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Sammanfattning  

Bakgrund: 

Fotbollsspelare är en fotbollsklubbs viktigaste tillgång. Sporten skiljer sig mot många andra 

idrotter då det finns en marknad där spelarkontrakt kan köpas och säljas. För att spelarkontrakt 

ska kunna förvärvas behövs en värdering av kontraktet för att fastställa ett ekonomiskt värde. 

Under början av 1900-talet fick fotbollsklubbar möjligheten att förvärva spelarkontrakt vilket 

senare utvecklades till en global marknad. Köp och försäljning av spelarkontrakt har blivit en 

viktig del inom fotbollen vilket medfört att klubbarna behöver kunna värdera sina 

spelarkontrakt för att få rätt ersättning vid en eventuell spelarförsäljning. 

Syfte: 

      Syftet med studien är att beskriva problematiken angående fotbollsklubbars värdering av egna 

spelarkontrakt och hur deras tillvägagångssätt vid värdering kan förklaras. Följande 

frågeställning har ställts: 

      Hur värderar svenska fotbollsklubbar egna spelarkontrakt och hur kan deras tillvägagångssätt 

förklaras? 

Metod:  

Denna studie har utförts via en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. Totalt har sex 

intervjuer utförts med representanter inom de allsvenska klubbarna samt en intervju med en 

ekonomichef för Svenska Fotbollsförbundet.  

Slutsats: 

I studiens slutsats konstaterar vi att det inte finns någon specifik värderingsmodell som 

klubbarna använder sig av. Detta beror främst att det finns väldigt många faktorer som påverkar 

ett spelarkontrakts värde samt att fotbollsspelare är människor som besitter olika egenskaper 

och kvalifikationer. Däremot har vi sett tendenser att klubbarna använder sig av en form av 

relativ värdering men att det enbart används som ett hjälpmedel till att förenkla värderingen. 

Det krävs istället att klubben utför en individuell bedömning utifrån spelarens egenskaper och 

klubbens nuvarande situation. Klubben tar därför hänsyn till de faktorer som anses har störst 

påverkan för det specifika spelarkontraktet. Vi har kommit fram till att klubbarnas 

värderingsprocess består av tre olika steg, processen är till för att tydliggöra hur klubbarna 

värderar sina egna spelarkontrakt.  

 

Nyckelord: Värdering, fotbollsspelare, tillgångar, relativ värdering, begränsad rationalitet 



 

 

Abstract 

Background: 

Football players are the most valuable assets in a football club. Football is different compared 

to other sports and industries because of the global market that exists where player contracts 

can exchange owners. In order for a player contract to be exchanged it needs an economic value 

on the contract. Transfer of players contracts are an important part in football which forces the 

clubs to valuate the players to ensure that they will get the right amount of payment of a 

potential transfer. 

Purpose:  

The purpose of the study is to describe the problems when football clubs valuate their own 

player contracts and how their approach can be explained. Following question has been asked: 

How does Swedish football clubs valuate their own player contracts and how can their 

approach be explained? 

Method: 

The study has been using a qualitative method based on six interviews. We conducted the 

interviews with respondents that work in the different clubs and one interview that works as a 

CFO for Swedish Football Association. 

Conclusion: 

In the conclusion we found out that the football clubs don’t use any specific valuation model to 

valuate their player contracts. The reason is because the value of a player contract is affected by 

a variety of different factors and football players are humans that possess different 

characteristics and qualifications. We have noticed that the clubs use a kind of multiple 

valuation but it`s only used as a tool to make the valuation easier. Instead it is required that the 

clubs makes an individual estimation from the player’s characteristics and qualifications. The 

clubs consider which factors that are most important for the specific player contract. We have 

concluded that the football club’s valuation processes are divided into three different steps. The 

process will clarify how football clubs valuate their own player contracts.  

 

Keywords: Valuation, football players, assets, multiple valuation, administrative man  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Fotboll är den sport som har flest licensierade utövare och som är mest utbredd i världen. 

Hundratals miljoner personer utövar sporten och ännu fler människor följer sporten på olika 

sätt (Palacios-Huerta, 2004). Barconcelli och Lago (2006) menar att de ekonomiska aspekterna 

har blivit viktigare och fått en större betydelse för fotbollen och dess utveckling. Palacios-

Huerta (2004) beskriver att fotbollen blivit en viktig marknadsföringskanal för företag att 

använda i syfte att stärka ett varumärke. Under år 2016 omsatte sporten 25 miljarder Euro i tv 

sponsor- och reklamintäkter enbart i Europa vilket motsvarar en ökning på 13 % från 

föregående år (Deloitte, 2017). 

Grunden för att skapa ett framgångsrikt lag i fotboll är att ha en kombination av olika 

spelartyper. Det finns tre olika typer av spelarkontrakt, förvärvade, Bosman1 och 

egenuppfostrade spelare. Fotbollsklubbar har också möjlighet att kontraktera spelare som spelar 

i andra klubbar. Det senare har utvecklats till en global marknad som kallas för transfermarknad 

där spelarkontrakt förhandlas och spelarrättigheter förvärvas (Frick, 2007). Under två 

begränsade perioder om året går det att förvärva spelarkontrakt. För att ett spelarkontrakt ska 

kunna förvärvas krävs det att ett ekonomiskt värde finns. Enligt Amir och Livne (2005) bestäms 

en fotbollsspelares ekonomiska värde utifrån flera olika faktorer, en spelares ålder, nuvarande 

kontraktslängd och prestation är faktorer som har en stor inverkan på värdet av ett 

spelarkontrakt. 

Köpkraften varierar mellan olika lag beroende på hur mycket kapital som finns att tillgå, men 

priset på spelarkontrakt har de senaste åren ökat kraftigt. Under sommaren 2017 slogs ett nytt 

transferrekord när den franska storklubben Paris Saint-Germain förvärvade rättigheterna till den 

brasilianska anfallaren Neymar JR. för 222 miljoner Euro (Ahmed, 2017). Även flera svenska 

spelarrättigheter har sålts för höga belopp. Den svenska fotbollsklubben AIK slog det svenska 

transferrekordet när det år 2017 sålde spelarrättigheten av Alexander Isak för 90 miljoner 

svenska kronor (AIK, årsredovisning, 2017). Detta medförde att AIK fick utföra en 

uppskattning av Alexander Isaks värde för att få maximal ersättning vid försäljningen. Köp och 

                                                           
1 Spelare som ej har ett gällande kontrakt sedan tidigare men kontrakterats av en ny klubb utan en 
övergångssumma. 
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försäljning av spelarkontrakt har blivit en central del inom dagens fotbollsvärld vilket medför 

att förmågan att kunna ekonomiskt värdera sina egna och andra spelare är av avgörande 

betydelse för en fotbollsklubbs verksamhet (Frick, 2007). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns idag regler för svenska fotbollslag hur redovisningen av spelarkontrakt ska hanteras. 

Reglerna är framtagna av Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) som måste följas av klubbar från 

Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan. Av dessa regler framgår att endast 

spelarkontrakt som förvärvats med en övergångskostnad kan tas upp som en tillgång i 

fotbollsklubbarnas balansräkning alternativt kostnadsföras i resultaträkningen. 

När det gäller egenfostrade spelare och Bosmanspelare föreligger det ingen övergångskostnad 

vilket medför att dessa spelarkontrakt inte värderas i redovisningen (SvFF). 

Det regelverk som finns inom fotbollen har möjliggjort att en förvärvad fotbollsspelares 

kontraktsvärde får skrivas av utifrån kontraktstiden för att dela upp kostnaden. Regelverket tar 

inte hänsyn till ett spelarkontrakts marknadsvärde, oavsett spelarkontrakt, vilket medför att 

ansvaret ligger på att klubbarna själva värderar sina egna spelarkontrakt utifrån de olika 

faktorerna (Operan & Oprisor, 2014). 

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar det ekonomiska värdet av en fotbollsspelare. 

Frick (2007) menar att en spelares ålder är av stor betydelse när en värdering sker. En 

fotbollsspelares position och spetsegenskaper är två andra faktorer viktiga faktorer (Frick, 

2007).  Amir och Livne (2005) förklarar att fotbollsklubbar vid värdering av spelarkontrakt bör 

ta hänsyn till vilka intäkter en spelare kan generera i form av tröjförsäljning och 

biljettförsäljning. 

Alla spelare är individer som besitter olika egenskaper och spelarna kan aldrig vara helt 

identiska utifrån den mänskliga faktorn vilket komplicerar värderingen. Tunaru, Clarke och 

Viney (2005) belyser att problematiken grundas på att fotbollsspelarna ses som anställda 

individer i en organisation och att det generellt sätt är svårt att omvandla en individs prestation 

till ett värde. Lönekostnaderna som fotbollsklubbarna betalar ut till sina spelare har inte en stark 

påverkan på ett spelarkontrakts värde utan det är främst de andra faktorerna som påverkar 

värdet. Oförutsägbara händelser kan uppstå för spelare då allvarliga skador kan inträffa, vilket 
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på kort sikt kan förändra ett spelarkontrakts värde drastiskt (Operan & Oprisor, 2014). Det är 

därför problematiskt för en fotbollsklubb att kunna värdera ett spelarkontrakt innan en 

transaktion är genomförd. 

Det finns inga tydliga riktlinjer hur en fotbollsklubb ska värdera sina fotbollsspelare, alla 

spelare i en fotbollsklubb har ett ekonomiskt värde även om det inte syns i redovisningen 

(Operan & Oprisor, 2014). Detta medför att klubbarna bör använda en intern värdering av sina 

spelare eftersom andra klubbar kan vara intresserade av att förvärva en spelares 

kontraktsrättigheter. Klubbarna bör ha en kunskap om vad en spelares kontrakt är värt för att 

kunna få rätt ersättning vid en eventuell spelarförsäljning. Klubbar med begränsad ekonomi är 

beroende av spelarförsäljningar för att kunna bedriva sin verksamhet. De behöver ha en 

välfungerande värderingsprocess för att få maximal ersättning vid en spelarförsäljning.  Detta 

möjliggör att klubbarna kan upprätthålla en god ekonomi. Fotbollsklubbar tar till viss del 

hänsyn till en spelares åsikt när ett spelarkontrakt är aktuellt för försäljning, men det är klubben 

som fattar det slutgiltiga beslutet om ett kontrakt ska säljas eller inte. Transfermarknaden har 

blivit en stor del av fotbollen och för klubbar som har svårt att hantera handel av 

kontraktsrättigheter kan det på sikt leda till stora negativa ekonomiska konsekvenser som 

exempelvis konkurs (Frick, 2007). 
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1.3 Problemformulering 
Att definiera ett värde på ett kontrakt för en fotbollsspelare är problematiskt ur olika perspektiv. 

Det går inte att värdera ett spelarkontrakt på samma sätt som en maskin eller fastighet, där det 

med ganska stor säkerhet går att avgöra värdet på dessa tillgångar med hjälp av välkända 

värderingsmetoder. Värdet på ett spelarkontrakt påverkas av många faktorer som en 

fotbollsklubb har svårt att kunna förutsäga, exempelvis skador eller form på en fotbollsspelare. 

Samtidigt är spelarkontrakt den huvudsakliga tillgången i dagens elitklubbar. Det innebär att 

ledningen i dagens fotbollsklubbar måste skapa sig en uppfattning om värdet på sina spelare för 

att kunna utveckla sin verksamhet. 

  

Även om en del tidigare studier har försökt värdera spelarkontrakt utifrån real optionsvärdering 

(Tunaru et al., 2004) finns det begränsad kunskap om hur värderingen faktiskt går till inom 

dagens fotboll och varför fotbollsklubbar valt ett visst tillvägagångssätt.     

För att undersöka problemområdet kommer vi ta hjälp av följande fråga: 

 

 · Hur värderar svenska fotbollsklubbar egna spelarkontrakt och hur kan deras 

tillvägagångssätt förklaras? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva problematiken angående fotbollsklubbars värdering av egna 

spelarkontrakt och hur deras tillvägagångssätt vid värdering kan förklaras. Detta kan bidra med 

kunskap som kan vara av intresse för många, då området berör både det sportsliga och den 

finansiella styrningen av en fotbollsklubb. 
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2. Metod 

2.1 Motivering av forskningsmetod 
I denna studie har vi undersökt hur klubbar inom svensk elitfotboll värderar sina egna 

spelarkontrakt samt hur deras tillvägagångssätt vid värdering kan förklaras. För att besvara vår 

frågeställning krävdes det att vi fick djupgående och betydelsefull information från olika 

svenska fotbollsklubbar över hur de värderar sina egna spelarkontrakt. Anledningen till att vi 

valde en kvalitativ forskningsmetod grundar sig i studiens fokus, att ta reda på hur 

fotbollsklubbar värderar sina egna spelarkontrakt. Bryman och Bell (2017) beskriver att fokus 

vid en kvalitativ insamling av data är berättande från intervjupersoner och att den lägger fokus 

på ord istället för siffror. Området förstås bättre via den information som våra respondenter 

givit oss i intervjuerna.  

 

Vi ansåg att klubbarnas kunskap kring värdering av fotbollsspelare var av betydelse för att 

förstå vårt valda problemområde. Det kvantitativa tillvägagångssättet kännetecknas av statiska 

mått och undersökningar (Bryman & Bell, 2017). Vi anser därför att en kvantitativ metod inte 

är tillämplig i vår studie eftersom statiska mått inte kan förklara hur en värderingsprocess går 

till.   

 

2.2 Insamling av empiri 

En kvalitativ undersökningsmetod i form av totalt sex intervjuer har utförts. Fem av intervjuerna 

utfördes med personer från olika Allsvenska klubbar. Detta bidrog till att vi fick ta del av 

kunskap och värdefull information över hur klubbarna går tillväga vid värdering av egna 

spelarkontrakt. En av intervjupersonerna arbetade inom Svenska Fotbollsförbundet och har 

varit delaktig i utvecklingen av det regelverk som existerar inom fotbollen. Vi ansåg därför att 

det var av betydelse att få information om hur regelverket påverkar värderingen samt vilket 

syfte som fanns med regelverket.  

 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till hur fotbollsklubbar inom svensk fotboll värderar 

sina egna spelarkontrakt. Detta på grund av att studien hade blivit alldeles för omfattande om 

fler ligor hade undersökts vilket hade gjort att vi inte kunnat utföra en lika djupgående analys. 

Det hade även varit väldigt tidskrävande och resurskrävande att inkludera fler ligor.  
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Anledningen till att vi valt att intervjua just dessa fem olika klubbar beror främst på att vi var 

intresserade att undersöka olika typer av klubbar, då vi hade en förkunskap över att de klubbarna 

vi valt har olika strategier och ekonomiska förutsättningar. Detta bidrog till ett bredare 

perspektiv över hur klubbarna värderar sina spelarkontrakt. Vi valde även att utföra en intervju 

med ekonomichefen inom Svenska Fotbollsförbundet eftersom det bidrog med ett annat 

perspektiv om värderingen och regelverket.  

 

Vi ansåg att sex intervjuer var tillräckligt för att bilda en uppfattning över hur klubbarna 

värderar sina egna spelarkontrakt. Efter femte intervjun märkte vi utifrån respondenternas svar 

att den insamlande empirin började bli tillräcklig. Vi gjorde en avslutande intervju med vår 

sjätte respondent och upplevde att vi hade tillräckligt med material för att bilda en uppfattning 

över hur klubbarna värderar egna spelarkontrakt. Vi hade ingen möjlighet att utföra fler 

intervjuer på grund av den tidspress som vi har fått arbeta med. 

Intervjuerna har bidragit med sådan information som enkätundersökningar inte kan förmedla 

exempelvis hur olika personer ser på ett händelseförlopp (Alvehus, 2013).   

 

Vi har under intervjuernas gång använt oss av semistrukturerade frågor. En semistrukterad 

intervju bidrar till en öppen och dynamisk diskussion genom att intervjuaren utifrån sitt 

formulär får en möjlighet att ställa följdfrågor kring studieområdet. Det ger en viss struktur på 

intervjun, intervjupersonerna får även en möjlighet att utforma sina egna svar. Frågorna behöver 

inte följa en förväntad ordning vilket ger intervjuaren en möjlighet att påverka innehållet till 

stor del (Alvehus, 2013).  Vi ansåg därför att semistrukturerade intervjuer var en metod som 

passade oss bra. Detta med anledning av att vi kunde styra intervjun genom att ha vissa 

förbestämda frågor som vi kunde ställa följdfrågor om utifrån respondentens svar, vilket 

skapade en givande diskussion. 

 

Intervjuerna skedde via telefon och detta främst på grund av geografiska skäl samt att det är 

tidskrävande både för oss och respondenterna med besöksintervjuer. Genom att ha 

telefonintervjuer blir det mer kostnads och tidseffektivt för oss skribenter (Bryman & Bell, 

2013). Alla respondenter blev erbjudna anonymitet men det var inget som våra respondenter 

ansågs nödvändigt. Alla telefonintervjuer spelades in för att vi skribenter i efterhand kunde 

analysera svaren och lättare förstå deras resonemang. Anledningen till att vi använt alla 

respondenters namn och befattning är för att öka trovärdigheten i studien. 



 

7 
 

För att undersöka hur våra respondenter beskrev värdering av egna spelarkontrakt var 

diskussionen aldrig riktad mot någon specifik individ som klubben tidigare hade sålt. Detta för 

att nyansera diskussionen och utgå ifrån hur ett spelarkontrakt generellt värderas för att få ett 

bredare perspektiv inom problemområdet. Vissa respondenter förklarade att de inte ville prata 

om enskilda spelarövergångar av säkerhetsskäl då vissa uppgifter inte var offentliga. Detta var 

något vi respekterade och de föll därför naturligt för oss att prata om värdering av spelarkontrakt 

i allmänhet.    

 

Studien har använt sig av två intervjuguider. Intervjuguiderna innehåller liknande frågor, men 

det ansågs ändå krävas två olika intervjuguider för att få ett fullständigt empiriskt material. En 

intervjuguide användes vid intervjuer med ansvariga inom de Allsvenska klubbarna och den 

andra intervjuguiden användes vid intervju med ekonomichefen inom SvFF. Under 

intervjuernas gång tog vi del av den information som vi fick från intervjupersonerna. Det ledde 

till att nya intervjufrågor kunde skapas för att utöka empirin där vi var i behov av mer 

information som vi upptäckte under uppsatsens gång. Detta blev en möjlighet för 

nästkommande intervjupersoner att utveckla mera. Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud 

(2017) förklarar att det inte finns något intresse av att ställa samma frågor till alla respondenter. 

Vi ansåg därför att det var en fördel att de första intervjuerna bidrog med sådan information 

som ledde till nya mer specificerande frågor som vi kunde ställa i våra nästkommande 

intervjuer.  

 

2.3 Litteraturinsamling  

Vi har i vår studie använt oss av litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker som 

ansetts har varit relevanta för att besvara vår frågeställning. Detta har skapat en bredare 

förståelse för den problematik som finns vid värdering av spelarkontrakt samt vilka faktorer 

som påverkar ett värde. Studiens litteratursökning har gjorts via Google Scholar, Högskolan i 

Skövdes egna databas World Cat Local och Högskolan i Skövdes bibliotek. Vid framtagandet 

av problembakgrunden, problemdiskussion samt referensramen har exempelvis sökorden varit: 

valuation of football player contracts, relativ värdering, real optionsvärdering, elitlicens och 

begränsad rationalitet. Artiklarna som vi använt i kapitel ett och två har vi funnit genom 

sökningar på Worldcat local och Google Scholar. Vi har även använt andra elektroniska källor 

som kommer från SvFF:s hemsida. 
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2.4 Metodkritik 

2.4.1 Kritik mot kvalitativ metod 

Kritik mot den kvalitativa metoden riktas mot den begränsade urvalsstorleken (Gustavsson, 

2004). Vi har utfört fem intervjuer med olika fotbollsklubbar i Allsvenskan och en intervju med 

en ekonomichef inom SvFF. Om vi hade valt att intervjua fler klubbar hade det bidragit med en 

bredare bild men samtidigt hade vi inte kunnat vara så djupgående. Det blir därför svårt att dra 

några generaliserande slutsatser utifrån vår kvalitativa undersökning (Gustavsson, 2004). Vilket 

betyder att vi inte kan dra en slutsats över hur alla fotbollsklubbar i Allsvenskan värderar sina 

spelarkontrakt.  

 

 2.4.2 Intervjukritik  

Vi har utfört alla våra intervjuer via telefon detta främst på grund av det geografiska avståndet 

mellan oss och våra respondenter. Vi är medvetna om att en telefonintervju leder till en kortare 

diskussion än vid exempelvis en besöksintervju, detta medförde vi inte kunde observera 

respondenternas kroppsspråk men vi anser ändå att en telefonintervju bidragit med tillräckligt 

empiriskt material för att vi skulle nå det djup vi ville ha i våra analyser och slutsatser. Det var 

viktigt att vi formulerade våra frågor på ett sätt som gjorde att de viktigaste och centrala 

aspekterna återkom vid ett flertal tillfällen vilket ökar trovärdigheten hos svaren (Björklund & 

Paulsson, 2003). Vi märkte en tendens att våra respondenter i vissa fall uttryckte sina egna 

åsikter snarare än konkret information, detta var något vi beaktade genom att medvetet använda 

oss av konkret information i studien snarare än respondenternas åsikter.  Eftersom våra 

intervjuer var semistrukturerade kunde det medföra en problematik då våra respondenter inte 

alltid fick besvara samma frågor. Detta medförde att vi som intervjuare var tvungna att vara 

lyhörda och själva skapa förståelse från respondenternas svar. Detta är något vi haft i åtanke 

när vi valde denna intervjumetod. 

 

 2.4.3 Källkritik 

Vårt användande av litteratur har främst bestått av vetenskapliga artiklar men även till viss del 

av böcker och elektroniska källor. Anledningen till att vi främst valt att använda vetenskapliga 

artiklar baseras på att dessa oftast granskas av utomstående forskare innan de publiceras vilket 

gör den mer tillförlitlig (Ejvegård, 2009). Det finns en problematik vid användning av 

vetenskapliga artiklar vilket är att det kan finnas en risk för subjektivitet vilket bör tas i 
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beaktning (Ejvegård, 2009). Vid inhämtning av information från böcker och elektroniska källor 

har en viktig del varit att undersöka källorna noggrant genom att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till texten för att vi ska vara säkra på att informationen som anges är objektiv och inte blivit 

påverkad av författarens egna synpunkter och åsikter.  

 

Vi har i vårt litteratursökande försökt förhålla oss så nära ursprungskällan som möjligt för 

att minska risken för feltolkningar och försökt använda oss av de senaste publikationerna inom 

studiens område. I studien har äldre böcker och äldre vetenskapliga artiklar använts, vilket 

grundar sig på att de anses vara ursprungskällan då vi anser att informationen är väsentlig att 

använda för att kunna beskriva det specifika området.  

 

2.4.4 Trovärdighet och äkthet 

I en kvalitativ studie är äktheten och trovärdigheten två viktiga komponenter för att lyckas med 

en studie. Bryman och Bell (2017) beskriver att trovärdigheten kan kategoriseras i fyra grupper: 

pålitlighet, överförbarhet, tillförlitlighet och bekräftelse. 

För att göra vår studie tillförlitlig var det viktigt att våra intervjupersoner verifierade våra 

uppfattningar från intervjun att vår tolkning stämde överens med verkligheten. Det var därför 

viktigt för oss att ha möjligheten att återkoppla till respondenterna för att få informationen 

bekräftad om vi kände en osäkerhet kring materialet för att öka trovärdigheten i vår studie. 

Detta var inget vi gjorde med anledning av att intervjuerna spelades in och vi kunde därför 

lyssna igenom intervjuerna när vi kände oss osäkra på materialet, vilket var till stor hjälp för 

oss.  

Överförbarheten beskrivs enligt Bryman och Bell (2017) att resultatet ska kunna överföras i en 

annan kontext utan att förändra resultatet. I vår studie handlar det om hur resultatet går att 

använda i ett annat sammanhang utan att förändra resultatet. Vår studie ämnar undersöka hur 

värderingsprocessen för spelarkontrakt fungerar, vilket leder till att det resultat vi får fram inte 

kan generaliseras och appliceras fullt ut inom alla idrotter. Vi tror att vårt resultat med att 

värdera spelarkontrakt går att överföra till viss del inom andra fotbollsligor.  Detta på grund av 

att fotbollen har unika regler och sporten skiljer sig i många avseenden mot andra idrotter. Vårt 

syfte med studien var inte att ta fram en generell värderingsprocess utan enbart hur de klubbar 

som blivit intervjuade värderar sina egna spelarkontrakt.  
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Pålitligheten har vi uppnått genom att bearbeta våra intervjufrågor noggrant och utfört en 

undersökning av våra intervjupersoner och klubbar före intervjun. Vi har även tydligt redogjort 

för varje steg i vår studie, allt från valet av problemformulering till valet av de frågor som 

ställdes till våra utvalda respondenter.  

 

För att vi skulle lyckas med äktheten i studien ansåg vi att det var viktigt med en objektiv 

bedömning av det insamlade materialet för att på så vis ge en rättvisande bild om området. Vi 

anser också att den förförståelse vi skribenter har inom området bidrog med ett kritiskt 

förhållningssätt till det resultat vi får fram. Vi skribenter har under en längre tid haft ett intresse 

och en förkunskap om fotboll i allmänhet som har hjälpt oss med arbetet till viss del. Vid våra 

telefonintervjuer har vi valt att spara ljudfilerna för att kunna spela upp dem igen vid 

funderingar eller oklarheter och bekräfta att information stämmer. Detta är något som alla våra 

respondenter godkänt.  
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3. Referensram 
I detta kapitel beskrivs först olika vanligt förekommande värderingsmetoder utifrån 

redovisnings och finanslitteraturen. Därefter diskuteras olika aspekter som skapar specifika 

utmaningar vid värdering av spelarkontrakt inom fotboll. Avslutningsvis, baserad på det som 

tidigare tagits upp i kapitlet, beskrivs en analysmodell som ska kunna användas för att på ett 

strukturerat sätt kunna förklara hur fotbollsklubbar värderar sina spelarkontrakt och motiven 

till detta tillvägagångssätt. 

 

3.1 Värderingsmetoder 

Det finns en rad av olika värderingsmetoder beskrivna i litteraturen, men i stort bygger alla 

metoder på tre huvudtyper av ansatser som ska underlätta värderingen av tillgångar genom tre 

olika beprövade metoder som kommer att beskrivas nedan. Utgångspunkten är diskonterad 

kassaflödesvärdering men i de fall metoden inte är tillämplig kan real options eller 

relativvärdering användas. Utifrån SvFF:s anvisningar kan spelarkontrakt värderas som 

tillgångar vilket gör att vi kommer pröva tillämpbarheten av värderingsmetoderna för 

spelarkontrakt.  

3.1.1 Värdering baserat på diskonterat kassaflöde 

Diskonterad kassaflödesvärdering är enligt Gajek och Kucinski (2017) en av de vanligaste 

metoderna för att beräkna en tillgångs framtida värde. Metoden bygger på att räkna fram det 

kumulativa nuvärdet med en diskonteringsränta för att få fram det diskonterade kassaflödet. 

Metoden används för att ta reda på nuvärdet av en tillgångs framtida kassaflöde. 

Diskonteringsräntan bestäms utifrån kassaflödets risk, vilket innebär en högre ränta vid en 

högre risk och lägre ränta för tillgångar med lägre risk (Schauten, Stegink & de Graaf, 2010).  

Diskonterad kassaflödesvärdering är enligt Uzma, Singh och Kumar (2010) en lämplig metod 

för att finansiera projekt eller för värdering av tillgångar, men framförallt immateriella 

tillgångar. Damodaran (2001) menar att metoden är också tillförlitlig för att värdera 

obligationer. Metoden är en av de bäst lämpade för att värdera en tillgång till verkligt värde 

(Uzma et al., 2010). Problemet med kassaflödesvärdering är att på värderingsdagen kan det 

svårt att bestämma värdet eller varaktigheten av det framtida kassaflödet (Gajek & Kucinski, 

2017). 
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3.1.2 Värdering baserat på reala optioner 

Reala optioner består av en icke finansiell karaktär och värdet på optionen baseras på den 

underliggande tillgången. Optioner ger en rätt men ingen skyldighet att köpa den underliggande 

tillgången till ett förbestämt pris. Värdet på optionen bestäms utifrån flera olika faktorer. 

Damodaran (2001) beskriver att nuvärdet, variationen på värdet, den riskfria räntan, optionens 

lösenpris samt optionens livslängd är faktorer som avgör värdet. 

  

Reala optioner används främst till att värdera ett investeringsprojekt som innehar en hög grad 

av osäkerhet (Zhang, Bandyopadhyay & Piramuthu, 2008).  Realoptionsvärdering möjliggör att 

beslutsfattarna kan inkludera osäkerheten i framtida händelser och utfall. Reala optioner skapar 

möjligheter för företagen att agera utifrån nya omständigheter och bidrar med flexibilitet 

(Bendal & Stern, 2004). 

  

De traditionella värderingsmodellerna tar inte hänsyn till flexibiliteten vilket kan leda till en 

över eller undervärdering av investeringsprojektet (Hereath & Bremser, 2005). Reala optioner 

bidrar med ett större handlingsutrymme för företagen genom att ledningen kan välja att antingen 

flytta fram, utöka eller överge investeringen vid olika tillfällen när ny information blivit 

tillgänglig och den osäkerhet som funnits har avtagit (Bendall & Stern, 2004). 

3.1.3 Relativ värderingsansats  

För att bestämma ett värde på en tillgång utgår relativ värdering från vad liknande tillgångar 

har värderats till. Det är en metod som fokuserar på att liknande tillgångar ska ha liknande priser 

(Ho, Liao & Kim 2011). För att använda relativ värdering måste det först skapas standardiserade 

värden som kan jämföras med varandra. Det andra handlar om att tillgångarna ska vara så lika 

varandra som möjligt för att värderingen ska bli trovärdig (Damodaran, 2001).  

 

Det vanligaste sättet är att skapa standardiserade värden som kan bli jämförbara är att antingen 

ta fram prismultiplar eller nyckeltal på exempelvis flera liknande bolag inom samma bransch. 

Den mest förekommande prismultiplar är Price/Earnings (P/E) som utgår från att jämföra ett 

företags pris per aktie i relation till dess vinst per aktie (Sharma & Prashar, 2011).  Relativ 

värdering kan även appliceras för att beräkna fram värdet på tillgångar där en jämförelse utförs 

på vad en liknande tillgång är värd. Ett exempel vid en fastighetsvärdering är att utgå från priset 

per kvadratmeter på liknande fastigheter (French, 2004). Det kan dock föreligga en viss 
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problematik med relativ värdering genom att det i vissa sammanhang kan vara svårt att jämföra 

liknande tillgångar eftersom tillgångarna ofta inte är identiska (Sharma & Prashar, 2011).  

 

3.2 Värderingsfaktorer 

Värdet på en fotbollsspelare varierar från spelare till spelare beroende på en mängd olika 

faktorer, samtidigt får faktorerna en central roll för en fotbollsklubb eftersom de på ett eller 

annat sätt påverkar det framtida kassaflödet. Vi kommer att beskriva några vanligt 

förekommande faktorer som beskrivs i tidigare studier mer ingående. Dessa faktorer går dock 

inte att ses som jämbördiga och deras betydelse varierar mellan varje enskilt fall. Det går att 

anta när det rör sig om värdering av spelarkontrakt, att den som värderar sällan kan agera på ett 

helt ekonomiskt rationellt sätt. 

  

Begreppet rationalitet bygger på antagandet att människor eller organisationer värderar olika 

alternativ och de konsekvenserna som uppstår från alternativen för att kunna fatta det bästa 

beslutet. Människor strävar efter att handla rationellt men det är omöjligt att ha en fullständig 

information om alla olika tänkbara alternativ och dess konsekvenser (Simon, 1979). Detta leder 

till att människor ibland handlar irrationellt. Begränsad rationalitet innebär att försöka förenkla 

de svåra besluten för att de ska bli enklare att hantera och bearbetas. Simon (1997) menar att 

man inte kan värdera alla möjliga alternativ fullt ut för att kunna fatta det bästa beslutet. Istället 

väljs det första alternativ som anses vara bra nog för att uppnå ändamålet, detta kallas att 

satisfiera. För att förstå begränsad rationalitet används osäkerhet och oklarheter som två 

centrala faktorer för att fatta beslut. För att förstå varför en individ fattar ett specifikt beslut är 

det viktigt att undersöka på vilket sätt individen väljer att söka efter alternativa lösningar. 

Kostnaden för att samla informationen överstiger nyttan vilket inte är hållbart på längre sikt. 

Det är särskilt viktigt när ett beslut ska fattas inom en viss tidsfrist (Simon, 1979). 

  

Position 

En av faktorerna som påverkar ett spelarkontrakts värde är vilken position spelaren har på 

planen. Frick (2007) beskriver att målvakter är den position som är mest specificerad vilket 

medför att en målvakt inte kan användas på någon annan position på planen och värdet är därför 

generellt lägre. Mittfältare däremot kan användas som både en offensiv kraft och en defensiv 

kraft på planen vilket medför att värdet på mittfältare oftast är högre.  
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Prestation 

Värdet på ett spelarkontrakt påverkas utifrån hur väl spelaren presterar på planen. För att 

utvärdera en spelares prestation undersöks en spelares statistik under en viss tidsperiod. Frick 

(2007) förklarar att om en spelare gjort många mål under en viss tidsperiod ökar 

spelarkontraktets värde men däremot om en spelare blivit utbytt i några matcher i följd kan det 

ha en negativ påverkan på ett spelarkontrakts värde. En indikation på att en spelare presterat 

bra är att spelarna oftast blir uttagna till att representera sitt landslag (Frick, 2007).  

 

Kontraktssituation 

Beroende på hur lång kontraktstid en spelare har påverkas värdet av en spelares 

kontraktsrättigheter. En spelare vars kontrakt löper över en längre tid är dyrare att förvärva än 

andra spelare (Frick, 2007).  

Fotbollsspelare med utgående kontrakt har ett lägre ekonomiskt värde än spelare med gällande 

kontrakt (Operan & Oprisor, 2014). Bosmanspelare saknar en övergångskostnad eftersom 

spelarna inte har gällande kontrakt. Det är därför vanligt att Bosmanspelare får en ekonomisk 

bonus när spelarna väljer att signera ett kontrakt med en ny klubb.  

  

Ålder 

Yngre spelare har ett högre kontraktsvärde än äldre spelare menar (Frick, 2007).  Foster (2015) 

beskriver att en spelare är som bäst i 25-årsåldern vilket gör att spelare under 25 år ses som 

utvecklingsbara. Det är därför ett högre värde på yngre spelare eftersom kontraktsvärdet bygger 

på framtida potential. 

 

Anskaffningsvärde 

Förvärvskostnaden för ett spelarkontrakt har betydelse för värdet av ett spelarkontrakt menar 

(Operan & Oprisor, 2014). Förvärvskostnaden är det pris två klubbar bestämt för ett 

spelarkontrakt och ligger till grund vid en värdering. Anskaffningsvärdet används som ett 

utgångsvärde när ett spelarkontrakt värderas och klubbarna vill undvika att sälja spelarkontrakt 

under det förvärvade priset. 
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Möjligheter att generera kassaflöde 

Det är viktigt för en klubb att kunna generera intäkter för att klubbarna ska kunna upprätthålla 

en god ekonomi. Sponsor och tv intäkter utgör en stor del av en klubbs totala intäkter. Det är 

därför av intresse för en fotbollsklubb att beakta om en spelare kan bidra till ökade intäkter 

vilket påverkar värderingen av spelarkontrakt (Frick, 2007).  Spelarna genererar även intäkter 

i form av biljettförsäljningar och tröjförsäljningar. Detta utgör enligt Amir och Livne (2005) en 

väsentlig del när klubbarna ska värdera sina spelarkontrakt. Om en spelare bidrar genom sitt 

rykte och kändisskap till att fler biljetter och tröjor säljs leder det till att spelarens 

kontraktsvärde ökar.  

 

3.2.1 Fotbollens olika spelarkontrakt 

Svenska fotbollsförbundet har utformat anvisningar utifrån UEFAs rekommendationer där det 

tre olika kontraktstyperna beskrivs mer ingående (SvFF). Ett spelarkontrakts värde kan 

påverkas beroende på vilken typ av kontrakt en spelare besitter. Operan och Oprisor (2014) 

förklarar att övergångskostnaden kan användas som en värdeindikation vid värdering av 

spelarkontrakt, det är dock enbart en andel av spelartruppen som har förvärvats med en 

övergångskostnad. Andra spelare är förvärvade utan övergångskostnad eller fostrade i klubben 

internt. 

 

Förvärvade spelare 

En spelares rättighet att representera en klubb förhandlas fram i kontrakt som bestäms mellan 

spelare och fotbollsklubb. Rättigheterna till en spelare går att förvärva mellan olika klubbar då 

förhandlingar om övergångssumma bestäms. Spelare som har gällande kontrakt kan förvärvas 

under två perioder varje år, ett sommarfönster och ett vinterfönster (Lozano & Gallego, 2011). 

De flesta europeiska länderna har godkänt IASB’s föreskrifter och använder IAS 38 

redovisningsregler för förvärvade spelare däribland Sverige. 

  

Förvärvade spelare får kostnadsföras i resultaträkningen alternativt redovisas som immateriell 

tillgång i balansräkningen med löpande avskrivning utifrån kontraktstid (Operan & Oprisor, 

2014). Det är upptill varje enskild klubb att bestämma vilken metod som ska tillämpas vid 

redovisning och värdering av spelarförvärv enligt SvFF regler för elitlicens. 
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SvFF som en del av The Union of European Football Associations (UEFA) har ett regelverk att 

följa i syfte att öka trovärdigheten inom fotbollen. UEFA menar att det är viktigt för 

medlemsländerna att följa de anvisningar som är fastställda för att ta ansvar för den ekonomiska 

utvecklingen inom fotbollen. I Sverige berörs klubbar som är aktiva i Allsvenskan, Superettan 

och Damallsvenskan av anvisningarna och särskilda ekonomiska krav gäller för klubbar som 

deltar i dessa ligor. 

  

Kraven är att klubbarna ska bedriva en verksamhet med sund ekonomi och tillämpa god 

redovisningssed. Detta medför att gällande regler, lagar och rekommendationer ska följas inom 

redovisningsområdet (SvFF). 

  

SvFF har speciella redovisningsregler i sina anvisningar vilket alltid har företräde framför andra 

redovisningsregler (SvFF). Anvisningarna från (SvFF) beskriver att det finns två metoder för 

klubbarna att redovisa och värdera spelarförvärv. Klubbarna får ta upp hela förvärvet som en 

kostnad alternativt redovisa övergångssumman som en tillgång i balansräkningen vilket skrivs 

av linjärt utifrån kontraktstiden. Spelaren anses därmed vara kontrollerad av sin arbetsgivare 

utifrån den kontraktstid som är avtalad och kontraktet redovisas som en immateriell tillgång i 

balansräkningen. För egenfostrade eller förvärvade spelare utan övergångskostnad så kallad 

Bosman gäller inte dessa regler (SvFF).  

  

Enligt International Accounting Standard (IAS) 38 punkt 8 definieras en tillgång som en resurs 

som ett företag eller organisation har kontroll över, till följd av inträffade händelser och som 

förväntas generera företaget ekonomiska fördelar i framtiden. Med framtida ekonomiska 

fördelar innebär intäkter från försäljning av produkter eller tjänster alternativt 

kostnadsbesparingar. Definitionen av en immateriell tillgång är en identifierbar icke-monteär 

tillgång utan fysisk form. 

  

SvFF hänvisar till UEFA och internationell praxis där de anses att Bosman och egenfostrade 

spelare marknadsvärde inte är av intresse att aktivera i balansräkningen. Förbundet hävdar att 

redovisningen av spelare med övergångskostnad ska periodiseras som kostnader utifrån 

kontraktslängd för att göra redovisningen mer rättvis. I regelverket framkommer det att spelare 

utan transferkostnader har löpande kostnader som går att matcha med löpande intäkter vilket 

därmed inte är redovisningsproblem. Vid spelarförvärv med transferkostnad uppkommer en 

merkostnad som ska periodiseras. I anvisningarna framkommer det att klubbar som utvecklar 
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och säljer egenfostrade spelare eller spelare utan övergångskostnad får ett övervärde först när 

en spelarförsäljning är aktuell. Redovisningsreglerna är utformade till följd av 

försiktighetsprincipen som innebär att ett övervärde får redovisas när det realiseras (SvFF). 

  

Om en fotbollsklubb undviker att följa SvFF regelverk uppstår det konsekvenser för 

fotbollsklubbarna. SvFF har möjlighet att dela ut böter alternativt tvångsförflytta lag till en lägre 

division om klubbarna inte följer anvisningarna 

 

Egenfostrade-spelare 

Ungdomsspelare som tillhör ungdomsakademin är en viktig del i en fotbollsklubbs verksamhet. 

Dessa spelare har ofta inget proffskontrakt med anledning av deras låga ålder men har potential 

till att utvecklas med förhoppningar att i framtiden bli en a-lagsspelare. Operan och Oprisor 

(2014) menar att välfungerande scoutingverksamhet är en bidragande faktor till en bra 

ungdomsakademi. 

Om en ungdomsspelare lyckas att utvecklas erbjuds spelaren ett proffskontrakt för att säkra 

rättigheterna till spelaren. Problemet med en ung framgångsrik talang är att det är svårt att 

behålla spelaren i verksamheten eftersom andra rika klubbar erbjuder höga löner och lukrativa 

erbjudanden för att locka till sig unga talanger (Operan & Oprisor, 2014). 

Egenfostrade spelare saknar en övergångskostnad vilket innebär att spelarna inte får redovisas 

som immateriella tillgångar i balansräkningen utifrån SvFF regelverk. 

  

Bosman-spelare 

Bosman begreppet myntades år 1995 då ett domslut från EG-domstolen beslutade att 

fotbollsspelare inom EU fick själva möjligheten att byta fotbollsklubb, utan sin tidigare klubbs 

godkännande, efter det att spelarens kontrakt löpt ut. Detta menar Simmons (1997) påverkade 

synen på hur spelarkontrakt utformades men också att spelreglerna på transfermarknaden 

förändrades. Bosman-spelare kallas även för free-agentspelare vilket innebär att de blir 

kontrakterade utan någon övergångssumma. Operan och Oprisor (2014) menar att klubbar med 

svagare ekonomi blev starkt påverkade av Bosmandomen eftersom mindre klubbar fick 

problem med att erbjuda stjärnspelare bättre villkor. Detta medför att Bosmanspelare har bättre 

förhandlingssituation när det gäller löner och bonusar eftersom spelarna är förvärvade utan 

någon övergångskostnad. Problemet med Bosmanspelare är enligt Operan och Oprisor (2014) 
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att värdera spelarna trovärdigt med anledning av att det saknas en övergångskostnad och en 

aktiv marknad. 

Bosmanspelare får inte enligt SvFF reglering redovisas som immateriella tillgångar i 

balansräkningen. 

  

  

3.2.2 Etiska aspekter 

Det är problematiskt med att bestämma ett värde på en individ. De etiska principerna får en 

central roll eftersom det kan anses vara etiskt fel att beräkna ett värde på en individ eftersom 

värdet kommer variera mellan individerna (Gröjer & Johansson, 1996). 

  

Det etiska synsättet på människor är att alla människor är lika mycket värda och att alla ska bli 

behandlade på ett likvärdigt sätt (Regeringen, 2011). Det riktas kritik mot att värdering av 

humankapital bryter mot denna ståndpunkt då värderingen skulle leda till att vissa individer 

värderas till ett högre värde på grund av deras prestation inom organisationen (Gröjer & 

Johansson, 1996). 

  

Företag betraktar anställd personal som en stor tillgång för verksamheten. Att definiera ett 

ekonomiskt värde på en individ är problematiskt eftersom personalen inte ägs av företaget likt 

handelsvaror. En anställd individ styrs av ett företag men har alltid möjligheten att avbryta en 

anställning på egen begäran även om det har ett pris. 

  

3.3 Tidigare studier kring värdering av spelarkontrakt  

Det finns idag väldigt begränsat med studier som visar hur ett spelarkontrakt ska värderas. I det 

följande avsnittet kommer vi att presentera två studier som skulle kunna appliceras på värdering 

av spelarkontrakt. Den första studien, Flamholtz (1999) är egentligen inte specifikt utformad 

för fotboll, men där många aspekter i den föreslagna modellen är högst relevanta i detta 

sammanhang då modellen utgår från framtida intäkter vilket är en typ av kassaflödesvärdering. 

Ramverket som Tunaru et al., (2004) skapat, är specifikt utformad för att värdera spelarkontrakt 

som baseras på real optionsvärdering. Värdering av spelarkontrakt bygger på många olika 

faktorer och stor osäkerhet detta är något som real optionsvärdering beaktar till viss del då det 

är en flexibel värderingsmetod.   
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3.3.1 Värdering sett ur ett individ- och organisationsperspektiv 

Ekonomins påverkan på fotbollen har gjort att fotbollsvärlden och företagsvärlden integrerats 

mer med varandra. Detta har gjort att fotbollsklubbar efterliknar organisationer i många 

avseenden. Flamholtz modell lägger fokus på en enskilds individs värde inom en organisation. 

Flamholtz (1999) förklarar att en individs värde inom en organisation är nuvärdet av de 

inkomster som individen förväntas tillföra organisationen, vilket är en typ av 

kassaflödesvärdering. Att definiera ett värde på en individ inom en organisation ses som ett 

komplext område och det finns många faktorer som kan påverka värdet enligt Flamholtz (1999). 

Samtidigt är en annan problematik att det kan anses vara etiskt fel att värdera en individ inom 

en organisation då individen inte ägs av organisationen. Individer finns till för att hjälpa 

organisationer att uppnå sina uppsatta mål på samma sätt som organisationer finns till för att 

individer ska kunna få lön. Flamholtz (1999) skapade därför en modell som skulle visa på vilka 

faktorer som påverkar individens värde samt hur de samverkar med varandra. 

 

Figur 1: Modell över faktorer som påverkar en individs värde i en organisation, Flamholtz 

(1999). 
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Utifrån modellen går det utläsa att en individs värde beräknas på två olika nivåer, individnivå 

samt organisationsnivå. Det finns två nyckelfaktorer som påverkar värdet på individnivån vilka 

är individens egenskaper och aktiveringsnivå. Möjligheter till befordran, individens 

produktivitet samt förflyttningsmöjlighet utgör tillsammans med nyckelfaktorerna individens 

villkorliga värde. Individens villkorliga värde är det framtida värdet som individen förväntas 

tillföra organisationen förutsatt att personen stannar en längre tid inom organisationen. 

 

På en organisationsnivå bestäms individens värde utifrån vilken roll individen har inom 

företaget samt de incitament som individen tilldelas av organisationen. Detta kopplas till 

individens tillfredsställelse som beskriver hur väl individen trivs med sin nuvarande situation. 

Detta utgör sannolikheten för hur benägen individen vill stanna inom organisationen. Det räcker 

därför inte att enbart att se till en individnivå eller en organisationsnivå utan det krävs en 

kombination av dessa för att identifiera en individs uppskattade värde inom en organisation 

(Flamholtz, 1999). 

 

 3.3.2 Ett värderingsramverk utifrån reala optioner 

Tunaru, et al., (2004) har skapat ett ramverk för att möjliggöra värdering av kontrakt för 

fotbollsspelare. Ramverket är baserat på ett prestationsindex och försök har genomförts i 

Premier League som är den högsta fotbollsligan i England. Modellen är baserad på reala 

optioner eftersom det är en effektiv metod att använda vid beslutsprocesser. Det finns 

visserligen en spelarmarknad där kontrakt förhandlas och förvärvas men det råder ingen perfekt 

konkurrens på marknaden. Detta gör att spelarmarknaden inte definieras som en marknad enligt 

den ekonomiska definitionen (Tunaru, et al., 2004). 

 

För att beräkna värdet på en spelares prestation används Premier Leagues egen statistikcentral 

Opta. Prestationsindexet Opta tar hänsyn till flera faktorer till exempel antal spelade minuter, 

antal gula respektive röda kort spelaren ådragit sig och antal gjorda mål. En spelares prestation 

på planen omvandlas senare till indexpoäng utifrån dessa faktorer. Den slutliga indexpoängen 

som en enskild spelare fått används som ett verktyg till att beräkna spelarens värde via 

avancerade matematiska formler. Tunaru, et al., (2004) beskriver att det finns likheter mellan 

real optionsvärdering och värdering av spelarkontrakt.  Ett kontrakt kan avbrytas under 

kontraktstiden vilket kan liknas med att man överger ett investeringsprojekt. 
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Det är även vanligt att spelare kan lånas ut till andra klubbar under kortare perioder då en spelare 

med begränsat med speltid har potential för att utvecklas och ta plats i laget framöver. Genom 

att låna ut en spelare till en annan klubb kan potentialen hos spelaren tydliggöras eftersom 

spelaren får mer speltid och chans att utvecklas. På samma sätt går det att dröja med en 

investering tills den osäkerheten som finns klargjorts (Tunaru, et al., 2004).  

Modellen tar även hänsyn till skador vilket gör att om en spelare ådrar sig en skada leder det 

till att spelarens värde sjunker. “Option Pricing Framework” möjliggör för klubbarna att 

beräkna fram ett värde på ett spelarkontrakt utifrån en spelares prestation. Modellen ger 

klubbarna en valmöjlighet vid värdering av sina spelare men det krävs mycket resurser att få 

fram all data som krävs för att beräkna värdet (Tunaru, et al., 2004).  
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3.4 Analysmodell 

Syftet med analysmodellen är att utifrån de tidigare studierna förklara den insamlade empirin 

och underlätta för läsaren att förstå vad det är vi undersöker. Analysmodellen kommer att 

användas som ett verktyg för att strukturera vår analys av det empiriska materialet. 

 

Tidigare studier (Frick, 2007; Operan & Oprisor, 2014; Amir & Livne, 2005) beskriver att 

värderingen av spelarkontrakt är ett komplext område men där det finns vissa faktorer som har 

mer betydelse än andra för ett spelarkontrakts värde. Vi vill förstå vilka faktorer som har mest 

påverkan och varför fotbollsklubbar väljer att beakta en del faktorer mer än andra vid en 

värdering.  

Vår analysmodell är uppbyggd utifrån de faktorer som tagits upp i tidigare studier som påverkar 

ett spelarkontrakts värde. Dessa faktorer satisfieras utifrån den begräsande rationalitetsteorin 

där de viktigaste faktorerna väljs ut. Faktorer som prestation, position och ålder kommer vara 

centrala begrepp där en samlad bedömning med dessa faktorer involverad ska underlätta att 

förklara hur värderingen av spelarkontrakt går till. I det avslutande steget kommer reala 

optioner, relativ värdering och kassaflödesvärdering som är övergripande värderingsmetoder 

för tillgångar att beaktas. Dessa metoder är tänkt att var för sig användas för att beräkna fram 

ett värde för ett spelarkontrakt utifrån de centrala faktorernas betydelse.  

 

 

Figur: 2 Egengjord analysmodell. 
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4. Empiri 

4.1 Presentation av respondenter: 

För att skapa en förståelse och ett sammanhang kommer varje respondent att presenteras 

kortfattat för att tydliggöra deras yrkesroll och vilken erfarenhet varje respondent har av det 

aktuella ämnet. 

Kjell Sahlström, ekonomichef och Club Licensing Manager vid Svenska Fotbollförbundet. 

Kjell har varit delaktig i utvecklingen av det svenska regelverket för elitlicens. Han har också 

erfarenheter från UEFA där han arbetade som expert vid utvecklingen av UEFA:s 

klubblicenssystem, 

Mikael Sörnäs, övergripande chef för ungdom och akademi inom IF Brommapojkarna. Mikael 

har tidigare varit spelare, ledare och styrelsemedlem i IF Brommapojkarna och varit aktiv inom 

fotbollen i över 20 år. 

Martin Johansson, ekonomiansvarig Östersunds FK. Martin har tidigare varit en aktiv spelare 

i ÖFK där han gjorde 193 A-lagsmatcher och har sedan 2014 jobbat med ekonomi inom 

klubben. Han har en ekonomisk högskoleutbildning sedan tidigare. 

Mattias Rosenlund, ordförande/klubbchef i Kalmar FF. Mattias har varit verksam i Kalmar FF 

sen mitten av 1990-talet där han började som spelare och tränare för junior/tipselitlag. Han 

tidigare haft en civil karriär som fastighetsmäklare och blev invald styrelsemedlem 2015. Idag 

ansvarar han för den övergripande verksamheten sedan 2016 i Kalmar FF. 

Simon Åström, klubbchef/VD Örebro SK. Simon har jobbat som klubbchef för Örebro SK i 

drygt fyra år och har en yrkesbakgrund inom bank/försäkringsbranschen. Han har en 

civilekonomexamen sedan tidigare men också ett brinnande intresse för fotboll 

vilket gjort honom till VD för Örebro SK. 

Henrik Berggren, VD Djurgårdens IF. Henrik är ekonom med en civil karriär från 

finansdepartementet men började jobba som ekonomichef för Djurgården i början 2000-talet. 

Han har tidigare varit ungdomsledare inom Djurgården och blev VD 2013. 
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4.2 Värderingsfaktorer 

Ålder 

Alla respondenter är eniga om att åldern är en viktig faktor som påverkar en fotbollsspelares 

värde. Mikael menar att en ung spelare som kommit långt fram i sin utveckling ökar värdet på 

spelarkontraktet. Mattias anser att det skapas en förväntansbild av en yngre spelare vilket 

påverkar värdet. Han menar att för en säljande klubb är det viktigt att beskriva att en yngre 

talangfull spelare kommer utvecklas och säljas för ännu högre summor framöver för den 

köpande klubben. Detta för att skapa ett intresse hos köparen vilket är en del av strategin att 

sälja kontraktsrättigheterna av egenfostrade spelare. 

 

Simon beskriver att en ung talangfull egenfostrade spelare med begränsad speltid kan ha ett 

större ekonomiskt värde för en klubb än en dyrt förvärvad spelare med mycket speltid. 

Anledningen är att en spelare i 18-årsåldern som presterat bra på kort tid skapar ett intresse hos 

klubbar med starkare ekonomier. Detta kan leda till en kommande försäljning av en ung 

talangfull spelare där den köpande klubben vill utveckla och förbättra spelaren. Han menar att 

det finns andra skäl till att förvärva äldre spelare än att tjäna pengar vid en senare transfer. Det 

kan handla om ledaregenskaper som en klubb är beroende av som en yngre spelare inte kan 

tillföra.  

 

Mikael berättar att Brommapojkarna värvade tillbaka en äldre egenfostrad framgångsrik spelare 

som varit proffs i Europa. Det är en medveten strategi menar Mikael att värva hem tidigare BP-

spelare som lyckats utomlands för att inspirera andra spelare.  Denna spelaren fick dock 

begränsat med speltid men hade starka ledaregenskaper och lyfte kollektivet genom att höja 

prestationen för yngre spelare vilket gjorde att de yngre spelarnas värde ökade successivt.  

 

Prismässigt har äldre spelare med mycket erfarenhet och bra karaktärer inget större ekonomiskt 

värde utan mer sportsligt värde menar Simon. Henrik beskriver att landslagsmålvakten Andreas 

Isaksson är en spelare som Djurgårdens IF inte kan sälja utan är en spelare med erfarenhet och 

karaktär som gör laget bättre även fast han på grund av en hög ålder har ett relativt lågt 

ekonomiskt värde. 
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Potential 

En spelares utvecklingspotential är något som benämns av samtliga respondenter som en 

viktig faktor som påverkar värdet. Mikael nämner att det är viktigt att ha koll på hur marknaden 

ser ut utifrån spelarens potential vilket betyder att klubbarna försöker hålla koll på vilken 

övergångssumma en spelare med en likvärdig potential förvärvats för. Han fortsätter och 

förklarar att potentialen är en viktig parameter att ta hänsyn till när det gäller värdering av egna 

akademispelare då de oftast har en högre utvecklingspotential än seniorspelare. 

 

Prestation 

Respondenterna delar samma synsätt angående att en spelares prestation på planen är en viktig 

faktor som påverkar en spelares värde. Mattias förklarar att om en spelare gör 5 mål 

på kort tid ökar spelarkontraktets värde. Mattias ger även ett exempel på när Kalmar FF sålde 

kontraktsrättigheterna av en 18 årig talang till den italienska klubben Udinese. Spelaren gjorde 

ett väldigt vackert mål som spreds på Youtube och drog till sig uppmärksamhet från klubbar i 

de större ligorna. 

 

Simon förklarar att om en spelare t.ex. gör mycket mål över tid leder det till att spelarens värde 

ökar. “En forward som går från allsvenskan till en klubb utomlands som har gjort mycket mål 

dokumenterat i vår serie, en sådan spelare släpper man inte för 2–3 miljoner direkt utan där är 

värdet mycket högre”. 

 

Position 

En spelares position är av betydelse när ett värde bestäms menar respondenterna. En duktig 

anfallsspelare är svårare att förvärva jämfört med en ytterback, och kostar betydligt mer 

eftersom det inte finns tillräckligt många på marknaden menar Mattias. “Alla drömmer om att 

hitta en forward som gör 15–20 mål per säsong”. 

Mikael beskriver att spelare med offensiva kvaliteter är mer eftertraktade och att köparna är 

villiga att betala mer för kontraktsrättigheterna av offensiva spelare än defensiva. Alla 

respondenter är eniga om att spelare med offensiva egenskaper som kreativa mittfältare eller 

anfallare är dyrare att förvärva än exempelvis försvarsspelare. 

 

Köpande klubbs behov 

Respondenterna delar samma åsikt angående att marknadskrafter har en stor påverkan på en 

spelarrättighets värde. Fotbollsklubbar har olika ekonomiska förutsättningar och status vilket 
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bidrar till att en storklubb med större köpkraft är generellt sätt villig att betala mer för 

spelarkontraktet jämfört med en mindre klubb. Mattias berättar att en klubb i England kan 

erbjuda ett högre bud jämfört med en allsvensk klubb. “Du kan ju sälja en spelare till England 

betydligt dyrare än om en allsvensk klubb skulle bjuda på våra spelare” 

  

Martin menar att den köpande klubbens behov av att värva spelaren också är en viktig faktor 

som påverkar en spelares värde. Martin förklarar att om den köpande klubben får en viktig 

spelare skadad i slutet av transferfönstret kan den säljande klubben oftast få ett högre pris 

jämfört med om spelaren hade skadat sig i början av transferfönstret. Detta genom att den 

köpande klubbens behov av att hitta en ersättare till den skadade spelaren ökar.   

 

Säljande klubbs behov 

Flertalet av respondenterna belyser att det är viktigt att klubben får rätt ersättning vid en 

spelarförsäljning. Simon förklarar att värdet på en spelrättighet kan förändras beroende på 

vilken klubb spelaren tillhör. “En spelare med ett visst antal egenskaper har kanske ett värde 

om spelaren spelar i Örebro SK, hade exakt samma spelare med samma egenskaper spelat i 

Malmö FF hade värdet med största sannolikhet varit ett annat”.   

Det krävs enligt Simon att det utförs en analys av hur klubbens situation ser ut i nuläget. Det är 

viktigt att beakta klubbens behov av att sälja spelaren exempelvis om klubben är i behov av 

pengar. Henrik delar samma åsikt och tillägger att det i vissa fall finns anledning att acceptera 

ett lägre bud än vad klubben förväntat sig på grund av likviditetsbrist. Klubbarna kan även 

avböja ett rimligt bud eftersom det kan vara svårt och kostsamt att hitta en ersättare till spelaren 

på kort tid. Dessa aspekter är enligt Simon något som klubbarna har i åtanke vid sin 

värderingsprocess. 

  

Kontraktsituation  

En spelares kontraktssituation har stor betydelse när en värdering görs av en spelare. Ju  

längre tid en spelare har kvar på sitt kontrakt desto dyrare är spelaren att förvärva. Simon 

beskriver att det inte är ovanligt att spelare förvärvas när ett kontrakt är sin slutfas för att få en 

låg transferkostnad. Han exemplifierar med en spelare som Örebro SK förvärvade i slutet av 

sin kontraktstid till ett relativt lågt pris. När samma spelare presterade likvärdigt men med ett 

längre kontrakt var buden betydligt högre från andra klubbar vilket gjorde att värdet ökade på 

grund av kontraktssituationen. Henrik menar att kontraktssituationen har stor påverkan men 

menar att det i slutändan är klubben som fattar beslut om en transfer blir av.  
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Henrik beskriver att transferfönstret begränsar möjligheterna till att förvärva spelare eftersom 

det enbart är under begränsade perioder transfers är möjliga.  “Vi är en säljande klubb, alla 

spelare är i princip alltid till salu om vi får tillräckligt bra betalt”. 

 

Mattias beskriver att det är viktigt att ha dialog med spelarna när andra klubbar är intresserade 

av att förvärva rättigheterna av en spelare. Det kan vara så att klubben och spelarna har olika 

åsikter om en försäljning ska bli av eller inte. Han menar att spelare kan bli irriterade och 

prestera sämre om klubben inte kommer överens med den köpande klubben vilket är ett scenario 

som gärna vill undvikas enligt Mattias. 

 

Osäkerhetsfaktorer som påverkar värdet 

Respondenterna delar åsikterna gällande att ett värde kan förändras drastiskt då oförutsägbara 

händelser kan uppstå som kan påverka värdet. Det kan handla om långtidsskador eller 

sjukdomar på spelare som gör att deras värde sjunker. Det kan också handla om formkurvor 

som går upp och ner vilket främst påverkar yngre spelares värde menar Mattias. 

Simon beskriver att fotboll är en färskvara, där han menar att värdet på en spelare kan förändras 

på kort tid och det gäller att hela tiden vara vaksam över hur spelare presterar. 

  

 4.2.1 Värdering av olika spelarkontrakt 

Olika typer av spelarkontrakt kan vara en faktor som påverkar värderingen. Det råder delade 

meningar om svårigheterna med att värdera olika spelarkontrakt. Mattias 

tycker inte att det generellt är svårare att värdera icke förvärvade spelare än förvärvade spelare. 

“I båda fallen bygger värderingen på en förväntansbild”. Han anser dock att Bosmanspelare 

ofta är chansvärvningar, spelare som har gjort bra prestationer sedan tidigare men har någon 

form av problematik i bagaget. Det kan handla om att spelaren varit skadad under en längre 

period eller hamnat i konflikt med sin nuvarande klubb vilket gör att spelaren inte har gällande 

kontrakt. Mattias berättar att det är vanligt att Bosmanspelare får en klumpsumma (sign-on 

bonus) när en okontrakterad spelare skriver ett kontrakt med en ny klubb. Bonusen betalas ut 

för att locka till sig spelaren vilket gör att en övergångskostnad uteblir och det är något som 

påverkar kontraktsvärdet menar Mattias. 

Martin tycker att det är svårare att värdera icke förvärvade spelare jämfört med egenfostrade 

och Bosmanspelare jämfört med förvärvade spelare. “Det är alltid lättare när det finns ett 

anskaffningsvärde eftersom det är reella siffror, att köpa en Bosmanspelare och hävda att han 
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är värd 10 miljoner är inte särskilt trovärdigt”. För att värdera egenfostrade spelare hävdar 

Martin att klubbarna får ta hänsyn till den schablonkostnad det kostar att ta fram en 

akademispelare för att skapa ett utgångsvärde men det ligger ofta långt ifrån 

ett försäljningsvärde. 

Henrik beskriver att klubben vill undvika att sälja förvärvade spelare som ingår i 

balansräkningen för under det bokförda värdet. Klubben vill inte göra en förlust på sin övergång 

och tar därför hänsyn till det bokförda värdet vid sin värdering av förvärvade spelare. 

Mikael berättar att värderingen kan påverkas beroende på vilket spelarkontrakt spelaren 

besitter. IF Brommapojkarna har en väldigt framgångsrik ungdomsakademi och de arbetar 

mycket med att ta upp sina spelare från akademin till seniorlaget vid en relativ ung ålder. Mikael 

förklarar att potentialen är av betydelse för yngre spelare när en värdering görs, och inte en lika 

viktig faktor vid värdering av äldre spelare.  

Mattias berättar att deras ambition är att förhandla med en procentuell andel vid en 

vidareförsäljning i spelarkontraktet. Detta gäller främst för yngre talangfulla spelare vid 

övergångar till klubbar utanför Sverige vilket påverkar övergångssumman och kontraktsvärdet. 

“Antingen får du riktigt bra betalt i första steget eller så tar man mindre betalt med en högre 

andel vid nästa övergång”. 

 

 4.3 Värderingsmetoder 

Simon anser att en nackdel med regelverket är att det inte tar hänsyn till det faktiska värdet av 

en fotbollsspelare. “Det finns ingen bra modell för att säkert värdera en spelare”. Simon 

förklarar att anledningen till att det inte finns någon tillämplig värderingsmodell beror på att 

värdering av spelarkontrakt är ett väldigt subjektivt område och alla spelarna besitter olika 

egenskaper.  

Simon menar att sannolikheten för att hitta en applicerbar värderingsmodell inom fotbollen är 

ganska liten. “Ska man ta in en modell som är tillförlitlig krävs det en avancerad modell som 

ska ta hänsyn till en rad olika parametrar och bygga på massa statistik, den typen av modell 

skulle ändå bli väldigt subjektiv”. Simon förklarar att det finns vissa likheter vid värdering av 

spelarkontrakt och värdering av bostäder. “Det går att likna med när du lägger ut en lägenhet 

på Hemnet. Det finns ett pris som du villig att sälja lägenheten för men i slutändan handlar det 

om vilka köpare som finns på marknaden just där och då som är intresserade av lägenheten”. 
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Simon förklarar att om det finns många intresserade köpare leder det till en budgivning och 

värdet blir högre vilket kan leda till att priset blev högre. Mikael delar samma syn över att det 

krävs en utförlig marknadsbedömning och jämförelse vad liknande spelare sålts för. 

Även Mattias som före detta fastighetsmäklare jämför värdering av spelarkontrakt med 

värdering av fastigheter. Han menar att priset på ett spelarkontrakt kan jämföras med hur ett 

pris på fastigheter bestäms. “Det är ungefär samma princip att köpa fotbollsspelare som en 

fastighet, marknadsvärdet bestämmer priset”. Mattias utvecklar jämförelsen mellan 

spelarkontrakt och fastigheter men menar att det är betydligt svårare att bestämma ett värde på 

ett spelarkontrakt än en fastighet. “Som fastighetsmäklare kan du ta fram exakta snittpriser i 

olika bostadsområden för att bestämma ett värde, något liknande finns inte inom fotbollen”. 

Henrik beskriver att värdering av spelarkontrakt är väldigt komplext och jämför handel av 

spelarkontrakt med aktiemarknaden. “Spelarmarknaden är inte som en börs, där det finns fasta 

priser vid ett givet tillfälle, varje affär är unik och branschen är svår”. Han beskriver att 

Djurgårdens IF inte använder sig av en specifik modell när ett spelarkontrakt ska värderas 

eftersom marknaden är för besvärlig. Det utför en individuell bedömning utifrån flera olika 

faktorer vid varje enskild situation.     

4.3.1 Värdering av spelarkontrakt som tillgångar 

Inom fotbollen finns möjligheten att aktivera förvärvade spelarrättigheter som en immateriell 

tillgång i balansräkningen. Kjell förklarar att det är den förvärvade rättigheten som utgör den 

immateriella tillgången, värdet på tillgången baseras på det anskaffade värdet. 

 Kjell menar att marknadsvärdet på ett spelarkontrakt är komplicerat då det finns många olika 

delmarknader inom fotbollen och att det verkliga värdet först uppstår när de inblandade parterna 

kommit överens om ett pris. Kjell fortsätter att förklara att värdering till marknadsvärde innebär 

en stor risk för klubbarna. Dessa värderingar kan leda till en övervärdering samt 

värderingsbubblor, detta leder till att klubbarna kan tvingas att göra kraftiga nedskrivningar på 

sitt egna kapital.   

 Kjell förklarar att målet inte är att ge en rättvisande bild av värdet på en fotbollstrupp. ”Varken 

vi eller UEFA gör anspråk på att ge en ”rättvisande” bild av spelarvärden i årsredovisningarna”. 

Detta är något som Simon även håller med till viss del då han påpekar att redovisningsvärdet 

för spelarna inte har något med spelarnas marknadsvärde att göra och menar därför att värdena 

som synliggörs som immateriella tillgångar inte speglar det verkliga värdet. 
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Elitlicensen som är en del av det regelverk SvFF bestämt, har respondenterna olika åsikter om. 

Kjell menar att dagens regelverk följer Årsredovisningslagen (ÅRL), där ÅRL 4:6 är en viktig 

komponent, att ideella föreningar inte får skriva upp anläggningstillgångarnas värde. Han anser 

också dagens regelsystem följer internationell praxis och UEFA:s klubblicensbestämmelser. 

Mikael tycker att regelverket generellt är bra, men menar att dagens regelsystem kan innebära 

stora ekonomiska risker om det missköts. Han tycker att en del klubbar jobbar över sin förmåga 

genom att satsa för mycket på spelartruppen och det kan leda till en obalanserad ekonomi. Han 

anser dock att regelverket kunde vara ännu tuffare för att undvika möjligheten för klubbar att 

skapa kortsiktiga sportsliga framgångar på lånade pengar. 

Martin tycker att regelverket är bra med olika alternativa lösningar men att det är riskfyllt att 

redovisa spelare som immateriella tillgångar. Han har dock förståelse för att vissa klubbar väljer 

att ta upp spelare som immateriella tillgångar, om transfersumman är ett högt belopp, för att 

sprida ut kostnaden över kontraktslängden. Spelare är osäkra tillgångar vilket kan leda till höga 

avskrivningar vid en allvarlig skada på en balansförd spelare vilket är problematiskt. Martin 

menar att så länge klubben informerar sina partners som sponsorer, medlemmar och supportrar 

över hur de jobbar med redovisning och värdering av spelare tycker han att det är upptill varje 

förening att bestämma vilken metod som är lämplig att använda. 

 

4.4 Värderingsprocess - hur bestäms värdet? 

Respondenterna är eniga om att klubbarna har bra koll vid en värderingsprocess. Alla 

inblandade parter har en uppfattning över vilket värde ett spelarkontrakt bör ha.  Detta 

beror enligt respondenterna på att de inblandade parterna besitter tillräckligt med erfarenheter 

och kunskap från att arbeta med övergångar och kan därför komma fram till ett tillförlitligt 

värde för en spelares kontrakt. Erfarenhet finns hos de flesta som arbetar med övergångar även 

om personen är nytillsatt på positionen har de oftast en förkunskap över hur 

övergångsmarknaden fungerar. Det är vanligt inom fotbollen att en tidigare spelare väljer att 

bli sportchef eller ekonomichef för sin klubb efter sin spelarkarriär vilket är ett tydligt exempel 

på att de besitter kunskap och har erfarenheter från området även fast de blivit tilldelad en helt 

ny roll inom klubben.    

  

Mattias berättar att vid en övergång skapas oftast en känsla för vad klubben är villig att sälja en 

spelares rättigheter för, och att motparten har en känsla för hur mycket de är villiga att betala 
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för rättigheten. Respondenterna är eniga om att en välfungerande värderingsprocess är viktigt 

för fotbollsklubbarna. Simon förklarar att spelarförsäljningar utgör en stor del av klubbens 

intäkter och det är därför viktigt att ha en välfungerande värderingsprocess för att få rätt 

ersättning vid försäljning av spelarkontrakt.” Spelarförsäljningar är en viktig intäktskälla för 

oss”.  Det krävs att utföra en individuell bedömning av varje spelare och tar hänsyn till de 

faktorer som påverkar värdet. “Vid varje givet tillfälle utför vi en individuell bedömning på 

spelaren där vi använder oss av checklistor som vi går igenom för att kunna uppskatta spelarens 

värde” Simon fortsätter och förklarar att efter en noggrann genomgång av checklistorna går det 

att få fram ett utgångsvärde på spelarkontraktet. Utgångsvärdet används därefter som riktlinje 

vid en analys av marknaden samt en bedömning av vilket behov klubben har att sälja 

kontraktsrättigheterna av en spelare. Simon poängterar att det är viktigt att klubben utför en 

granskning av vilka klubbar som är intresserade och vad de kan tänkas betala för 

spelarkontraktet. För att processen ska fungera anser Simon att det krävs att klubben arbetar 

som ett team bestående av personer som innehar erfarenhet och kompetens inom området.  

 

Henrik berättar att de försöker hitta en nettonivå som de vill ha för sin spelare och att det är 

nettovärdet som är intressant för klubben och inte den totala försäljningsintäkten. “Vi försöker 

hitta en nettonivå som vi vill ha efter bokfört värde, efter eventuella vidareförsäljningar och 

efter agentkostnader vill vi ju ha x antal miljoner och det är på detta sätt vi resonerar”. Henrik 

fortsätter och förklarar att köpa och sälja fotbollsspelares rättigheter är en del av verksamheten 

och det gör att det är viktigt att klubben har en välfungerande värderingsprocess. 

  

Kjell beskriver att teoretisk värdering av spelare är upptill varje klubb att bedöma, men de blir 

en information utanför årsredovisningen som inte har koppling till utbuds/efterfrågesituationen 

och vilka likvida medel som finns i systemet vilket är problematiskt. Respondenterna är eniga 

om att en regelbunden spekulation av ett spelarvärde inte görs med anledning av värdet kan 

förändras på väldigt kort tid. Klubbarna följer därför inte upp värderingen dagligen av 

spelarkontrakt utan det är först när en transfer är aktuell som det görs en individuell bedömning 

och förhandling. Martin menar därför att själva värdet uppstår först när förhandlingarna är 

avslutade och klubbarna har kommit överens. “Det är först när avtalen är påskrivna som det är 

ett värde, allt annat är egentligen bara spekulationer och luftsiffror”. 
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4.5 Sammanfattning  

Respondenterna är eniga om att det finns flera olika faktorer som är av betydelse för ett 

spelarkontrakts värde. Det respondenterna beskriver som en avgörande faktor är hur 

behovssituationen ser ut i klubben vilket påverkar värderingen av ett spelarkontrakt.  

Flertalet av respondenterna anser att det inte är svårare är värdera egenfostrade eller 

Bosmanspelare jämfört med förvärvade spelare. De menar att utmaningen med att värdera 

spelarkontrakt är densamma oavsett kontraktstyp. 

 

Respondenterna anger att de inte använder sig av någon specifik värderingsmetod eller 

värderingsmodell. Detta beror enligt respondenterna på att värdering av spelarkontrakt är ett 

väldigt subjektivt område vilket gör det svårt att applicera någon modell eller metod. Det krävs 

istället en individuell bedömning utifrån de olika faktorerna. Flertalet av respondenterna gör en 

jämförelse mellan att värdera ett spelarkontrakt med värdering av fastigheter. Klubbarna håller 

koll på vad likartade spelarkontrakt sålts för på marknaden. 

 

Fotbollsklubbarna gör inte en daglig värdering av sina spelarkontrakt utan det är först när en 

transfer är aktuell som det görs en individuell bedömning. Respondenterna är överens om att 

känsla och erfarenhet är två viktiga egenskaper som erfordras vid värderingen av spelarkontrakt 

och att värderingen bygger till stor del på en process som varje enskild klubb har byggt upp.   
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5. Analys 

5.1 Värderingsfaktorer 

Respondenterna likt tidigare studier (Frick, 2007; Amir & Livne, 2005; Operan & Oprisor, 

2014) är överens om att det finns många olika faktorer som påverkar en fotbollsspelares 

kontraktsvärde, en del har större betydelse än andra. Det svåra är att påvisa hur stor betydelse 

varje enskild faktor har var för sig. 

Den faktor som respondenterna tillsammans lyfter fram som har störst betydelse är ålder i 

kombination med potential. Yngre spelare är mer eftertraktade på marknaden och det är yngre 

lovande spelare som klubbar med tjockare plånböcker är intresserade av.  

Frick (2007) och Foster (2015) delar uppfattningen om att åldern är avgörande 

för kontraktsvärdet på en spelare. Foster (2015) menar att åldern är av betydelse för att kunna 

bedöma potentialen och ger en indikation över hur länge en spelare kommer vara aktiv. Unga 

spelares ses om investeringar för fotbollsklubbar där spelarkontraktet på sikt ska öka sitt värde 

genom goda sportsliga prestationer, men också generera en ekonomisk vinst vid en framtida 

försäljning. 

 

Prestation och position är två andra faktorer som Frick (2007) beskriver har betydelse för 

kontraktsvärdet på en spelare. Respondenterna delar bilden av att offensiva spelare som 

forwards eller kreativa mittfältare har ett högre värde än defensiva spelare som målvakter eller 

försvarare. Värdet styrs till stor del utefter marknadskrafter som utbud och efterfrågan där 

respondenterna förklarar att de är svårare att förvärva offensiva spelare än defensiva eftersom 

utbudet är mer begränsat. Fotboll är en sport som bygger på att göra mer mål än motståndarlaget 

vilket medför att spelare med kapacitet till att göra mycket mål är eftertraktade. Det kan vara 

en förklaring till att offensiva spelare har ett högre pris än defensiva.  

 

Amir och Livne (2005) beskriver att ökade intäkter till följd av spelarförvärv som 

tröjförsäljningar har betydelse för ett spelarkontrakts värde. Det sambandet har inte 

respondenterna bekräftat. Anledningen kan vara att den svenska högsta ligan inte har det 

globala intresset, vilket medför att tröjförsäjlningar av spelare har mindre betydelse. Den 

svenska högsta ligan är rankad av UEFA som den 18:e bästa fotbollsligan i Europa vilket kan 

vara en bidragande orsak till att intresset för svensk klubblagsfotboll inte är speciellt stort 

utanför Sverige (Wennerström, 2016).  
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Kontraktssituationen är enligt Frick (2007) en faktor som påverkar priset på ett kontrakt till stor 

del. Beroende på hur lång återstående tid en spelare har kvar på ett kontrakt avgör värdet av 

kontraktet.  Respondenterna var eniga om att återstående kontraktslängd är en avgörande faktor 

för värdet av ett spelarkontrakt. Värdet på kontraktet blir lägre desto längre kontraktet löper 

vilket klubbarna är medvetna om när ett bud är aktuellt. En fotbollsklubb med utgående 

spelarkontrakt är medvetna om att det finns en risk att klubben inte får betalt för spelare som 

har kort tid kvar på kontraktet. Detta eftersom att spelaren inte är bunden till klubben när 

kontraktet löpt ut och kan därmed få ett bättre avtal när den nya klubben inte behöver köpa 

spelaren med en övergångssumma. Det blir ett bättre förhandlingsläge för spelaren med 

utgående kontrakt att få bättre personliga villkor i ett nytt kontrakt om den nya klubben slipper 

att betala en förvärvskostnad. Det är därför vanligt att fotbollsklubbar väljer att förlänga 

gällande kontrakt med spelare som har presterat bra, mitt under kontraktsperioden, för att säkra 

rättigheterna och undvika att hamna i en situation där en spelare lämnar utan en 

övergångssumma.  

 

Beroende på vilken typ av spelarkontrakt kan faktorerna ha olika betydelse. För egenfostrade 

spelare och Bosmanspelare saknas ett anskaffningsvärde, en så kallad övergångssumma, vilket 

gör att det är svårare att bestämma ett utgångsvärde för dessa spelarkontrakt. Operan och 

Oprisor (2014) beskriver att övergångssumman påverkar värdet på spelarkontraktet och blir 

utgångsvärdet för förvärvade spelare. Bland våra respondenter var åsikterna olika hur stor 

påverkan förvärvskostnaden har på värdering av spelarkontrakt. En respondent resonerade att 

klubben ville undvika att sälja ett kontrakt under det bokförda värdet och använde 

förvärvskostnaden som ett sorts utgångsvärde. Andra respondenter menar att inköpsvärdet inte 

har någon större betydelse, eftersom oavsett spelarkontrakt görs en individuell prövning vid 

varje transfer. Utmaningen att värdera ett spelarkontrakt är lika stor oavsett spelarkontrakt.  

 

Respondenterna var eniga om att ålder och potential har större betydelse för egenfostrade 

spelare medans för Bosmanspelare är tidigare prestationer en av de viktigare faktorerna. Det 

finns skäl för fotbollsklubbar att vara försiktigare med att kontraktera Bosmanspelare. 

Anledningen är att det ofta finns en historia bakom varför spelaren inte har ett aktivt kontrakt 

vilket respondenterna till stor del bekräftar. Det finns därför fler osäkerhetsfaktorer bland 

Bosmanspelare. Det kan vara tidigare skadeproblematik, svaga prestationer alternativt 

turbulens kring spelaren. Samtidigt av ekonomiska skäl måste vissa klubbar chansa med att 
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kontraktera Bosmanspelare eftersom de har presterat bra tidigare under karriären samtidigt som 

klubben slipper betala en övergångssumma. Risken för skador är ett bekymmer som gäller alla 

fotbollsspelare oavsett kontrakt vilket respondenterna beskriver som en stor osäkerhetsfaktor. 

Alla spelare kan drabbas av skador vilket kan få stora negativa konsekvenser för en spelares 

värde. Allvarligare skador kan leda till att spelare inte kan spela under en längre period, 

samtidigt som klubbarna aldrig vet om spelaren kommer att bli helt återställd efter skadan. Detta 

innebär att värdet på ett spelarkontrakt som varit omgiven av mycket skador generellt sätt är 

lägre då klubbarna är medvetna om spelarens skadeproblematik.  

 

Olika ligor har olika ekonomiska förutsättningar vilket påverkar köpkraften och marknaden för 

spelarrättigheter skiljer sig från land till land. En fotbollsklubbs status påverkar köpkraften och 

är av betydelse för ett spelarkontrakts värde. Respondenterna förklarade att beroende på vilken 

klubb som en spelare tillhör och vilken klubb som är intresserad av en spelare har effekter på 

värdet. Fotbollslag från ligor med större ekonomiska resurser är villiga att betala högre summor 

vilket ökar värdet på ett spelarkontrakt. Det är därför viktigt för en säljande klubb att beakta 

vilket land och dess ekonomiska förutsättningar som den intresserade klubben kommer från.  

 

En faktor som vi inte funnit i litteraturen men som av respondenterna menar är väsentlig handlar 

om hur behovssituationen ser ut. En köpande klubb kan vara beredd att betala mer för ett 

spelarkontrakt beroende på hur stort behov klubben har av en speciell spelare. Respondenterna 

beskrev att en plötslig situation kan uppstå, att en nyckelspelare blir skadad eller en spelare 

hastigt väljer avbryta ett gällande kontrakt. Förutsättningarna kan därför förändras på kort tid 

eftersom möjligheten till hitta en ersättare är under en begränsad period. Värdet på en spelare 

kan därför bli högre än det förväntade värdet eftersom en klubb kan vara i kraftigt behov av att 

hitta en ersättare och är därmed villiga att betala ett högre pris.  

För en säljande klubb kan värderingen av spelare också förklaras utifrån ett begränsat 

rationalitets perspektiv. Fotbollsklubbar kan bli tvungna av ekonomiska skäl sälja 

spelarkontrakt lägre än det förväntade värdet. En av respondenterna beskrev att ibland blir 

klubben tvungen till att sälja kontrakt under det förväntade värdet med anledning av 

likviditetsbrist.  

 

Som tidigare beskrivits påverkas ett spelarkontrakts värde av flera olika faktorer. Klubbarna 

kan inte ta hänsyn till samtliga faktorer eftersom det finns begränsat med information som kan 

bearbetas samt att det är svårt att utvärdera alla olika faktorer och dess påverkan på värdet. 
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Klubbarna väljer istället att ta hänsyn till de faktorer som de anser har störst påverkan på ett 

värde och som de anser vara bra nog för att uppvisa ett rättvist värde av ett spelarkontrakt. 

Faktorerna har olika stor betydelse beroende på spelarens egenskaper och dess personlighet, 

klubbarna utför därför en bedömning av vilka faktorer som anses vara viktigast att beakta för 

att få fram ett rimligt värde på det specifika spelarkontraktet.  

 

5.2 Värderingsmetoder  

Det finns en rad olika värderingsmetoder som kan användas för att bestämma ett värde på 

tillgångar. Den mest förekommande värderingsmetoden som används för att beräkna ett värde 

på en tillgång är diskonterat kassaflöde (Gajek & Kucinski, 2017). Diskonteringsräntan bestäms 

utifrån kassaflödets risk (Schauten, et al., 2010). Gajek och Kucinski (2017) beskriver att 

problematiken med diskonterat kassaflöde beror på att det kan vara svårt att bestämma de exakta 

värdena på det framtida kassaflödet eftersom det kan vara svårt att avgöra ett kassaflödets risk. 

Liknande problematik finns inom fotbollen då spelare är helt individuella och det är därför svårt 

att mäta riskerna med en spelare. Den mänskliga faktorn har en påverkan i form av att spelare 

kan bli skadade vilket är en riskfaktor som inte går att förutspå. Det leder till att det blir svårt 

att avgöra vilken specifik diskonteringsränta som ska användas för att beräkna värdet.  

Fotbollsspelare genererar kassaflöde i form av tröjförsäljningar och biljettintäkter enligt Amir 

och Livne (2005), problematiken är däremot att det är svårt att beräkna värdet på det kassaflöde 

som hänför sig just till den specifika spelaren. Fotboll är en lagsport och det är därför 

problematiskt att mäta vilka ökade intäkter som en specifik spelare kan generera till en 

fotbollsklubb. 

 

Real optionsvärdering är en vanligt förekommande värderingsmetod vilket används främst när 

företag ska värderas men kan även användas för tillgångar. Respondenterna nämner att det finns 

mycket osäkerheter och oklarheter när ett spelarkontrakts värde ska bestämmas. Metoden tar 

hänsyn till den osäkerhet som innehålls av tillgången och bidrar till en större flexibilitet vilket 

kan anses vara passande inom fotbollen, då värdena kan förändras drastiskt och oförutsägbara 

händelser kan inträffa. Genom att applicera metoden skulle klubbarna kunna värdera sina 

spelarkontrakt utifrån nya omständigheter samt när oklarheter klargjorts.  

 

Problematiken med real optionsvärdering är att beräkna det faktiska värdet på en option. 

Optionens livslängd kan jämföras med en spelares kontraktslängd vilket är relativt enkelt att 
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beräkna. Däremot är det svårare att beräkna ett spelarkontrakts nuvärde samt lösenpriset för 

spelarkontraktet eftersom det skiljer sig mellan varje enskilt spelarkontrakt.  

 

Tunaru et al., (2014) ser fotbollsspelare som en form av investering där det finns möjligheter 

att antingen överge, öka eller behålla investeringen likt real optionsvärdering. Tunaru et al,. 

(2014) har därför skapat ett ramverk utifrån real optionsvärdering som ska göra det möjligt att 

beräkna ett spelarkontrakts värde.  Ramverket baseras på en spelares prestation på planen vilket 

samtliga respondenterna har nämnt som en faktor som påverkar värdet, detta skulle göra att 

ramverket till viss del skulle kunna appliceras. Ramverket tar däremot inte hänsyn till de andra 

faktorerna som utgör en viktig del vid att beräkna värdet på ett spelarkontrakt. Respondenterna 

är överens om att värdet påverkas av fler faktorer än bara spelarens prestation vilket 

överenstämmer med vad (Frick, 2007; Amir & Livne, 2005; Operan & Oprisor, 2014) 

beskriver. Ramverket kan därför inte bidra med en fullständig bild vad ett spelarkontrakt är värt 

utan enbart vad kontraktet är värt utifrån en spelares prestation.  

 

Klubbarna skulle kunna använda ramverket som ett verktyg till att omvandla prestation till ett 

värde vilket skulle underlätta värderingen, men ramverket innehåller avancerade matematiska 

formler likt de som används vid real optionsvärdering. Det kan anses vara problematiskt 

eftersom personerna som är ansvariga för värderingen inom klubbarna troligtvis inte besitter 

den matematiska kunskap som krävs för att beräkna fram ett värde med hjälp av ramverket. 

Detta antagande stärks även av skaparna av ramverket (Tunaru et al., 2014) då de beskriver att 

ramverket kräver mycket resurser och avancerade uträkningar vilket är en den främsta 

anledningen till att klubbarna inte applicerat detta ramverk vid sin värdering.  

 

Ett flertal av respondenterna förklarar att vid en värdering granskas vad liknande 

spelarkontrakt sålts för på marknaden.  Detta tillvägagångsätt kan kopplas samman till relativ 

värdering där det jämförs vad liknande tillgångar värderas till (Kim et al., 2011).  Relativ 

värdering kan användas vid värdering av exempelvis fastigheter där man utgår från pris per 

kvadratmeter (French, 2004). Några av våra respondenter har gjort liknelser mellan 

fastighetsvärdering och värdering av spelarkontrakt vilket skulle tyda på att denna 

metod möjligtvis skulle kunna appliceras inom fotbollen.   

 

Den relativa värderingsansatsen utgår ifrån att jämföra liknande tillgångar med varandra. Inom 

fotbollen kan de ansvariga inhämta övergångshistorik som visar på vad ett liknande 
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spelarkontrakt sålts för. Problematiken med relativ värdering är att det kan vara svårt att jämföra 

liknande tillgångar då de oftast inte är helt identiska (Sharma & Prashar, 2011). Det finns ett 

liknande problem inom fotbollen då varje spelare är helt unik utifrån de mänskliga faktorerna 

även fast de kan finnas liknande egenskaper är spelarna fortfarande inte helt identiska (Operan 

& Oprisor, 2014).  

 

Respondenterna delar liknande uppfattning angående att värdering av spelarkontrakt är väldigt 

subjektivt då spelarna är helt individuella med olika egenskaper och kvalifikationer. Klubbarna 

använder sig inte av den relativa värderingsansatsen för att få fram ett exakt värde på ett 

spelarkontrakt utan den används snarare för att ge en uppskattning över värdet av liknande 

spelare, i syfte att förenkla värderingen.  

 

Flamholtz (1999) skapade en modell för att beräkna en individs värde inom en organisation. 

Fotbollsklubbar kan ses som organisationer vilket gör att modellen till viss del kan appliceras 

på spelarkontrakt. Modellen tar hänsyn till vilka möjligheter som finns till befordran vilket i en 

fotbollskontext kan liknas vid att en spelare som inte får speciellt mycket speltid 

ständigt försöker att utvecklas och prestera bättre för att kunna få mer speltid. Individens 

produktivitet kan likna en spelares prestation på planen exempelvis hur många mål spelaren 

gjort under en given tidsperiod. Modellen tar även hänsyn till hur länge individen vill stanna 

inom organisation vilket kan beräknas relativt enkelt genom en spelares kontraktstid. De 

incitament som individen får i form av löner och förmåner kopplas ihop med individens 

tillfredsställelse inom en organisation och avgör hur benägen individen är att stanna i 

organisationen (Flamholtz, 1999). I ett fotbollssammanhang går det anta att lönen och 

kontraktsvillkoren bidrar till hur nöjd spelaren är med sin nuvarande situation i klubben, vilket 

är en avgörande faktor för att spelaren ska fullfölja sitt kontrakt.  

 

Modellen utgår till stor del över hur tillfredsställd en individ är inom en organisation och att det 

sammankopplas med individens egenskaper. Det kan antas att en spelare som är tillfredsställd 

med sin nuvarande roll och sin kontraktssituation har större möjlighet att prestera bättre på 

planen. Det finns däremot vissa svårigheter som skulle göra att modellen inte är applicerbar på 

fotbollsspelare. Flamholtz (1999) beskriver att en individs värde är nuvärdet av de inkomster 

en individ förväntas tillföra i organisationen. Det är som vi tidigare nämnt väldigt svårt att 

uppskatta vilka inkomster en specifik spelare genererar sin klubb. Flamholtz modell är inte 
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specifikt utformad för fotboll vilket leder det till att den inte tar hänsyn till flera faktorer som 

anses vara väsentliga för att beräkna ett spelarkontrakts värde.  

 

Respondenterna anser att det inte finns någon värderingsmodell som skulle vara applicerbar för 

att beräkna ett spelarkontrakt och att sannolikheten att hitta en passande metod i framtiden anses 

vara ganska liten. Det finns vissa modeller som till viss del kan vara applicerbara men det finns 

ingen modell som skulle visa upp ett fullständigt värde av ett spelarkontrakt. Respondenterna 

förklarar att värderingen är väldigt subjektiv och att det finns alldeles för mycket faktorer och 

parametrar att ta hänsyn till. Samtidigt är spelarna olika individer även om det kan finnas 

likheter mellan spelarna kan de däremot inte vara helt identiska vilket försvårar värderingen 

(Operan & Oprisor, 2014).  

 

5.2.1 Värdering av spelarkontrakt som tillgångar 

Det regelverk som finns inom fotbollen har möjliggjort att fotbollsklubbar har möjlighet att 

aktivera sina förvärvade spelare som immateriella tillgångar (SvFF). Detta är unikt för fotbollen 

eftersom det i de flesta branscherna inte redovisar anställd personal som tillgångar vilket främst 

beror på de etiska aspekterna (Gröjer & Johansson, 1996).  De anställda ägs inte av företag likt 

maskiner och går inte att köpa och sälja mellan företag. Anställd personal är människor och det 

är svårt att jämföra kompetensen och nyttan av olika individers prestationer. Det blir därför 

problematiskt att värdera personal eftersom utgångspunkten är att alla människor är lika mycket 

värda.  

 

En av respondenterna förklarar att det inte är själva spelaren som redovisas som en immateriell 

tillgång utan att det snarare är spelarens kontraktsvärde. Värdet baseras på det anskaffade värdet 

och skrivs av linjärt utifrån kontraktstiden. Det är själva kontraktet som utgör tillgången 

eftersom spelaren anses vara kontrollerad av sin arbetsgivare utifrån den kontraktstid som följer 

och kan därför definieras som en tillgång. I andra branscher har de anställda visserligen ett avtal 

med sin arbetsgivare, men kontraktet skiljer sig mellan det som beskrivits inom fotbollen då 

avtalet oftast inte är tidsbestämt. Det går alltid avbryta sin anställning på egen begäran inom 

arbetslivet. Samtidigt finns det visserligen en möjlighet att inte fullfölja sitt kontrakt inom 

fotbollen men konsekvenserna kan bli omfattande i form av att spelaren kan få betala höga böter 

till klubben. Det är ett tydligt tecken på att spelarna anses vara mer kontrollerade än vad vanliga 

anställda är inom andra branscher.  
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Det är som vi tidigare beskrivit enbart förvärvade spelarkontrakt som får aktiveras som en 

immateriell tillgång till anskaffningsvärdet. En av respondenterna anser att det redovisade 

värdet inte speglar spelarkontraktets marknadsvärde. En annan respondent förklarar att syftet 

med regelverket inte är att visa upp en rättvisande bild av spelarnas kontraktsvärde, utan att det 

snarare handlar om att klubbarna ska ha möjligheten att periodisera sina kostnader. En nackdel 

som kan föreligga med regelverket är att det inte innehåller några riktlinjer som kan hjälpa 

klubbarna att värdera sina spelarkontrakt men klubbarna är dock medvetna om att värdering av 

spelarkontrakt är komplicerat och väldigt subjektivt. Det blir därför svårt att skapa regler eller 

riktlinjer för hur ett spelarkontrakt ska värderas. Alla respondenter är nöjda hur regelverket är 

uppbyggt och införstådda över syftet med regelverket. Vilket förutsätter att varje enskild klubb 

får sköta sin värdering av spelarkontrakt internt inom klubben. 

 

5.3 Värderingsprocess 

Tidigare studier av (Frick, 2007: Operan & Oprisor, 2014: Amir & Livne 2005) beskriver ett 

antal faktorer som påverkar värdet av ett spelarkontrakt, men väldigt lite hur 

värderingsprocessen fungerar i praktiken för fotbollsklubbar. Vi har därför varit i stort behov 

av våra respondenters kunskap för att bilda en uppfattning om hur värderingsprocessen går till. 

Flertalet av våra respondenter förklarade att tidigare erfarenheter och kontakter är viktiga 

faktorer när en värdering ska göras. Respondenterna beskrev att vid varje värdering skapas en 

känsla som används för att få fram ett värde. Detta är faktorer som är svåra att mäta vilket kan 

vara en anledning till att vi inte funnit sambandet från tidigare studier.   

Det har varit tydligt från respondenternas sida att de inte använder någon typ av 

värderingsmodell. Vi har tidigare kopplat några av våra respondenters resonemang till relativ 

värdering. 

Problemet är att en fotbollsspelare aldrig kan vara den andra lik även om vissa egenskaper kan 

vara de samma. Det finns faktorer som ålder och position som går att jämföra med varandra, 

men det finns betydligt fler faktorer som inte är jämförbara, utan det krävs därför en individuell 

bedömning utifrån de faktorer som påverkar värdet mest.  

Vi anser att ett av de viktigare resultaten i vår studie är att beskriva värderingen av ett 

spelarkontrakt som en värderingsprocess. Att definiera ett värde på en fotbollsspelare är väldigt 
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komplext eftersom det finns ett antal parametrar att ta hänsyn till. Det gäller därför att beakta 

värderingen utifrån en helhetsbild.   

Vi har utifrån referensramen och empirin skapat en egen process som är uppdelad i tre steg för 

att beskriva hur värderingsprocessen ser ut i verkligheten. 

Det första steget handlar om att klubbarna utför en bedömning av vilka spelare som anses vara 

säljbara. En säljande klubb har ofta en uppfattning om det finns ett intresse för deras spelare av 

andra klubbar. Det kan vara tidigare förfrågningar eller genom kontakter inom branschen.  

I det andra steget utför klubbarna en individuell bedömning utifrån flera olika faktorer för att 

skapa ett utgångsvärde. Det kan handla om ålder, tidigare prestationer, kontraktsituation, 

redovisningsvärde, men klubben beaktar också hur de ekonomiska och sportsliga situation ser 

ut och hur stort behovet är av spelaren. För att förenkla värderingen väljer klubbarna ut de 

faktorer som de anser har störst påverkan på värdet för den specifika spelaren. Det är svårt för 

en klubb att beakta alla tänkbara faktorer och utifrån varje enskild situation utförs en individuell 

bedömning, där klubbarna väljer de faktorer som är mest lämpliga för att bestämma ett värde. 

Faktorerna har olika stor påverkan på värdet beroende på vilken situation klubben befinner sig 

i eller vilka egenskaper spelaren besitter. För att få en uppfattning av vad spelarkontraktet kan 

vara värt jämför klubbarna vad liknande spelarkontrakt värderats till vilket är en form av relativ 

värdering.  

I det tredje steget utför klubbarna en marknadsbedömning av vilka klubbar som är intresserade 

av att förvärva spelarkontraktet. Beroende på vilken klubb som är intresserad förändras 

utgångsvärdet på spelaren utifrån den köpande klubbens köpkraft. Alla klubbar använder sig i 

grunden av liknande process men förutsättningarna skiljer sig beroende på klubbens 

ekonomiska ställning och situation. 

Det krävs en samlad bedömning där alla tre stegen i kombination med erfarenhet och känsla 

bidrar till en spelares fullständiga kontraktsvärde.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva problematiken angående klubbars värdering av egna 

spelarkontrakt och hur deras tillvägagångssätt vid värdering kan förklaras.  Detta kommer att 

uppnås genom att besvara studiens problemformulering där slutsatsen baseras på studiens 

analyskapitel. Kapitlet fortsätter med studiens bidrag, samhälleliga och etiska reflektioner och 

avslutas med vidare studier där förslag ges på hur våra slutsatser går att applicera i ett annat 

sammanhang.  

6.1 Hur värderar svenska fotbollsklubbar egna spelarkontrakt och 

hur kan deras tillvägagångssätt förklaras? 
 

Värdering av spelarkontrakt inom fotboll är som vi redan i början av uppsatsen berörde, 

påverkad av en hög grad av subjektivitet. Värdet av ett och samma kontrakt kan vara olika 

beroende på vem som gör värderingen och hur situationen ser ut. Vi har varit intresserade av 

att undersöka hur fotbollsklubbar värderar egna spelarkontrakt innan en transaktion är 

genomförd. Detta genom att undersöka vilket värde spelarkontraktet har efter det att 

värderingsprocessen är genomförd, men innan övergången är fullgjord. 

 Vi har genom denna studie visat att det finns generell tendens att utgå ifrån en 

relativvärderingsansats, där de ansvariga i fotbollsklubbarna utgår ifrån värdet på likvärdiga 

spelarkontrakt. Spelarna kan dock inte vara helt identiska utifrån den mänskliga faktorn vilket 

gör att klubbarna måste utföra en individuell bedömning vid varje värderingstillfälle. Det finns 

därför ingen lämplig värderingsmodell som tar hänsyn till alla faktorer som påverkar ett 

spelarkontrakts värde. Vi har valt att beskriva värderingen av spelarkontrakt som en 

värderingsprocess. Värderingsprocessen är tänkt att förklara hur fotbollsklubbar värderar egna 

spelarkontrakt utifrån en helhetsbild med de mest väsentliga faktorer involverade.  

Studien har påvisat att en viktig faktor är att beskriva klubbarnas tillvägagångssätt vid värdering 

av spelarkontrakt som begränsat rationell. Det är svårt för klubbarna att bearbeta alla faktorer 

samt utvärdera dess konsekvenser som finns med värdering av spelarkontrakt. Detta gör att 

klubbarna istället väljer de faktorer som anses vara tillräckliga för att uppnå ett rimligt värde på 

ett spelarkontrakt.  
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Avslutningsvis har studien visat att det är av stor betydelse för svenska elitfotbollslag att ha en 

fungerande värdering av egna spelarkontrakt, då det av respondenterna beskrivits som en 

avgörande del av verksamhet för att upprätthålla en god ekonomi.   

 

6.2 Studiens bidrag  

Denna studie berör området kring värdering av spelarkontrakt inom svensk elitfotboll. Studien 

har bidragit med kunskap i det hänseende att en förståelse har skapats över hur svenska 

fotbollsklubbar värderar sina egna spelarkontrakt samt hur deras tillvägagångsätt kan förklaras. 

Genom studien har vi kunnat beskriva värdering av spelarkontrakt som en värderingsprocess. 

Studien tillför en förståelse kring hur svenska fotbollsklubbar värderar sina egna spelarkontrakt, 

vilket är av intresse för både klubbar samt personer som har ett brinnande intresse för sporten. 

  

Klubbar kan ha användning av studiens resultat, genom att studien belyser vikten över att 

klubbarna behöver ha en välfungerande värderingsprocess för att de ska kunna upprätthålla en 

god ekonomi. Då klubbarna utför sin värdering av spelarkontrakt internt finns det väldigt liten 

kunskap bland fotbollens anhängare kring hur värderingen går till i praktiken. Samtidigt får 

sporten väldigt stor uppmärksamhet av media där det ständigt skrivs om nya transferrekord. 

Studien kan därför bidra till att personer som har ett stort intresse för fotboll exempelvis 

supportar, klubbledning samt sponsorer inom svensk fotboll får tillgång till information och 

kunskap angående hur klubbarna kommer fram till ett värde på spelarkontraktet. 

  

En av bidragets styrkor är att studiens empiri är baserad på personer som besitter kunskap och 

erfarenheter från värdering av spelarkontrakt. Flertalet av personerna är ansvariga för 

värderingen och har arbetat inom det området en längre tid. Genom den kunskap som våra 

respondenter besitter bidrar det till en ökad trovärdighet av studien. 

En av svagheterna i denna studie är att resultaten inte är fullt generaliserbara då det inte kan 

antas att alla fotbollsklubbarna i Allsvenskan värderar sina spelarkontrakt på samma sätt. 

Urvalet i studien har varit begränsat vilket främst beror på den tidspress som funnits under 

studiens gång. Hade fler intervjuer utförts hade det bidragit till en bredare bild av värderingen 

av spelarkontrakt. En av respondenterna arbetar inom Svenska Fotbollsförbundet och har därför 

inte samma insyn och kunskap över hur klubbarna värderar sina egna spelarkontrakt jämfört 

med våra andra respondenter. Vi ansåg däremot att det vore intressant att få information om hur 
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regelverket är uppbyggt samt dess påverkan på värderingen, genom detta sätt fick vi även in ett 

annat perspektiv inom studiens område. 

 

 

6.3 Etiska och samhälleliga reflektioner 

Fotboll är en sport som har en stor samhällspåverkan både vad gäller dess globala intresse och 

de stora ekonomiska värdena som sporten omsätter. Studien beskriver i bakgrunden att nya 

försäljningsrekord har gjorts både i Sverige och övriga Europa det senaste året vilket gör att 

värdering av spelarkontrakt har blivit en viktig del av sporten. 

Fotboll berör många parter alltifrån den enskilda spelaren till dess supportar och sponsorer som 

är en del av sporten och delvis finansierar en fotbollsspelares lön. Att värdera en 

fotbollsspelares prestation ur ett ekonomiskt perspektiv är svårt, men studien visar att det finns 

ett antal centrala faktorer som påverkar värdet av ett spelarkontrakt mer än andra. 

 

 

Att värdera människor till olika värde är också problematiskt ur ett etiskt perspektiv. 

Grundtanken är att alla människor är lika mycket värda men inom fotbollen värderas inte 

individen utan snarare spelarens kontrakt. Utifrån vår studie upplevde inte våra respondenter 

värderingen av spelarkontrakt som ett etiskt problem. De menade att fotbollsspelare är anställd 

personal där priset bestäms utifrån kontraktsinnehållet och inte vilken personlighet eller 

mänsklig egenskap en individ har. Det är därför naturligt för en fotbollsklubb att värdera spelare 

olika, för att olika prestationsegenskaper är mer eftertraktade än andra vilket gör att värdet på 

ett kontrakt skiljer sig åt.  
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6.4 Vidare studier 

Vår studie har bidragit med kunskap angående hur ett spelarkontrakt värderas inom svensk 

elitfotboll samt vilka faktorer som påverkar värdet. För att bygga vidare på våra slutsatser hade 

det varit intressant att jämföra hur andra europeiska fotbollsklubbar värderar sina 

spelarkontrakt.  

Det globala intresset för fotboll är betydligt större i andra europeiska ligor som England och 

Spanien, vilket gör att klubbarna i dessa ligorna har andra ekonomiska förutsättningar. Det hade 

därför varit intressant att jämföra om spelarkontrakten värderas på liknande sätt som inom den 

svenska fotbollen eller om det finns andra faktorer som klubbarna behöver beakta. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka om våra slutsatser kring värdering av spelarkontrakt 

går att applicera inom andra lagidrotter. Genom att föra vidare den kunskap som studien bidragit 

med angående värdering av spelarkontrakt inom svensk fotboll och undersöka om vårt resultat 

hade kunnat överföras till andra lagidrotter. Exempelvis ishockey eller innebandy då ett annat 

regelverk och andra förutsättningar gäller men där varje spelare har ett individuellt kontrakt. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide fotbollsklubbar 

 

• Kan du kort beskriva din bakgrund inom, Vilken är din roll inom klubben?  

 

• Vad har du för erfarenhet kring värdering av fotbollsspelare i Sverige? 

• Hur redovisar ni era spelare? Immateriella tillgångar eller kostnadsförs de i 

resultaträkningen? 

• Hur värderas era spelare? 

• Använder ni er av någon specifik värderingsmetod? 

• Vilka faktorer är viktiga att beakta när en spelare ska värderas? Varför tar ni hänsyn 

till just dessa faktorer? 

 

• Kan faktorerna rangordnas? 

• Skiljer sig värderingen mellan förvärvade, egenfostrade och bosman spelare? 

• Vilka svårigheter finns vid värdering av fotbollsspelare? 

• Hur bedömer ni det bud som kommer in på en spelare?  Hur vet ni om budet är 

tillräckligt bra? 

 

• Vad tycker du/ni om dagens regelverk för redovisning och värdering av 

fotbollsspelare? 

• Hur viktig är en väl fungerande värderingsprocess av spelare? 
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Bilaga 2. Intervjuguide ekonomichef Svenska 

fotbollsförbundet 

• Kan du kort beskriva din bakgrund inom svenska fotbollförbundet? 

• Vad har du erfarenhet av reglerna kring värdering och redovisning av fotbollsspelare i  

• Sverige? Vilken är din roll i förbundet? Vad tycker du om dagens regelverk? 

• Vad är syftet med att ta upp vissa spelare som en immateriell tillgång när det generellt 

sätt inte är tillåtet att ta upp humankapital som en immateriell tillgång? 

 

• Hur kommer det sig att bara de förvärvade spelarna värderas och redovisas?  

• Hur värderas egna akademispelare och Bosman-spelare?  

• Finns det någon metod för att värdera spelare till marknadsvärdet? 

 

• Har du någon rekommendation på en eller flera kontaktpersoner inom någon klubb 

som skulle kunna förklara hur deras värderingsprocess av spelare går till? 
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Bilaga 3. Individuella reflektioner  

Mikael Ericsson 

Som fotbollsintresserad person har det varit mycket intressant och lärorikt att kombinera ett 

intresse med ett företagsekonomiskt problemområde. Idén växte fram efter att ha läst Svenska 

Fotbollsförbundet anvisningar, där regelverket skapade en hel del frågetecken angående hur 

värderingen av spelarkontrakt går till i verkligheten. 

Tidigare kunskaper inom fotbollen har varit till stor hjälp för att kunna ställa relevanta frågor 

och med hjälp av våra respondenter utveckla en värderingsprocess. Jag har lärt mig mycket nytt 

under uppsatsen gång, och det har framförallt varit roligt att vara i kontakt med svenska 

elitfotbollsklubbar där vi blivit bemötta på ett vänligt och professionellt sätt.  

 

Samarbetet har fungerat bra mellan mig och min skrivpartner William, då vi båda har ett genuint 

fotbollsintresse vilket har underlättat skrivandet av uppsatsen. Vi har kompletterat varandra bra 

och haft givande diskussioner där vår handledare har varit till stor hjälp för att styra oss i rätt 

riktning.  

Under uppsatsen gång har vi varit tvungna att hantera en del motgångar. Det stora problemet 

för oss var att bestämma för vem problemet låg hos. Vår grundidé var att utgå från ett 

intressentperspektiv men vi insåg att det blev för brett och valde att vinkla om problemet till 

fotbollsklubbarna. Efter vi genomfört våra intervjuer tyckte jag att det lossnade för oss. Vi fick 

många givande och intressanta samtal med våra respondenter vilket lyfte hela uppsatsen och 

var starkt bidragande till vårt resultat.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka min skrivpartner William Wang för en intensiv och väldigt rolig 

vårtermin. Det har varit en lång termin där sista månaden gått oerhört fort men där vi lyckats 

skriva en uppsats vi båda är nöjda med.  
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William Wang 

Jag har alltid haft ett stort intresse inom fotboll både genom att själv utöva sporten men även 

att titta på fotboll. Det har varit väldigt lärorikt och intressant att skriva om ett ämne som har 

varit en stor del av min uppväxt. Det var först när vi läste igenom svenska fotbollsförbundets 

anvisningar som vi uppmärksammade ett problem som vi ville fördjupa oss i. Mina tidigare 

kunskaper inom området har varit till stor hjälp under studiens gång speciellt vid våra intervjuer 

med representanter från klubbarna men samtidigt har jag fått väldigt många nya kunskaper både 

inom fotboll och i företagsekonomi.  

 

Samarbetet har fungerat bra mellan mig och min skrivpartner Mikael. Jag tror att det har 

underlättats att vi båda delar ett brinnande intresse för fotboll och har därför kunna kompletterat 

varandra på ett bra sätt. Det har funnits vissa stunder där vi stött på motgångar där vi har varit 

tvungna att fundera ut en lösning. Vi hade i början svårt att definiera det problem som fanns vid 

värdering av spelarkontrakt men efter ett tag lyckades vi på ett tydligt sätt synliggöra det 

problemet. Efter det har arbetet flutit på väldigt bra och våra intervjuer bidrog med den 

information som vi hade hoppats på.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka min skrivpartner Mikael för en väldigt rolig och givande sista 

termin. Jag vill även tacka vår handledare som bidragit med väldigt bra feedback och styrt oss 

i rätt riktning för att producera en uppsats som vi är nöjda med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


