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SAMMANFATTNING 
Svensk titel:   Ekonomisk planering i svenska elitidrottsföreningar 
Författare:   Robin Börjesson och Felix Nilsson 

Uppsatsnivå: Kandidatuppsats i verksamhetsstyrning 
Handledare:   Jan-Olof Müller 

Nyckelord:   budget, budgetprocess, osäkerhet, ideell förening 
Problemformulering: Hur hanterar svenska elitidrottsföreningar ekonomisk 

planering och budgetavvikelser?  
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur svenska 

elitidrottsföreningar planerar sin verksamhet 
ekonomiskt. Fokus kommer att ligga på hur 
avvikelser och osäkerhet hanteras i svenska 
elitidrottsföreningar för att bidra med mer förståelse 
kring detta ämne.  

Metod: För att besvara vår problemformulering har vi använt 
oss av en kvalitativ undersökning av fyra stycken 
olika elitidrottsföreningar. I studien har vi använt oss 
av en induktiv ansats. Primärdata har samlats in 
genom fyra stycken olika personliga intervjuer med 
ekonomiansvariga på HK Drott, Rögle BK, 
Helsingborgs IF och Malmö FF. 

Resultat:  Resultatet visar att elitidrottsföreningarna lägger ner 
mycket tid och arbete på att budgeten skall vara så 
nära utfallet som möjligt. Trots detta finns det en 
osäkerhet i vissa poster som är svåra att beräkna. 
Elitidrottsföreningarna följer upp budgeten för att 
hitta eventuella avvikelser och göra prognoser för 
resterande del av året. 

 

 	  



 

 

ABSTRACT 
English title: Economic planning in the Swedish elite sport 

associations 

Authors:    Robin Börjesson and Felix Nilsson 
Level:   Bachelor thesis in business management 

Advisor:   Jan-Olof Müller 
Keywords: budget, budget process, uncertainty, non-profit 

association 
Research question: How do Swedish elite sport associations financial 

planning and budget variances? 
Purpose: The purpose of our study was to investigate how 

Swedish elite sport associations plan their activities 
financially. The focus will be on how the deviations 
and uncertainties are handled in the Swedish elite 
sport associations to provide more understanding on 
this topic. 

Methodology: To answer our problem, we used a qualitative study 
of four different elite sports associations. In this 
study, we used an inductive approach. The primary 
data were collected through four different personal 
interviews with financial officers of HK Drott, Rogle 
BK, Helsingborgs IF and Malmö FF. 

Result: The results show that elite sports associations have 
spent a lot of time and effort that the budget should 
be as close to the outcome as possible. Despite this, 
there is an uncertainty in certain items which are 
difficult to calculate. Elite sports associations follow 
up the budget to find any discrepancies and make 
projections for the remainder of the year.  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

1.1.1	  Ideell	  förening	  

Idealism innebär att ens ideal vill förverkligas, och ideal är något som skall strävas efter 
(Thunberg, 2006). Varje människa har sina egna olika ideal och i många fall fler än ett. 
Ideella aktiviteter kan vara att en opinion skapas för att kämpa för någonting i samhället eller 
att i folkgrupper tillsammans utöva gemensamma intressen.  
I Sverige började människor i slutet på 1800-talet att allt mer gå ihop och samarbeta då de 
insåg att de inte kunde bekämpa sina problem på egen hand (Thunberg, 2006). Det samarbete 
ledde till att senare bli folkrörelser som exempelvis kyrkliga samfunden, idrottsrörelsen och 
de olika partierna inom politiken. Många folkrörelser som bildades under den tiden finns idag 
kvar och utgör idag en viktig del av dagens samhälle (ibid). 

Medverkandet och bidraget till de ideella föreningarna idag är oftast ekonomiska bidrag och 
bidrag i form av arbetsinsatser (Thunberg, 2006). Mer än hälften av Sveriges befolkning är 
idag engagerade i frivilliga insatser i den ideella sektorn. Samhället idag hade inte klarat sig 
utan ideellt arbete. Björn Thunberg förklarar detta med citatet “Utan ideellt engagemang 
stannar Sverige”. (Thunberg, 2006, s.16) 
Det uppkommer nya ideal fortlöpande, ofta är människor intresserade av att hjälpa andra delar 
av världen där det behövs en förbättrad miljö, ökad jämställdhet eller där det skett 
naturkatastrofer (Thunberg, 2006). Nya idrotter, idrottsgrenar och andra fritidsintressen 
skapar nya ideella föreningar eller integreras i de som redan existerar. Ideellt arbete kan hjälpa 
många människor i dagens samhälle, en arbetslös kan genom ideellt arbete skaffa sig ny 
kompetens och kontakter som kan hjälpa honom i framtiden. En pensionär kan bibehålla och 
utveckla sin kompetens eller bilda nya färdigheter (ibid). 

1.1.2	  Ideella	  idrottsföreningar	  

Idrottsförbunden växte fram under 1800-talet och den äldsta idrottsförening är Uppsala 
Simsällskap som bildades så tidigt som 1796 (Thunberg, 2006). Riksidrottsförbundet har varit 
Sveriges ledande organisation som hjälp för idrotten i över 100 år (www.rf.se (4)). Även om 
förbundet inte har haft något direkt styrande så har det blivit det som vägleder föreningarna i 
deras organisation. Riksidrottsförbundets stadgar som har kommit att kallas idrottens 
grundlagar utgör de viktigaste normerna för svensk idrott (ibid). 
Enligt Riksidrottsförbundet (www.rf.se (1)) finns det idag cirka 3 200 000 aktiva fördelade på 
ungefär 20 000 olika idrottsföreningar runt om i Sverige. Idrottsföreningarna är medlemmar i 
olika specialidrottsförbund, i dessa förbund är föreningarna uppdelade efter olika idrotter 
(www.rf.se (2)). De större idrotterna som till exempel fotboll, handboll och ishockey har egna 
specialförbund, det finns även fler idrottsförbund som är inriktade på särskilda grupper (ibid). 

De flesta idrottsföreningar är ideella föreningar och arbetar i första hand inte mot 
vinstmaximering. En ideell förening ska samla en grupp av personer som har samma intresse 
och medlemmarnas ekonomiska intresse ska inte främjas (www.skatteverket.se). Enligt 
Riksidrottsförbundet (www.rf.se (3)) är svenska idrottsföreningar till största delen 
egenfinansierade vilket skiljer sig till de flesta andra företag. Idag finns det ungefär 600 000 
ideella ledare som står för det största bidraget, vilket motsvarar en ungefärlig årlig kostnad på 
20 miljarder kronor. Föreningarna får även mycket stöd av sponsorer, kommuner och den 
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svenska staten. Det finns idag inga lagar för hur ideella föreningar ska styras men 
föreningarna försöker så gott det går att följa lagarna för ekonomiska föreningar (Eriksson & 
Svensson, 2005).   

1.1.3 Ekonomisk planering 
Ett företag eller en organisation har oftast en strategisk planering där den ekonomiska 
planeringen utgör en del av den (Greve, 2008). Den strategiska planeringen bestäms på en 
högre nivå i organisationen och är mer övergripande än detaljerad. På en så hög nivå i 
planeringen är det svårt att räkna med siffror och det är därför den ekonomiska planeringen 
behandlas som en del av den strategiska. Ekonomisk planering benämns även många gånger 
som budgetering. Det finns ingen tydlig definition av ekonomisk planering men kan jämföras 
vid en systematisk hantering av ekonomiska tillgångar (Peterson, 1969).  

1.1.4 Budgetering 
En plan som har förvandlats till siffror är en beskrivning som förklarar vad en budget är. 
(Lundén & Smitterberg, 2006). En annan beskrivning om budget är att det är en gissning eller 
förutsägelse om händelser och resultat för en viss period. En budget består inte enbart utav 
siffror, utav även av faktorer som är svåra att uttrycka med siffror, som tillexempel arbetstid, 
material som använts eller antal anställda (Ax, Johansson & Kullvén, 2009; Lundén & 
Smitterberg, 2006). Dessa faktorer brukar benämnas som mjuka faktorer och kan vara något 
av följande; marknaden, priserna, personalen, produkterna, omvärlden samt 
kreditmarknaden(Lundén & Smitterberg, 2006). 
1.1.5 Osäkerhet 

De som planerar fruktar osäkerheten precis som alla andra i verksamheten (Mintzberg, 1993). 
Ett sätt att minimera bristen på kontroll är att försäkra sig om det oväntade och minska risken 
av överraskningar. En vilja av kontroll gör att människor vill minimera alla risker vilket 
innebär en ovilja att överväga kreativa idéer och verkliga förändringar. I alla tider har 
människor drabbats av turbulens och osäkerhet oavsett vilka situationer det kan ha varit. Att 
säga att miljöer alltid är ostabila är lika enfaldigt som att säga att miljöer alltid är stabila. Det 
kommer alltid finnas tider då det råder stabilitet samtidigt som det finns tider med mycket 
variationer. Planeringen har däremot alltid gjort mest nytta i tider då omgivningen har varit 
stabil (ibid). 
1.2 Problemdiskussion 

Det skrivs idag mycket i media om hur dålig ekonomin är i elitidrottsföreningar i Sverige. 
Magnus Forslund forskare inom företagsekonomi på Linnèuniversitetet i Växjö berättar i 
radio P1 den 28e mars 2012 att de egentligen inte vet hur det står till med ekonomin i olika 
elitidrottsföreningar eftersom det ligger dolt och att informationen inte kommer ut till 
medlemmarna men att det kan antas att det ser mycket illa ut. Det finns inte heller så mycket 
forskning kring ämnet och Forslund anser att den ekonomiska situationen i föreningarna är 
mycket allvarlig. Det finns för lite kompetens om ekonomistyrning och vilka olika modeller 
som kan användas inom idrottsföreningarna för att ekonomin ska kunna gå ihop. 

Erik Strand som är generalsekreterare på Riksidrottsförbundet berättar i radio P1 den 28e 
mars 2012 att det ideella arbetet som idag ligger på cirka 20 miljarder måste öka för att 
föreningarna ska överleva. Han berättar att egenfinansieringen ligger på ungefär 70 procent i 
föreningarna och att även den borde öka. 

Enligt Johan Skölds artikel i Göteborgs Posten från den 4 december 2012 är det tufft för 
föreningar i hela landet när det gäller ekonomin. Frölundas ishockeylag som spelar i den 
högsta divisionen tvingades skära ner både kostnader och personal på grund av lägre 
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publiksiffror än väntat skriver Johan Rylander i Göteborgs Posten den 3 december 2012. En 
annan förening i Elitserien i ishockey, Leksands IF, har även dem haft problem med sin 
ekonomi. Detta då de har fått rekonstruera om hela sin förening och fyra personer har förlorat 
sitt arbete skriver Kalle Karlsson och Kristopher Karlsson i sin artikel i Aftonbladet från den 
12 december 2012. Kjell-Ove Andersson skriver i sin artikel i Expressen från den 29 
november 2012 att idrottsföreningen HK Aranäs tvingas på grund av ekonomiska problem att 
ställa in spelarnas löner för att undvika konkurs. 

Ämnet ekonomisk planering tycker vi är väldigt intressant att studera i en ideell förening 
eftersom intäkterna i en sådan är väldigt svåra att förutspå (Brush & Stone, 1996). Problemet i 
den här miljön är att utgifter ofta håller sig på en stadig nivå samtidigt som inkomster kan 
vara mycket svåra att förutse och kan bero på en mängd olika faktorer (ibid). 

Då vi båda är väldigt idrottsintresserade och aktiva inom en idrottsförening tycker vi att det 
hade varit väldigt intressant att fördjupa oss i och jämföra hur elitidrottsföreningar sköter sin 
ekonomi och hanterar de svårigheter som uppstår.  

1.3	  Problemformulering	  
Hur hanterar svenska elitidrottsföreningar ekonomisk planering och budgetavvikelser?  

1.4	  Syfte	  	  
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur svenska elitidrottsföreningar planerar sin 
verksamhet ekonomiskt. Fokus kommer att ligga på hur avvikelser och osäkerhet hanteras i 
svenska elitidrottsföreningar för att bidra med mer förståelse kring detta ämne.  

1.5	  Avgränsningar	  
Vi har valt att inrikta oss på större elitidrottsföreningar som befinner sig i den övre delen i 
sina seriesystem, detta gör vi då vi tror att planeringar görs ständigt i de större 
organisationerna och då det kan finnas någon som jobbar mer aktivt med detta. Vi har även 
valt föreningar som är aktiva inom en av de mer populära idrotterna i Sverige, vi väljer då de 
föreningar inom de idrotter som är de tio största sett till antal aktiva i åldern 7-70 enligt 
riksidrottsförbundets statistik. För att inte specificera oss på en viss idrott har vi valt att inrikta 
oss på föreningar som har klarat av de krav som ställs för att få en elitlicens, vi vet då att 
föreningarna är på ungefär motsvarande idrottsliga nivå i sina idrotter. Vi gör detta för att vi 
ska få en mer komplex miljö då föreningarna är större och mer omfattande, planeringen i 
föreningarna kan då också vara mer komplexa.   
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2.	  Teoretisk	  Referensram	  
Vi kommer i detta kapitel inleda med att utförligt förklara hur en ideell förening fungerar, 
detta gör vi för att läsaren ska få en förståelse för verksamheten i en ideell förening. Vi 
kommer inte att förklara idrottsföreningar specifikt då dessa har samma utgångspunkt som 
alla andra ideella föreningar. Därefter går vi in på vårt huvudämne som är ekonomisk 
planering och beskriver de olika teoretiska delarna som finns inom den. Avslutningsvis 
beskrivs osäkerheten i planeringen. 

2.1	  Ideella	  Föreningar	  
Den stora skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening är att den ideella 
förening inte har som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, det ska ha ett 
annat syfte än ekonomiskt för att kunna räknas som ideell (Thunberg, 2006). De har oftast 
som mål att påverka samhället genom att bekämpa diskriminering eller att skydda naturen. Ett 
annat stort syfte med en ekonomisk förening är att människor men samma fritidsintressen som 
exempelvis olika idrotter eller liknande skall kunna utöva det tillsammans och bilda en 
förening. Det finns inga lagar för hur en ideell förening ska skötas men de ideella 
föreningarna följer de lagar som gäller för en ekonomisk förening (ibid). 
Arbetet i en ideell förening är oftast ideellt, detta innebär att ingen lön betalas för utfört arbete 
och det är oftast medlemmarna som står för detta (Lundén & Lindblad, 2006). I de flesta fall 
är det ideella arbetet ett måste för att föreningen ska gå ihop. Det är ofta ett fåtal personer som 
lägger ner mycket tid i föreningen och det visar sig att allt fler medlemmar vill ha ersättning 
för det arbete som genomförs, detta i sin tur är ett stort hot om föreningarna ska finnas kvar 
(ibid). 
Trots antalet ideella föreningar i Sverige finns det inga speciella lagar som gäller direkt för 
ideella föreningar (Eriksson & Svensson, 2005). Detta gör att föreningens egna stadgar är 
väldigt viktiga. För att underlätta för föreningarna har olika riksförbund ett antal normallagar 
som föreningarna kan välja att ta efter, dessutom så brukar föreningarna titta på de lagar som 
gäller för ekonomiska föreningar (ibid). 

2.1.1	  Bildandet	  av	  en	  ideell	  förening	  

För bildandet av en ekonomisk planering behövs minst tre personer och denna lag brukar 
följas även i bildandet av ideella föreningar (Thunberg, 2006). För att föreningen ska vara en 
juridisk person och ha rättskapacitet krävs det att en styrelse utnämns. När föreningen är en 
juridisk person kan den sluta avtal med andra parter, den kan ha tillgångar och skulder samt 
även vara deltagande i domstol (Lundén & Lindblad, 2006). 

Föreningen måste registrera sig hos skatteverket om den betalar ut löner eller redovisar moms 
och får då ett organisationsnummer. För att föreningen ska avslås ett organisationsnummer 
kan påverkas av att föreningen inte uppfyller kravet för en ideell förening, det kan exempelvis 
vara att föreningen anses främja medlemmarnas ekonomiska intresse vilket då istället anses 
vara en ekonomisk förening. Med ett organisationsnummer dras ingen skatt på de 
inkomsträntor föreningen har. Ett organisationsnummer behövs också för att föreningen ska få 
hyra lokaler, och det hjälper även att identifiera olika föreningar (Lundén & Lindblad, 2006). 
En idrottsförening kan välja att gå med i riksidrottsförbundet (Eriksson & Svensson, 2005). 
De flesta idrottsföreningar väljer att gå med då det tillkommer ekonomiska fördelar av att ingå 
i organisationen. Kommunerna kräver oftast att föreningen är med i riksidrottsförbundet för 
att få bidrag, staten bidrar även ofta till föreningar som är med i förbundet. Det är även i 
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många fall ett krav att vara med i riksidrottsförbundet för att kunna tävla i de svenska 
systemen (ibid). 

2.1.2	  Uppbyggnad	  i	  en	  ideell	  förening	  

En väl fungerande ideell förening består av tre olika delar, en föreningsstämma som är den 
beslutande delen, den andra delen är styrelsen som har hand om den verkställande delen och 
den tredje delen är revisorer som har en kontrollerande roll (Thunberg, 2006). 
Beslutande om föreningsstämman har den person som utsetts till ordförande och ingår i 
styrelsen (Thunberg, 2006). Styrelsen är den som leder hela föreningen under den perioden 
som den har utsetts att leda. Föreningsstämman är den som beslutar om stadgar och regler 
inom föreningen. Den beslutar även om val av styrelse och revisorer. Stadgarna som bör 
beslutas består oftast av: 

• Namn på föreningen 
• Målet för föreningen 
• Ortens namn som styrelsen kommer sitta i 
• Stadgar om in- och utträde 
• Storlek på medlemsavgift 
• Verksamhetsårets datum 
• Den beslutande funktionen i föreningen  
• Stadgar om rösträtt för föreningsstämman 
• Föreningens verkställande funktion och stadgar för hur länge styrelsen ska sitta och 

hur stor den ska vara 
• Stadgar för den kontrollerande funktionen 
• Regler för hur stadgarna kan ändras 
• Regler för upplösning av föreningen. 

 

Stadgarna är väldigt viktiga då det inte finns specifika stadgar som gäller specifikt för ideella 
föreningar (Eriksson & Svensson, 2005). För att minska risken att problem ska uppstå har 
stadgarna en viktig roll i verksamheten (Thunberg, 2006). Stadgarna är även ett krav för att en 
förening ska anses vara bildad (Lundén & Lindblad, 2006). Riksidrottsförbundet har upprättat 
normalstadgar för att underlätta för föreningarna. Normalstadgarna fungerar som ett 
hjälpmedel för föreningarna när de skapar sina egna stadgar (ibid). 

En mycket viktig aspekt är att medlemmarna ska kunna framföra sina åsikter och att alla 
medlemmar ska ha lika mycket rätt att framföra dem, demokratin är en viktig del av en ideell 
förening (Lundén & Lindblad, 2006). Utan några medlemmar och intresserade kan föreningen 
inte fungera. Medlemmarna väljer ut styrelsen på föreningsstämman. Alla medlemmar har rätt 
till att vara med på medlemsmöten och delta i föreningens verksamhet. Medlemmarna kan 
lämna in förslag till årsmöten som framför medlemmarnas åsikter och kan med dessa påverka 
föreningen. Alla medlemmar har även rätten att rösta för de olika förslag som framförs (ibid). 

2.1.3	  Ekonomin	  i	  en	  ideell	  förening	  

Även om syftet med en ideell förening inte är ett ekonomiskt syfte så är ekonomin viktig för 
att verksamheten ska löpa vidare (Thunberg, 2006). Problem med ekonomin skapar störningar 
i verksamheten och då behövs mer tid åt att lösa dessa problem samtidigt som tiden för att 
utföra den ideella verksamheten drabbas. Det är mycket viktigt för föreningen att planera och 
budgetera verksamheten för att risken för ekonomiska problem ska vara så liten som möjligt. 
Den stora skillnaden från en ekonomisk förening är att mycket av arbetet sker ideellt och 
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kostar inga pengar för föreningen, utan dessa insatser har föreningarna svårt att klara av 
verksamheten ekonomiskt (ibid). 

2.1.4	  Ansvar	  i	  en	  ideell	  förening	  

När föreningen blir en juridisk person medför detta att styrelsen inte har ett personligt ansvar 
av föreningen gällande avtal och liknande (Lundén & Lindblad, 2006). Det kan uppstå fall då 
styrelsen eller en enskild ledamot bär ett personligt ansvar om den har brutit mot de stadgar 
som har satts upp i föreningen. Ansvarsfrihet är något som inte är lagstadgat för ideella 
föreningar och är något som ska stadgas i den enskilda föreningen. Revisorerna kan 
rekommendera ansvarsfrihet till styrelsen och föreningsstämman kan välja att bevilja eller 
avslå den (ibid). 
Föreningens skulder ska ansvaras av föreningens förmögenhet (Lundén & Lindblad, 2006). 
Kan föreningen inte betala sina skulder i tid finns det regler som säger att styrelsen kan bli 
betalningsskyldig. Det måste dock vara att styrelsen har överskridit verksamheten för långt 
utan att ha gjort några åtgärder som den ska kunna bli ansvarig för betalningarna. Staten kan 
även kräva enskilda ledamöter om personlig inbetalning om moms, skatt och arbetsgivaravgift 
inte gör på rätt sätt. Om medlemmarna i föreningen har blivit vilseledande på grund av att 
revisorn inte har tagit med delar av revisionsberättelsen kan även denne bli 
skadeståndsskyldig. En enskild styrelseledamot kan välja att ställa sig i borgen för föreningen 
och ta över ansvaret för skulderna. Ledamoten kan däremot sätta ett högsta belopp som den är 
villig och kunnig att betala och därmed endast vara skyldig att betala det belopp som denne 
har satt upp (ibid). 

2.1.5	  Bokföring	  och	  redovisning	  i	  en	  ideell	  förening	  

Bokföring och redovisning är inte ett krav för alla ideella föreningar (Ericsson & Svensson, 
2005). Även om vissa mindre föreningar inte behöver bokföra och redovisa så finns det både 
interna och externa intressenter som är intresserade av ekonomin i föreningen. De flesta 
föreningarna bokför oavsett storlek på verksamheten, om ingen bokföring görs så är det svårt 
att hålla reda på vart pengarna går och det blir även svårt att styra verksamheten. Skatteverket 
har även satt upp krav på att alla juridiska personer ska ha ett underlag för att skatteverket ska 
ha en möjlighet att kontrollera, därför måste något sätt av bokföring göras i föreningen 
(Lundén & Lindblad, 2006). Det blir även svårt att avgöra när föreningen blir skyldig att föra 
bokföring och redovisning om ingen kontroll görs. De interna intressenterna består av 
medlemmar i föreningen, är föreningen väldigt liten har oftast medlemmarna koll på 
ekonomin även om det inte sker någon redovisning (Ericsson & Svensson, 2005). De externa 
intressenterna kan vara kommunen eller andra företag som kan sponsra föreningen.  
Föreningen är skyldig att föra bokföring om den fyller upp till ett av kraven (Ericsson & 
Svensson, 2005): 

• Näringsverksamhet bedrivs 
• Föreningen ingår i en koncern och är moderföretag 
• Tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp motsvarande cirka 1,2 miljoner kronor 

 
Uppfylls inte något av följande behöver föreningen inte föra någon bokföring (Lundén & 
Lindblad, 2006). Föreningen bör därför kontrollera sina tillgångar varje årsskifte för att se om 
tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp.  

För större föreningar gäller att de måste föra årsredovisning medan mindre föreningar endast 
gör ett årsbokslut i slutet av räkenskapsåret (Lundén & Lindblad, 2006). För att föreningen 
ska föra ett årsbokslut krävs det att föreningen uppfyller ett av följande: 
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• Nettoomsättning på minst 20 prisbasbelopp som motsvara ca 800 000 kronor 
• Ingår i en koncern och är ett moderföretag 

Nettoomsättning består av inkomster från näringsverksamheten, dessa kan vara försäljning, 
biljetter och sponsring. Avdrag görs för rabatter, moms, medlemsavgifter, gåvor och bidrag. 
Årsredovisningen ska för alla medlemmar presenteras på årsstämman och bör innehålla 
(Lundén & Lindblad, 2006): 

• Balansräkning och resultaträkning 
• En förvaltningsberättelse som i ord beskriver viktiga händelser under året 
• Värdering av tillgångar och skulder 

 
Tiden då årsredovisningen skall vara klar bestäms och stadgas i föreningen. 
Föreningsstämman godkänner även årsredovisningen och den anses vara fastställd när den har 
godkänts.  

2.1.6	  Revision	  i	  en	  ideell	  förening	  

De föreningar som är tvungna att upprätta årsredovisning är skyldiga att följa revisionslagen 
(Lundén & Lindblad, 2006). Revisionslagen gäller för det föreningar som uppfyller ett av de 
två kriterierna: 

• Minst 10 anställda 
• Har tillgångar motsvarande minst 24 miljoner kronor 

Det finns därmed inte så många ideella föreningar som behöver följa revisionslagen. 
Revisorns roll i föreningen är bara kontrollerande och granskande då den bara tittar på hur 
bokföringen har skötts i föreningen. Revisorn har inga krav om att denne ska vara 
auktoriserad eller godkänd förutom i stora föreningar där nettotillgångarna överstiger 40 
miljoner kronor eller har 200 anställda som medeltal under två år. Det är däremot viktigt att 
revisorn har en djup förståelse för ekonomin för att veta hur redovisningen går till och för att 
medlemmarna ska ha ett förtroende för revisorn. Förutom medlemmarna finns det även 
många andra intressenter som är intresserade av föreningen och hur redovisningen har skötts 
som exempelvis långivare, kommunen och olika sponsorer. En ideell förening bör använda en 
utomstående revisor som inte är aktiv i den aktuella föreningen (Blazek, 2008). 

2.1.7	  Sponsring	  

Sponsring är ett sätt på föreningen att öka sina inkomster och kan vara mycket fördelaktigt för 
en ideell förening (Thunberg, 2006). Ett bra sponsorprogram kan gynna föreningen på många 
olika sätt. Sponsringen behöver inte alltid vara i form av pengar, det kan i många fall vara 
kläder eller annan utrustning som exempelvis fotbollar till ett fotbollslag (Eriksson & 
Svensson, 2005). Begreppet sponsring innebär att ett företag lämnar ekonomiska bidrag till 
föreningen och kan då med andra ord att kallas sponsor. Sponsring har inom idrotten funnits 
länge och börjar i allt större grad växa även inom andra ideella föreningar (Thunberg, 2006). 
Det är något som båda parterna har någonting att vinna på. Den största fördelen för 
föreningen är självklart det ekonomiska bidraget. För företaget är oftast fördelarna att de syns 
i större utsträckning än vanlig kommersiell reklam. En annan fördel kan vara att företaget får 
exempelvis gratis matchbiljetter eller om idrottsföreningen har en framgångsrik idrottsman 
som kan få företaget att synas internationellt (Eriksson & Svensson, 2005). Många företag 
som agerar sponsorer deklarerar utgifterna som en PR-kostnad.  
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Det finns även nackdelar för föreningen att ha ett företag som sponsor. Föreningen kan bli så 
beroende av en sponsor att den inte kan klara sig om sponsorn upphör då föreningen istället 
måste öka inkomsterna på ett annat sätt eller skära på kostnaderna (Thunberg, 2006). Det kan 
även förekomma att företaget vill försöka styra den ideella föreningen åt ett håll som inte var 
räknat med från början. Riksorganisationer och kommuner kan dra in sina bidrag då de vet att 
föreningarna kan klara sig på egen hand med hjälp av de egna sponsorerna. Nackdelarna för 
företaget som är sponsor kan vara att den föreningen eller det idrottslaget som företaget 
sponsrar kan bete sig på ett oacceptabelt sätt och företaget kan då bli förknippat med 
händelsen (ibid).  

2.2	  Elitlicens	  
En elitidrottsklubb måste inom vissa sporter klara av vissa ekonomiska kriterier för att få en 
elitlicens. Denna elitlicens gör att föreningen får fortsätta att delta i de serier som kräver 
licensen, vilka serier som kräver denna är olika beroende på vilken idrott som föreningen är 
aktiv inom. I de fall där föreningar inte klarar av de kriterier som ställs, kan föreningen 
degraderas en division. (Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska 
Handbollsförbundet). 

2.2.1	  Fotboll	  

De serier som berörs utav elitlicensen inom fotbollen är de två högsta serierna på herrsidan, 
Allsvenskan och Superettan (Svenska Fotbollsförbundet). På damsidan är det endast den 
högsta serien, Damallsvenskan, som berörs. 

 
Inom fotbollen finns det två olika typer av kriterier som skall uppfyllas för att klara 
elitlicensen, a-kriterier och b-kriterier (Svenska Fotbollsförbundet). A-kriterierna måste 
föreningen uppfylla för att undvika risken att degraderas och om b-kriterierna inte uppfylls 
kan föreningarna få böter som straff. För att undvika degradering måste följande kriterier vara 
uppfyllda; 

• Föreningen skall ha en godkänd eller auktoriserad revisor. 
• Räkenskapsår och verksamhetsår är ett vanligt kalenderår. 
• Årsredovisningen skall vara Svenska Fotbollsförbundet tillhanda senast den 16 mars. 
• Det egna kapitalet får inte vara negativt den 31 december. Föreningar med negativt 

eget kapital den 31 december skall senast den 31 mars kommande år ha lämnat in en 
handlingsplan för hur det negativa egna kapitalet skall elimineras. 

• Den 31 augusti får det inte finnas några förfallna skulder gällande skatter och 
arbetsgivaravgifter eller några förfallna skulder till Svenska Fotbollsförbundet och 
annan medlemsförening eller utländska föreningar avseende spelarövergångar. 

• Den 1 oktober skall undertecknade dokument gällande föreningens ekonomiska 
förutsättningar för att kunna fortsätta verksamheten under kommande år vara 
licensnämnden vara tillhanda. 

För att undvika böter måste följande kriterier vara uppfyllda; 
• Senast den 15 mars skall årsmötet hållas. 
• Senast den 16 mars skall ekonomirapporter vara Svenska Fotbollsförbundet tillhanda. 
• Förbundsstyrelsen har en föreskriven kontoplan som räkenskaperna ska följa. 



9 

 

2.2.2	  Ishockey 

De serier som berörs utav elitlicensen inom ishockeyn är de två högsta serierna på herrsidan, 
Elitserien och Allsvenskan (Svenska Ishockeyförbundet). Inom ishockeyn måste föreningarna 
klara av följande kriterier för att erhålla elitlicensen; 

• Föreningen får inte vara i obestånd. 
• Den 30 april får föreningen inte ha ett negativt eget kapital under två år efter varandra. 
• God organisation. 
• Rimlig omfattning på föreningens ungdomsverksamhet. 
• Kvalitet och kapacitet på föreningens arena. 

2.2.3	  Handboll 

Den serie som berörs utav elitlicensen inom handbollen är den högsta serien på herrsidan, 
Elitserien (Svenska Handbollsförbundet). Grundförutsättningarna för elitlicensen är att 
föreningarna skall betala de eventuella avgifter till Svenska handbollsförbundet, de skall även 
följa de regler som gäller för redovisning samt enligt lagstiftning betala skatter och avgifter. 
För att få en elitlicens måste föreningarna även klara av följande kriterier; 

• Perioden 1 maj till den 30 april är föreningarnas räkenskapsår. 
• Senast tre månader efter räkenskapsåret skall årsredovisningen fastställas på 

föreningens årsmöte. 
• En ekonomisk rapport som följer liganämndens anvisningar skall lämnas. 
• Senast fjorton dagar efter föreningens årsmöte skall räkenskapshandlingar lämnas in 

till liganämnden. 
• Den 31 december får det inte finnas några förfallna skulder gällande 

arbetsgivaravgifter, skulder till Svenska Handbollsförbundet eller leverantörsskulder. 

2.3	  Budgetprocessen 

2.3.1	  Budgetering	  i	  företag	  

Begreppet budget kommer från latinets ord för lädersäck, bulga (Greve, 2011). Den 
nuvarande innebörden av begreppet kom till under 1800-talet i England där statsräkenskaper 
för nästkommande år skulle presenteras för parlamentet. Den läderportfölj som 
finansministern hade handlingarna i kallades för budget och namnet förflyttades efter en tid 
från portföljen till dess innehåll. I flera århundraden har budget använts inom offentlig 
förvaltning. Idag används budgetering inom många olika typer av organisationer, som 
tillexempel statliga förvaltningar, ideella föreningar och privata företag (ibid). 

I de flesta företag är budgeteringen en av hörnstenarna i granskningen av företagets 
verksamhet (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). Det finns olika anledningar till varför ett 
företag väljer att tillämpa budgetarbetet i planeringsfasen (Hansen & Van der Stede, 2004). 
Enligt Hansen och Van der Stede (2004) finns det fyra olika anledningar; 

• Planering av företagets verksamhet. 
• Utvärdering av verksamhetens prestationer. 
• Förmedling av de mål som finns inom verksamheten. 
• Bildandet av olika strategier. 

Planeringsarbetet inom ett företag kan innehålla en budgetprocess där företaget fokuserar på 
de händelser som beräknas inträffa inom den närmaste framtiden, oftast det kommande året 
fördelat på de olika månaderna (Ax et al., 2009). Ett företag tar ofta fram delbudgetar för de 
olika avdelningarna inom företaget för att sedan sammanställa dessa till en huvudbudget. 
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Inom små företag och de företag som inte arbetar så mycket med budgetar, är det relativt 
enkelt att sammanfatta sin budget till ett dokument. Inom företag som är stora eller lägger ner 
stor kraft och tid kan det vara svårt att sammanfatta alla budgetar till en huvudbudget då 
denna oftast består av många mindre budgetar som har olika anknytning till varandra. Enligt 
Ax et al. (2009) finns det tre olika huvudbudgetar som påverkar varandra på olika sätt, 
resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning (ibid). 

2.3.1.1	  	  Resultatbudget	  

Resultatbudgeten beskriver verksamhetens resultat, intäkter minus kostnader för en viss 
period (Ax et al., 2009; Lundén & Smitterberg, 2006). Intäkterna i resultatbudgeten är ofta 
uppbyggd av olika delbudgetar, som tillexempel försäljningsbudgetar och marknadsbudgetar 
(Ax et al., 2009). Då resultatbudgeten formas bör företagen dela upp budgeten och ta hänsyn 
till varje månad för sig, detta för att intäkter och de kostnader som hänför sig till intäkterna 
kan variera från månad till månad beroende på bland annat säsongsvariationer (Ax et al., 
2009; Kullvén, 2009; Lundén & Smitterberg, 2006).  

2.3.1.2	  Likviditetsbudget	  

Likviditetsbudgeten visar de i framtiden förväntade in och utbetalningarna för en specifik 
period (Ax et al., 2009; Kullvén, 2009; Lundén & Smitterberg, 2006). Precis som med 
resultatbudgetar brukar företagen upprätta sin likviditetsbudget per år, men brukar även dela 
upp den per månad för att kunna följa hur kassaflödet kommer att se ut under året (Ax et al., 
2009). Likviditetsbudgeten måste planeras månadsvis eftersom det inte räcker att veta att 
likvida medel kommer att finnas i företaget i slutet av året, då företaget kan drabbas av brist 
på likvida medel efter en viss månad och kan då inte fortsätta sin verksamhet (Lundén & 
Smitterberg, 2006). 

2.3.1.3	  Budgeterad	  balansräkning	  

Budgeterad balansräkning skiljer sig från tidigare nämnda resultat- och likviditetsbudget på 
det sättet att den visar ett företags förväntade ställning vid en specifik tidpunkt (Ax et al., 
2009; Kullvén, 2009). 

2.3.1.4	  Delbudgetar	  

Delbudgetar är budgeteringens grundstenar enligt Håkan Kullvén (2009). Företagen arbetar 
inte på exakt samma sätt när det gäller budgetar, dock kan det finnas vissa likheter bland 
företag som arbetar inom liknande verksamheter (Kullvén, 2009). Huvudbudgetarna bygger 
på ett antal olika delbudgetar (Ax et al., 2009; Kullvén, 2009). Dessa kan tillexempel vara; 

• Marknadsbudget, kan tillexempel vara en försäljningsbudget eller en kundbudget där 
företaget planerar eventuella satsningar på specifika kundgrupper. 

• Produktbudget, är de utfall som beräknas för de olika produkter som företaget säljer. 
• Projektbudget, är den skillnaden på de olika projekt som företaget bedriver. 
• Resursbudget, visar hur användningen av företagets resurser beräknats, som 

tillexempel personalen. 

2.3.1.5	  Uppföljning 

Budgeten används som ett styrinstrument inom företaget och kan inte användas enbart som 
den är utan företaget måste jämföra budgeten med det verkliga utfallet (Ax et al., 2009; 
Lundén & Smitterberg, 2006). Då företaget jämför det budgeterade talet med utfallet får de 
fram en avvikelse som måste analyseras noga för att företaget skall kunna se vad som 
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påverkade avvikelsen och vilka åtgärder som kan vidtas (Kullvén, 2009; Lundén & 
Smitterberg, 2006). 
Enligt Ax et al. (2009) och Kullvén (2009) varierar budgetuppföljningens syfte från företag 
till företag och kan tillexempel vara något av följande; 

• Ge underlag för nya budgetar. 
• Analysera avvikelserna för att kunna vidta eventuella åtgärder. 
• Vara till grund för eventuella belöningssystem. 
• Kunna koppla eventuella avvikelser till en ansvarig. 

Orsakerna till avvikelser kan bero på olika saker, Lundén och Smitterberg (2006) nämner tre 
olika anledningar; 

• Prisavvikelser, företaget har varit tvungna att ta ett annat pris för sina produkter. 
• Volymavvikelser, försäljningen har inte gått så bra eller gått bättre än vad företaget 

förutspått då de gjorde budgeten. 
• Innehållsavvikelser, någon post har missats i budgeten eller utfallet.   

2.3.2	  Användningen	  av	  budget	  i	  olika	  verksamheter	  

I alla företag är budgetering ett enklare sätt att hålla kontroll över företaget (Hansen & Van 
der Stede, 2004). Det skrivs och forskas idag mycket om hur budgeteringen kan förbättras och 
hur budgeteringen skall förklaras på bästa sätt. De flesta som har forskat och skrivit om 
budgeten och den ekonomiska planeringen har diskuterat de negativa konsekvenserna i 
användningen av budget som ett styrmedel för utvärdering och prestation. Fokus på att se 
vilken inverkan budget har på planering och utformning av strategi har varit väldigt liten. 
Hansen och Van der Stede (2004) anser att detta fokus är väldigt viktigt då det har diskuterats 
mycket om just bristen av kommunikationen mellan budgeten och den ekonomiska och 
strategiska planeringen. Budgeteringen kan användas som följande verktyg: 

• Operationell planering: I verksamheter där företagen bedriver sin verksamhet inom 
handeln är budgeten viktig och kopplas samman med operativ planering och 
schemaläggning. 

• Utvärdering av prestanda: I verksamheter som har sårbara resurser är prestanda ett sätt 
som kan mätas med budgeten. 

• Kommuniceringen av mål: I verksamheter med stora och komplexa interna miljöer 
med mycket personal är budgeten ett viktigt sätt att framföra organisationens mål på. 

• Skapandet av en strategi: I verksamheter som präglas av stor konkurrens används 
budget i nästan alla fall som ett skapande av strategi. 

2.3.3	  Ekonomisk	  planering	  och	  budgetering	  i	  en	  ideell	  förening	  
Även om syftet för den ideella föreningen inte alltid är vinst som är det primära målet så kan 
det i vissa fall vara nödvändigt med ett sådant mål för föreningen om den vill utöka 
verksamheten personalmässigt eller bygga ut lokaler för sin verksamhet (Blazek, 2008). En 
förening som saknar ett vinstsyfte kommer att begränsa sina framgångar och i slutändan kan 
det även påverka dess existens. En idrottsförening behöver ofta lokaler eller utrymmen i 
exempelvis form av fotbollsplaner för att kunna driva sin verksamhet, oavsett om föreningen 
hyr eller köper sina egna lokaler så måste det finnas en realistisk plan för att finansiera detta. I 
många fall så kräver ägaren som ska sälja eller hyra ut lokalen bevis på att föreningen 
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kommer att klara av de kostnader som uppstår för att försäkra sig om att inte gå i förlust 
(ibid).  
De föreningar som arbetar på ett sätt som mer liknas vid affärsmässigt har oftast större 
chanser att lyckas (Blazek, 2008). De ekonomiska verktyg som kan vara användbara för en 
förening är: 

• En affärsplan. Detta är en långsiktig plan som den ideella organisationen tar fram för 
att nå sina idealistiska mål som innehåller strategiska mål, marknadsundersökningar 
och prognoser för kostnader.  

• En kritisk analys av besluten om fattas. En ideell förening ska bedöma om ett 
ekonomiskt beslut som en vinstdrivande organisation gör även kan göras i den ideella 
föreningen.  

• Traditionella ekonomiska verktyg. De här verktygen används på samma sätt oavsett 
om föreningen är vinstdrivande eller inte. Det som inkluderas i de ekonomiska 
verktygen kan vara: 

§ Prognoser och budgetar 
§ Finansiella rapporter  
§ Övervakning av kassaflödessystem  
§ Kontroll av föreningen effektivitet och kontrollen av skatt 
§ Identifiering av kunderna eller medlemmarna 
§ En tydlig definition av verksamheten 

Chanserna för framgång ökar avsevärt genom att i enighet med de mål föreningen har göra 
prognoser för längre perioder (Blazek, 2008). En satsning av föreningen som kräver att de 
lägger ut stora resurser bör planeras finansiellt över en längre tid då den på kortare tid kan 
vara mindre lönsam.  
Budgetering är ett sätt att planera och fördela resurser på ett effektivt sätt (Blazek, 2008). En 
budget i en ideell förening kan vara baserad på hur stora utgifter föreningen förväntas att ha 
men det kan också utgå från hur många nya medlemmar föreningen räknar med att få under 
det kommande året. En budget som är en sorts planering för framtiden är i behov att ändras 
under tiden när budgeten följs upp och att utfallet kommer att ändras i jämförelse med de 
prognoser som gjorts tidigare. En budgetering som ändras under tiden kallas för rullande 
budget och är ofta mindre tidskrävande än om budgeten endast korrigeras en gång om året. 
Storleken på föreningen avgör komplexiteten i budgetplaneringen då variationerna i utgifter 
och inkomster varierar mer samtidigt som föreningens storlek gör detsamma. Den ideella 
föreningen måste komma fram till om budgeten är i balans eller inte, d.v.s. om inkomsterna 
överstiger kostnaderna. Den som budgeterar behöver både vara skeptisk och optimistisk då 
det gäller att generera vinst för att fortleva men samtidigt får inte budgeten på något sätt vara 
missvisande av för stor optimism (ibid). 

Budgeteringen ger en mängd fördelar för föreningen men den drar även med sig en del 
nackdelar (Blazek, 2008). Några av de nackdelar som uppstår med budgeteringen kan vara: 

§ Att kreativiteten kan minska och då fastna i standardutföranden som upprepas gång 
efter gång 

§ För stor tyngd läggs på kostnadskontroll 
§ Om samhället förändras snabbt kan en budget som utgår från historik skapa problem i 

föreningen då den inte är anpassad för nuet 
§ Budgeteringen bestäms av ett fåtal personer utan att allmän personal godkänner den 
§ Genomförandet av en budget kan vara svår och kräver ofta mycket entusiasm för att 

bli accepterad 
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Även om budgeten är bra planerad innebär inte det att även utfallet kommer att bli så (Blazek, 
2008). En bra budget ersätter inte ledningens arbete, inte minst bidrar ledningen och de som 
jobbar med ekonomin till resultatet. Uppbyggandet av budgeten bör innehålla information 
från alla delar av föreningen, den ska inte byggas på endast enstaka personer. En effektiv 
budget är uppbyggd av inputs från alla delar i föreningen. Budgeten och planeringen av den 
ska motivera hela föreningen till att nå de uppsatta målen och alla ska få information om de 
uppsatta målen som budgeten vill uppnå (ibid). 

Ett stort problem för ideella föreningar när budget ska upprättas är storleken på donationer 
och sponsringar från andra organisationer (Blazek, 2008). De här donationerna bestäms inte 
av den ideella föreningen utan baseras på givarens vilja och medkänsla vilket gör det svårt för 
föreningen att planera hur stora och när de här intäkterna kommer att uppstå (ibid). 

2.3.4	  Osäkerhet	  i	  planeringen	  av	  budget	  

Den ideella sektorn kräver mycket resurser i form av tid och rätt kompetens (Crittenden, 
Crittenden, Stone & Robertson, 2004). Det finns diskussioner om att det finns för lite 
administrativ kompetens i den ideella sektorn. Vad som kännetecknar effektiv administration 
och ledning i ideella organisationer är en fråga som fortfarande står kvar. Trots lite forskning 
inom detta ämne pekar alla resultat åt att planering höjer prestationen i organisationerna. Det 
som är gemensamt för den forskningen som har tagits fram är att planering är ett 
problematiskt fenomen (ibid). 

I studien av Crittenden et al. (2004) gjordes jämförelser av hur planering påverkar 
prestationen i ideella organisationer. En faktor till tillfredställelsen av organisationens 
prestationer var omfattningen och storleken på planeringen, det visade sig att processer som 
hade en objektiv inställning, och gjorde prognoser och utvärderingar gjorde organisationen 
mer tillfredsställd med de prestationer som de lyckades att uppnå. En annan faktor som 
påverkar hur nöjd organisationerna är med sina prestationer är hur bra den administrativa 
delen sköter beslutsfattande av kosttidsproblem och hur bra ledarrollerna sköts. Sköter den 
administrativa delen sina problem väl så ökar resultatet av det utförda arbetet (ibid). 

Tillförseln av planering i turbulenta miljöer är väldigt oklar (Brush & Stone, 1996). I de fall 
där miljön har varit ostabil är det oftast de som jobbar med planeringen som måste lämna 
organisationen först (Mintzberg, 1993). En plan behöver inte alltid fungera eller tillföra 
kontroll, men genom att ha en plan kan det kännas tryggare för organisationen. En planering 
gör att det blir tydligare hur planen skall utföras, oavsett vad för sorts plan det är och vad den 
syftar till, det är ett sätt att gå vidare. Även om plan inte löser problem på vägen, så 
underlättar den genom att bygga upp verksamheten på ett systematiskt sätt och ge ett tecken 
utåt vart verksamheten är på väg. Planeringen är en viktig del för intressenter utanför 
organisationen, visas ingen plan upp kan inte verksamheten räkna med att få stöd från 
utomstående så som regering och donatorer. Den används ofta som ett verktyg för att dra till 
sig intresse mer än att använda den som en del av verksamheten, den används som en PR i 
organisationen. Under tuffa tider där det går dåligt för organisationen kan en bra plan vända 
på detta genom att skapa nya förtroenden (ibid). 
Enligt Crittenden et al. (2004) uppstår det tre olika osäkerheter när planerade prestationer 
skall mätas inom ideella organisationer, dessa tre är; 
Vad är det som skall mätas? 

Hur skall det mätas? 
Vem skall mäta det? 
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Vad som skall mätas är en svår fråga för ideella organisationer, exempelvis kan frågan vara 
vilka inputs som skall planeras för att göra så att en orkester ska prestera bättre förklarar 
Crittenden et al. (2004). Frågor som uppstår blir också om talangen är tillräcklig eller om 
pengar kan höja prestationen. Den andra kritiska frågan är hur detta ska mätas. Även om 
organisationen har gemensamma mål som alla är medvetna om så kan mätningen av dem vara 
svåra då det oftast inte är ekonomiska mål, därför kan det nästan vara omöjligt att veta om de 
planerade målen har uppnåtts eller inte. Den sista frågan om vem som ska mäta och planera 
dessa prestationer är även den komplicerad. De som är volontärer och aktiva inom 
organisationen mäter prestationen utifrån kvalitén på den servisen de får, de som styr 
organisationen fokuserar mest på hur bra allokeringen mellan resurser och prestationer 
fungerar medan styrelseledamöter och donatorer tittar på hur organisationen kan leva vidare 
(ibid). 
En ideell organisation kan enligt Zimmerman (1976) beskrivas som att föreningen förvaltas 
av en byråkrat, som har en fast budget varje år. Även om en förenings budget är fast, kommer 
det finnas en avvikelse från budgeten som uppmärksammas först under räkenskapsåret då 
vissa inkomster inte är helt fasta och mycket svåra att planera (Zimmerman, 1976). Det är 
svårt att vid budgeteringsarbetet beräkna vilka summor som sponsorer kommer att föra in i 
verksamheten då den som sponsrar kan ställa vissa krav på hur de likvida medlen skall 
användas och beroende på detta kan sponsorintäkten variera (ibid). 

I ideella organisationer är bristen på kontrollen över resurser ett problem (Brush & Stone, 
1996). För ideella föreningar påverkas bidragen från regeringen av den politiska ställningen 
som råder. Ett annat problem är storleken på de ideella föreningarna i jämförelse med de 
privata företagen, en mindre förening kan ha det svårt att öka sina inkomster. Det är också 
svårt för de ideella föreningarna att växa då det krävs utomstående resurser och stora 
kontaktnät för att det skall kunna ske. När planeringen sker i organisationen kan några av de 
händelser som kan påverka verksamheten negativt vara till exempel minskning i antal 
medlemmar, förändringar i verksamheten eller förändringar av bidrag. Studier har visat att 
storleken på organisationen i form av medlemmar eller kapital och omfattningen av 
planeringen rör sig i samma riktning, det finns dock inget som visar på om det är planeringen 
som stimulerar tillväxten eller det motsatta (ibid). 
En av svårigheterna med planeringen av budgeten kan även vara att utgifter och kostnader 
underskattas och att de som är ansvariga för budgeten är säkra i de antaganden och prognoser 
som finns inom redovisningen (Jennings, 2012). Då budgeten utformas med hjälp av tidigare 
budgetar gäller det att kritiskt undersöka hur mycket av den tidigare budgeten som går att 
använda, förutsättningarna för åren kan vara annorlunda och skillnaden mellan de olika 
budgeteringstillfällena kan vara stor. En av lösningarna som finns för att minska 
sannolikheten för fel i budgeten är att konstruera kostnadsprognoser (ibid). 

Eftersom budgeten handlar om verksamhetens framtid måste budgeten baseras på prognoser 
(Penner, 2001). Enligt Rudolf G. Penner (2001) är dock budgetprognosen alltid fel och ofta är 
det stora skillnader mellan budgeterat värde och det riktiga utfallet. Prognoserna som 
budgeten baseras på kommer antagligen inte att bli jättemycket noggrannare i framtiden, detta 
trots att de sammanställs av kvalificerade prognosmakare.  Det är inte själva prognosfelen 
som gör den största skadan i budgetprocessen, utan det är hur prognoserna används som 
skapar de största problemen. Enligt Penner (2001) kan prognosfel i vissa sammanhang 
vilseleda beslutsfattare och de som skall arbeta med budgeten, i andra sammanhang är 
prognosfelen inte ett jättestort problem alls. Eftersom budgetprognoserna kan vara felaktiga 
och sannolikheten att förbättras är liten måste de som arbetar med budgetens prognoser arbeta 
med en stor osäkerhet om budgetprognoserna stämmer eller inte (ibid).  
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2.4	  Teorisammanfattning	  
En ideell förening skiljer sig från en ekonomisk förening med att den ideella inte har som mål 
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (Thunberg, 2006). Några bestämda regler för 
hur en ideell förening skall skötas existerar inte och de regler som gäller för ekonomiska 
föreningar brukar följas, samt att föreningens egna stadgar är mycket viktiga. Alla ideella 
föreningar behöver inte föra bokföring eller redovisning men det är ofta nödvändigt för att 
föreningens externa och interna intressenter skall ha en insikt i föreningens ekonomi, det 
krävs även någon sorts bokföring för att föreningen skall ha koll på när redovisningen blir ett 
måste (Lundén & Lindblad, 2006). De elitidrottsföreningar som erhåller en elitlicens måste 
också föra bokföring (Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska 
Handbollsförbundet). 

Sponsring och bidrag är till stor nytta för föreningarna och utan dessa bidrag och det ideella 
arbetet hade föreningarna haft svårt att existera (Thunberg, 2006). Budgetering är en sorts 
planering och en av hörnstenarna i företagens verksamhet (Hansen, Otley & Van der Stede, 
2003). Budgeteringen kan även användas för andra ändamål utöver planeringen såsom 
förmedling av mål och utvärdering av prestationer.  
Huvudbudgeten bygger oftast på ett antal delbudgetar som slåss ihop, dessa kan exempelvis 
vara marknadsbudget, projektbudget och resursbudget (Ax et al., 2009; Kullvén, 2009). 
Delbudgetarna är väldigt viktiga och kan se olika ut i olika organisationer. Uppföljning av 
budgeten är viktig för att kunna analysera utfallet och se varför avvikelser uppstod och hur 
dessa kan åtgärdas (Kullvén, 2009; Lundén & Smitterberg, 2006). 

Ideella föreningar har oftast inte ekonomisk vinst som det primära målet men det är i vissa fall 
nödvändigt ifall föreningen exempelvis vill utöka verksamheten eller bygga ut lokaler 
(Blazek, 2008). Jobbar föreningen på ett affärsmässigt sätt har föreningen även större chanser 
att lyckas. Budgeten behöver inte alltid bli som utfallet, men en budget är en sorts plan och 
motiverar till att nå föreningens uppsatta mål.  
Det finns enligt Crittenden, Crittenden, Stone & Robertson (2004) för lite kompetens inom 
den ideella sektorn. Ideella föreningar är också beroende av bidrag och sponsorer vilket gör 
framtiden väldigt osäker (Zimmerman, 1976). I ostabila miljöer är det oftast de som jobbar 
med planeringen som får lämna organisationen först (Mintzberg, 1993). Även om planen inte 
alltid fungerar så ger det en trygghet för organisationen och om föreningen har det svårt kan 
en ny plan ge föreningen en trygghet. Det uppstår ett problem då det i ideella föreningar är en 
osäkerhet i vad, hur och vem som skall mäta prestationer då föreningarna inte har ekonomiska 
mål i sin verksamhet (Crittenden et al. 2004). Bristen på kontroll över resurserna är också ett 
problem som ideella organisationer handskas med (Brush & Stone, 1996). 
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3.	  Metod	  
I metodkapitlet beskriver vi och motiverar våra tillvägagångssätt. Vi beskriver de olika 
metoder vi har valt att använda och motiverar varför. Därefter beskriver vi valet av 
respondenter och föreningar och diskuterar även kritiken för valen vi har gjort.  

3.1	  Kvalitativ	  metod	  	  
Den kvalitativa ansatsen bör enligt Jacobsen (2002) användas när problemställningen är oklar 
och behöver bli utforskad. I denna ansats vill forskaren få ut beskrivande förklaringar till hur 
intervjurespondenten förstår och uppfattar en specifik situation. Enligt Jacobsen går 
kvalitativa studier mer på djupet och innehåller ofta personliga intervjuer.  Ett problem med 
den kvalitativa ansatsen är att även om den som genomför studien går in med öppna sinnen så 
har den oftast sina ramar som den arbetar inom även om den inte uppfattar eller är medveten 
om det själv (ibid). 
Eftersom vi endast kommer att undersöka ett fåtal elitidrottsföreningar har vi valt att använda 
oss utav en kvalitatitv ansats. Detta för att vi vill få en förståelse för det som vi har valt att 
undersöka. Vi har även valt att göra personliga besöksintervjuer vilket den kvalitativa 
ansatsen ofta består utav.  

3.2	  Val	  av	  ansats	  	   	  
När det gäller att samla in data kan det vara svårt att bestämma vilken typ av strategi som 
passar studien bäst och ger det bästa resultatet (Jacobsen, 2002). Det finns två typer av 
tillvägagångssätt som brukar användas. Det första kallas för en deduktiv ansats, den innebär 
att utgångspunkten i studien är teorin som sedan styr utformningen av empirin. De som 
använder sig av denna teori anser att först bör författarna skaffa sig en uppfattning om 
verkligheten för att sedan kunna gå ut och fånga in empiri som skall jämföras med den 
befintliga teorin. Problematiken med den deduktiva ansatsen är att undersökningen kan leda 
till att bara samla information om den teoretiska delen som författarna finner relevant och kan 
lämna ute annan viktig information som kan vara viktig för undersökningen (ibid). 
Den andra typen av tillvägagångssätt kallas för induktiv och innebär det motsatta (Jacobsen, 
2002). I det här fallet görs undersökningen utan några förväntningar som en teori skulle ha 
skapat. En mycket bredare datainsamling görs för att sedan sortera in det i detalj och få fram 
den relevanta informationen. Med hjälp av den relevanta informationen görs sedan teorier om 
ämnet som undersöks. Utgångspunkten i den här typen av ansats är att information inte ska 
stängas ute och bli utelämnad (ibid). 
Vi valde att gå ut och samla in empiri, för att sedan hitta relevanta teorier. Då vi använder oss 
utav det angreppsättet, använder vi oss ut av ett induktivt tillvägagångsätt i vår studie. Vi 
anser att en induktiv ansats är den bästa ansatsen i vår studie då vi först samlar in empiri för 
att sedan hitta relevanta teorier. 

3.3	  Primär-‐	  och	  sekundärdata	  
Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika typer av data, primär- och sekundärdata. De data 
som forskarna själva samlar in för att belysa en viss problemformulering kallas primärdata. 
Sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) den data som samlats in av andra, då data samlats in 
av en annan forskare har sekundärdata oftast samlats in för en annan problemställning. Vi 
kommer i vår studie att samla in primärdata. För att samla in data till vår studie har vi valt att 
genomföra fyra stycken öppna individuella intervjuer eftersom vi endast undersöker fyra 
stycken föreningar. En intervju där intervjuaren sitter framför respondenten är enlig Bryman 
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och Bell (2003) den vanligaste intervjuformen. Jacobsen (2002) menar att den öppna 
intervjun passar bäst när det är relativt få intervjurespondenter och när vi som författare vill 
veta vad intervjurespondentens synpunkter är.  

3.4	  Val	  av	  undersökningsenheter	  
Valet av respondent styrs enligt Jacobsen (2002) till större delen av vad undersökningen har 
för syfte och vilken information den är ute efter. Respondenterna är lika viktiga i både 
kvalitativa och kvalitativa undersökningar. Ett sätt att välja respondenter är att undersöka de 
som anses bäst för undersökning och kan bidra med mest information. Det kan vara personer 
som undersökaren tror eller vet har mycket information och är villig att dela med sig utav den. 
En annan faktor som kan vara bra att ha i tanke vid valet av respondenter är att den eller de 
ska försöka representera den övriga urvalspopulationen. Det betyder däremot inte att de som 
väljs ut verkligen är representativa för de övriga. Väljer undersökaren detta alternativ så bör 
han undersöka fler än en enhet för att minska risken för att resultatet skall bli snedvridet 
(ibid). 
Utifrån problemställningen bör det tänkas över om det finns ett speciellt val av respondenter 
som på ett bättre sätt besvarar frågeställningen beskriver Jacobsen (2002). Främst bör det 
finnas med en tanke om att valet skall vara ändamålsorienterat. Vet undersökaren att det finns 
respondenter som är typiska för ämnet skall den eller de väljas.  

3.4.1	  Val	  av	  elitidrottsföreningar	  

Med tanke på tidigare beskrivna avgränsningar gällande svenska elitidrottsföreningar som 
klarar av elitlicensens krav inom föreningens idrott har föreningarna begränsats till föreningar 
i totalt sex serier fördelat på tre olika idrotter. Dessa serier är Allsvenskan, Superettan och 
Damallsvenskan inom fotbollen, Elitserien och Allsvenskan inom ishockeyn och Elitserien 
för herrar inom handbollen.  

De föreningar som nyligen har avancerat eller degraderats i seriesystemet har vi i första hand 
fokuserat på. Detta eftersom vi tror att de då har erfarenhet om hur osäkert det kan vara när 
det gäller att uppskatta intäkter och kostnader två år efter varandra då föreningen har 
avancerat eller degraderats i seriesystemet. Då vi inte har kunnat undersöka fyra stycken olika 
elitidrottsföreningar som klarar av nyligen nämnda restriktioner har vi för att få ett omfattande 
resultat, även valt att intervjua och undersöka föreningar som befunnit sig i samma serie 
under en längre tid. 
Vi tror att de som jobbar med den ekonomiska planeringen i verksamheten har mer kunskap 
om planering och budgetering och hur den ska skötas eftersom de har mött större förändringar 
och variationer än de föreningar som har befunnit sig på samma nivå under en längre tid. Vi 
har dock endast haft möjlighet till att genomföra en intervju med en förening som har 
förflyttat sig mellan två olika serier under de senaste åren. Resterande intervjuer har gjorts på 
föreningar som har befunnit sig i samma serie under en lång tid. 
Vi har även försökt att få med olika storlek på elitidrottsföreningarna. På detta sätt kan vi se 
och jämföra om det finns skillnader i budgetarbetet beroende på storlek av förening. Vi har 
tittat på eget kapital och antalet anställda för att få en storleksskillnad på föreningarna. Den 
minsta föreningen vi har valt är HK Drott, därefter kommer Rögle BK och sedan kommer 
Helsingborgs IF, och den största föreningen vi har valt är Malmö FF. 

Vi har även valt att rikta in oss på föreningar som ligger geografiskt nära vår utgångsposition 
då vi anser att tiden och resurserna inte finns för att kunna ha en större variation gällande 
föreningar geografiskt sett. Den region vi har valt att rikta in oss på är de västra och även 
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södra delarna av Sverige. För att få en omfattande studie med ett bra resultat har vi valt att 
undersöka osäkerheten i den ekonomiska planeringen i fyra olika elitidrottsföreningar. 
3.4.2 Val av intervjurespondenter 

Då vi undersöker budgeteringen hos olika elitidrottsföreningar var en ekonomiansvarig ett 
självklart val då det är den som har hand om den större delen utav budgetprocessen. Det är 
den personen som har mest insyn i budgeten och har även koll på osäkerheterna och åtgärder 
som finns att göra. 

 

 

3.5	  Utformning	  av	  intervjufrågor	  och	  formulär	  
En av de frågor som vi anser vara den viktigaste är; “Vad är föreningens syfte med 
budgeten?”, utifrån den här frågan får vi en förståelse för hur viktig budgeteringen är i 
föreningen och vilket syfte den har. Vi kan då även få reda på om den främst har ett 
ekonomiskt främjande syfte eller vilka andra syften den kan ha. 
För att få en förståelse för hur osäkra intäkterna är har vi valt att ha med följande fråga i vår 
intervjuguide; “Var ligger den största osäkerheten i beräkningen?” Med hjälp av denna fråga 
kan vi få ett tydligt svar för hur säker skattningen är och hur hög osäkerheten är i 
budgeteringen av inkomsterna. 
Vid utformningen av våra intervjufrågor valde att använda oss utav vad Jacobsen (2002) 
kallar för stegvisa resonemang. Med detta menas att vi värmer upp respondenten med ett antal 
breda frågor. Vi har valt att inleda med ett antal breda frågor där respondenten får berätta lite 
om sig själv och föreningen, därefter går vi in på vårt syfte med intervjun vilket är budgeten 
och den ekonomiska planeringen. Vi har börjat med att ställa frågor allmänt gällande 
ekonomin och dess planering för att förstå om föreningen arbetar med budget eller med annan 
sorts planering för att inte styra in respondenten till just budgeten.  

Frågorna vi har valt att ställa har styrts till största delen av den teori vi har skaffat oss. Vid 
utformningen har vi försökt att få med alla de teoretiska delarna kring budget och osäkerheten 
i den och dess planering då vårt fokus i studien ligger i just de ämnena.  
I början av varje intervju inleder vi med att berätta om vår utbildning och vår uppsats. Vi 
förklarar syfte och tillvägagångssätt för att respondenten skall få en bättre förståelse för vad vi 
vill få ut av vårt arbete och varför vi ställer de frågor vi har valt att ställa. Vi har även bett om 
att få återkomma i efterhand i det fall då det uppstår kompletterande frågor eller om det finns 
något som har glömts bort under intervjuerna. 

Vi har även valt att spela in varje intervju för att sedan gå igenom dessa mer noggrant. 
Inspelningen underlättar intervjun då vi inte behöver föra anteckningar och kan fokusera på 
att ställa frågor och lättare kunna vara med i intervjun. Det gör även att vi på ett enklare sätt 
kan lyssna igenom dessa i efterhand och lyssna flera gången om någonting varit oklart.  
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Resultatet av vår studie och jämförelsen mellan föreningarna kan påverkas av längden på 
intervjuerna och förberedelserna av respondenterna inför dessa. Även om vi hade skickat ut 
frågorna på förhand till samtliga respondenter hann inte alla att titta igenom dem lika 
noggrant och förbereda sig lika bra vilket kan ha gett olika djupa och övergripande svar. Vi 
anser däremot inte att längden är en betydande faktor av kvalitén och resultatet på 
intervjuerna då vi fick mycket bra och omfattande svar i Helsingborgs IF trots den korta 
intervjun. Vi hade i den intervjun ett mycket bra flyt och respondenten kunde själv förklara 
och utveckla svaren utan att vi själva behövde ställa följdfrågor. 

3.6	  Validitet	  &	  Reabilitet	  
När insamling av empiri skall göras bör författarna tänka på att den ska vara valid vilket 
innebär att den är giltig och relevant för forskningen (Jacobsen, 2002). Med detta menas att 
det som undersökningen har som mål att mäta är det som verkligen mäts. Giltigheten kan 
sedan även delas in i två delar, intern giltighet och extern giltighet. Den interna giltigheten 
och relevansen innebär att det som vi är ute efter att mäta faktiskt mäts. Det innebär att du ska 
vara säker på att du undersöker samma fenomen som du sedan har tänkt diskutera och dra 
slutsatser om. Den externa giltigheten och relevansen innebär att det urval som har undersökts 
går att applicera på även andra grupper och i andra sammanhang. Detta brukar kallas för 
överförbarhet och ett krav för detta är att den undersökta gruppen är representativ för den 
grupp eller sammanhang där appliceringen ska ske (ibid). 
Vid insamling av empiri finns även ett krav på att den ska vara tillförlitlig och trovärdig 
(Jacobsen, 2002). Tillförlitlighet och trovärdighet innebär att undersökningen som har blivit 
genomförd skall gå att lita på. Det innebär att om samma studie genomförs på ett likvärdigt 
sätt och med samma metod så kommer resultaten att bli liknande. Reliabiliteten kan med 
andra ord förklaras med att studien ska vara väl genomförd och inte innehålla några mätfel 
(ibid). 

3.7	  Generalisering	  
En kvalitativ undersökning som även kallas för en intensiv har en hög grad av intern giltighet 
(Jacobsen, 2002). En sådan undersökning blir ofta specifik för just ett fenomen och bara några 
få enheter. Detta leder till att resultatet blir svårt att generalisera då endast ett fåtal enheter har 
undersökts. Enligt Jacobsen (2002) bör en intensiv utformning väljas om vi vill förstå och 
förklara vad som sker i en specifik situation vilket överensstämmer med vår frågeställning. Vi 
har i vår studie endast undersökt fyra stycken elitidrottsföreningar, detta gör att vårt resultat är 
svårt att generalisera även på andra enheter och den stora populationen. Våra resultat gäller 
därmed bara just för våra objekt, de resultat som är gemensamma för dessa kan vi däremot 
anta gäller även för andra enheter. 
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4.	  Empiri	  
I empirikapitlet kommer vi att gå igenom varje förening var för sig för att läsaren lättare ska 
få en helhetsbild av föreningarna. Rubrikerna vi har valt att ha med är budgetprocessen, 
intäkter och osäkerhet, kostnader och osäkerhet samt uppföljning. Tillsammans med intäkter 
och kostnader kommer även osäkerhet och åtgärder att beskrivas. 

För att läsaren ska få en tydlig helhetsbild av varje förening har vi valt att presentera 
föreningarna var för sig samt att vi har försökt lägga fram empirin med samma struktur som 
användes under intervjuerna.  

4.1	  HK	  Drott	  
Handbollsklubben Drott bildades år 1936 av Lars-Erik Dymne, Erik Månsson, Arvid Fridh 
och Ingvar Svensson (personlig kommunikation, 19 mars, 2014). Harrysson berättar att 
föreningen sedan den grundades har varit i 24 stycken SM-finaler och elva av dessa finaler 
har HK Drott vunnit. I dagens läge är föreningen delad på två olika föreningar, HK Drott och 
Halmstad Handboll. Föreningarna har två olika styrelser men ses som en handbollsenhet när 
det gäller licenser och redovisning till det svenska handbollsförbundet. All 
ungdomsverksamhet finns för närvarande i Halmstad Handboll men är i övergången till att det 
kanske skall bli en förening. Totalt är det ungefär 900 medlemmar i de två föreningarna, cirka 
200 av dessa tillhör HK Drott. 
Harrysson (personlig kommunikation, 19 mars, 2014) benämner sig själv som kanslichef, men 
arbetar nästan enbart med ekonomiarbete som tillexempel bokföring och löner. Harrysson 
berättar att han har arbetat med liknande arbetsuppgifter i nästan 20 år, dessa åren har han 
arbetat inom andra idrottsföreningar som tillexempel Halmstad Hammers och Gislaved 
Hockey. Sedan den 1 maj 2010 har Harrysson arbetat inom föreningen HK Drott. 

Den ekonomiska situationen inom HK Drott är för tillfället inte den bästa. Trots att 
föreningen förra året vann SM-guld gjorde föreningen ett rejält minus. Föreningen har ett 
negativt eget kapital på ungefär 3,2 miljoner kronor, vilket gör att föreningen har enligt det 
Svenska Handbollsförbundets regler tre år på sig att förvandla det negativa kapitalet till ett 
positivt kapital.  

4.1.1	  Budgetprocessen	  

Harrysson berättar att de olika sektionerna inom föreningen gör sina egna budgetar utifrån de 
sportsliga mål som satts upp för säsongen och den använder sig även utav föregående 
säsongers budgetar för att se ungefärligt hur det sett ut, men även beroende på de sportsliga 
målen som sektionen satt upp för säsongen. Även om sektionen har som mål att nå slutspel, 
budgeteras aldrig detta utan föreningen ser det som Harrysson (personlig kommunikation, 19 
mars, 2014) ”Det skall vara en positiv effekt att gå dit”. Trots att HK Drott inte budgeterar 
med slutspelen, är det inte säkert att det blir den positiva effekt som Harrysson beskriver att 
det skall vara. Säsongen 2012/2013 då HK Drott vann hela slutspelet gick föreningen minus 
trots de sportsliga framgångarna. De sektioner som finns inom föreningen är på den sportsliga 
sidan, herr och dam samt en marknadssektion. Under tiden och efter att de sportsliga 
sektionerna har tagit fram sina budgetar arbetar marknadsavdelningen på sina bitar och ser 
vilka möjligheter som det finns att få in de pengar som behövs för att driva den sportsliga 
verksamheten. Efter att budgetarbete i de olika sektionerna har genomförts, arbetar 
föreningens styrelse på budgeten för att se till att intäkterna och kostnaderna går ihop med 
varandra.  
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Då handbollssäsongerna spelas över två olika år, från september till maj använder föreningen 
sig utav ett räkenskapsår som sträcker sig från den 1 maj det ena året till den 30 april 
kommande år.  

När föreningen börjar planera för kommande år är det svårt att veta exakt hur spelschemat 
kommer att se ut, detta är en av orsakerna till att föreningen först arbetar fram en årsbudget 
för att sedan dela budgeten på tolv för att få fram en månadsbudget. Sedan under året tittar de 
väldigt mycket på årsbudgeten och hur det ser ut i förhållande till den och arbetar fram 
prognoser för att kunna se ungefärligt hur det kommer att gå. 
Budgetarbetet i HK Drott har blivit mycket bättre under de senaste åren. Harrysson beskriver 
utvecklingen på budgetarbetet enligt följande, ” Jag får säga att vi har ett betydligt bättre 
budgetarbete, bättre uppföljning och bättre allting. Innan var det kanske så att få hade allting i 
huvudet och skötte budgeteringen.” Två av orsakerna till att budgetarbetet inom föreningen 
har blivit mycket bättre kan vara att de har byggt om ekonomisystemet samt att de nu 
använder kontoplaner som är anpassade efter hur föreningarna skall redovisa sina siffror 
enligt det Svenska Handbollsförbundet. 

4.1.2	  Intäkter	  och	  osäkerhet	  

HK Drotts största intäktspost är enligt Harrysson sponsorintäkterna, denna post står för 
ungefärligt 65 procent av dem totala intäkterna i föreningen. Harrysson berättar även att 
publikintäkterna är en av föreningens största intäktskällor. Det senaste året har dock 
sponsorintäkterna ökat lite samtidigt som publikintäkterna har minskat något. 
Från den centrala handbollsorganisationen i Sverige får alla föreningarna 200 000 kronor om 
året och detta täcker då av intäkter från matcher som sänds på tv. Beroende på om laget 
kvalificerar sig för slutspel eller inte kan denna summa öka en aning. Harrysson jämför dessa 
intäkter med ishockeyns intäkter då han säger ” Det är väl nästan vad de drar in på en 
allsvensk hockeymatch.” När HK Drott vann SM-guld säsongen 2012/2013 fick den en 
engångssumma i form utav vinstpengar på 450 000 kronor. 
Gällande osäkerheter inom intäkterna anser Harrysson att det enda som är svårt att beräkna 
publiksiffrorna och försäljningen av årskort. Detta på grund av att det är många olika faktorer 
som spelar in ifall publiken väljer att besöka Halmstad Arena för att kolla på HK Drott eller 
inte. Harrysson beskriver att under de senaste åren har föreningen, trots att de försöker 
budgetera med låga publiksiffror, har gått back när det gäller försäljningen av speciellt 
abonnemang och årskort till lagets hemmamatcher. Detta kan enligt Harrysson bero på 
föreningens sportsliga framgångar eller motgångar under föregående år.  

Harrysson berättar även att föreningen inte kan räkna med att få sålt lika många biljetter till 
slutspelsmatcherna som de gjort under grundserien, detta beror enligt Harrysson på att 
handbollen ”kolliderar med fotbollsuppstarter och vårväder.”. 

4.1.3	  Kostnader	  och	  osäkerhet	  

På kostnadssidan finns det också en stor post inom HK Drott, denna post är personalkostnader 
och den posten motsvarar ungefär 70 procent av föreningens totala kostnader. Andra 
kostnader som föreningen har är bland annat hallhyra, materialkostnader och kostnader runt 
matcharrangemang. 

Enligt Harrysson finns det olika orsaker till att föreningens egna kapital är negativt, två av 
dessa orsaker är att det kostar att spela slutspel och att organisatoriska förändringar inom 
föreningen har kostat mycket. En av de större förändringarna för föreningen är att de har bytt 
arena till Halmstad Arena och detta kostar enligt Harrysson cirka 1,2 miljoner per säsong. De 
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kostnader som ökat är hyra, kanslier, matchorganisationen och kostnader för 
biljettförsäljningen. 
Harrysson anser att föreningen har bra koll på kostnadssidan när det gäller budgetering då de 
vet vilka kostnader som kommer att finnas och hur stora dessa är. 

4.1.4	  Uppföljning	  

Föreningen använder sig under räkenskapsåret utav månadsuppföljningar för att följa upp hur 
budgeten följs, samtidigt som de gör prognoser för hur det kommer att se ut i framtiden. Små 
förändringar sker under året i budgeten beroende på hur prognoserna ser ut. Efter säsongen 
lägger inte föreningen ner allt för mycket tid på uppföljning av budgeten utan det är som 
Harrysson beskriver det ”Det är mest fokus på det nya året, sedan tittar vi tillbaka på om det 
finns några rejäla avvikelser och om det finns något som kan göra åt dessa avvikelser” 

4.2	  Rögle	  BK	  
Hösten 1921 bildades Rögle Bandyklubb (Röglemagasinet, årgång 5, säsongsguide 2013-14). 
Intresset för skridskosport var på den tiden mycket stor och samma år spelades det första 
svenska mästerskapet i ishockey i Stockholm. I Rögle fanns inga hockeyrinkar och 
skåningarna spelade på bandyis på Rögledammarna i byn Rögle utanför Ängelholm. Under 
sommaren år 1949 blev ishockey en del av Rögle Bandyklubb och verkade vid sidan av 
bandyklubben. Den 22 januari året därpå spelades den första ishockeymatchen i klubben och 
de som spelade den nya sporten var de som även spelade i bandyklubben.  
Per Bengtson (personlig kommunikation, 20 mars, 2014) har jobbat i Rögle BK sedan 2007 
och ansvarar för ekonomidelen tillsammans med en kollega som jobbar 75 procent. Bengtson 
är utbildad redovisningsekonom med titeln civilekonom som grund.  

Året 2008 var speciellt för klubben då de gick upp i Elitserien samtidigt som de fick en ny 
arena säger Bengtson. Det blev en milstolpe och gjorde att det blev en del förändringar i 
klubben. När den nya arenan byggdes fick föreningen restauranger och loger vilket gjorde att 
föreningen behövde vara proffsigare och bildade ett aktiebolag. I samband med att klubben 
började spela i Elitserien ställdes det nya krav och det beslutades att förändringar skulle göras 
och agera på ett mer proffsigt sätt. Bengtson är även den första heltidsanställda 
redovisningsansvariga och ekonomiansvariga då tjänsten uppstod i samband med 
förändringarna samma år. En klubbdirektör fanns inte heller innan omorganisationen och det 
var en arbetande ordförande. 
Föreningen är uppbyggd av ett antal sektioner. A-lagsverksamheten är i princip 
sammankopplad med J-verksamheten där sportchefen är ansvarig. Sedan finns det en 
ungdomssektion där det finns en anställd utvecklingsansvarig som även har andra 
arbetsuppgifter men alla ledare utöver honom är ideella på ungdomsnivå. Föreningen har även 
ett hockeygymnasium i Ängelholm som ses som en del av J-verksamheten. 
Kioskverksamheten ligger på ungdomssektionen. Sedan finns även ett Rögle Marknads AB 
där restauranger, barer och lounger ligger, det är då ett dotterbolag till Rögle BK och ägs till 
100 procent.  

4.2.1	  Budgetprocessen	  

Budgeten är väldigt beroende av vilken serie klubben befinner sig. Beroende på hur det går 
för laget kan ekonomi avdelningen under en viss period arbeta med två parallella budgetar då 
det är ovisst vilken serie föreningen kommer att tillhöra kommande säsong. Just nu är klubben 
mitt inne i en budgetprocess för nästkommande år och den bygger på Allsvenskan. Det har 
dock gått bra för Rögle i den nuvarande kvalserien och fortsätter det att gå bra så kanske 
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budgeten behöver göras om till en Elitseriebudget. Föreningen budgeterar med högre 
publiksiffror när de spelar i Elitserien än när de spelar i Allsvenskan. Förra säsongen berättar 
Bengtson att föreningen hade en tuff ekonomisk utmaning då laget hade otur sportsligt i 
början och hamnade i bottenstriden och tappade då mycket publikintäkter redan från början. 
Dessutom har Rögle inte de högsta publiksiffrorna jämfört med vissa andra klubbar i 
Elitserien. Även när klubben sedan spelade i kvalserien tappade de publik då serien avgjordes 
med ett par omgångar kvar och de sista matcherna spelades på nästan tomma läktare då laget 
inte hade något att spela för. De tv sända matcherna är även en orsak till lägre publiksiffror då 
allt fler väljer att titta på matcherna via den och när budgeten görs vågar föreningen inte lägga 
en allt för hög publikintäkt på grund av det.  
Beroende på var den sportsliga verksamheten sätter sina mål utformas sedan budgeten, och de 
bör vara samstämmiga berättar Bengtson. Det beror mycket på vad den sportsliga 
verksamheten säger, om målet är att bli topp tre så måste budgeten utformas efter det och en 
kvalserie om laget spelar i Allsvenskan. Den här säsongen har laget haft som mål att bli topp 
7 och klara play-off, därför har inte någon budget gällande kvalserien gjorts. När laget nu väl 
har gått till kvalserien ses det som en bonus då intäkterna är utöver budget. De senaste åren 
har klubben intagit en lite försiktigare roll och inte budgeterat med en kvalserie. När laget har 
tagit sig till en kvalserie brukar de titta på föregående års kvalserier och göra en budget utefter 
det. Det kan dock skilja sig en del mellan åren då en viktig aspekt är hur länge laget håller sig 
i topp och spänningen är uppe. Ett av åren då klubben gick upp i Elitserien var det fullsatt 
ända in i sista matchen medan året laget gick ner var läktarna nästan tomma. När budgeten 
utformas finns det ett ungefärligt spann för hur bra eller dåliga publiksiffrorna kan komma att 
bli.  

När utformningen av budget sker så tittar föreningen mycket på föregående år. Då det görs en 
försiktig budget så värderas exempelvis sponsorintäkterna ner. Övrigt försöker klubben att 
budgetera som de övriga åren har sett ut. Varje avdelningsansvariga har en diskussion med 
den ekonomiansvarige och tar fram sina nyckeltal och investeringsbudget. Den 
ekonomiansvarige samlar in all information och försöker få det att gå ihop och göra ändringar 
och korrigeringar där han ser att det behövs. En totalbudget tas fram och det tittas på vart 
föreningen kan få ner kostnaderna eller öka intäkterna, den kan gås igenom flertalet gånger 
innan ekonomiavdelningen känner sig nöjda med den. 

Räkenskapsåret för föreningen börjar den första maj och slutar den sista april, vilket de lag 
som spelar i Allsvenskan och Elitserien har. Redan i slutet på december börjar en budget för 
nästkommande år att utformas. Det är fokus på att få den i balans och den stora posten är hur 
mycket som kan läggas på spelare.  

Alla kontrakt med spelare som inte har fler säsonger kvar går ut den sista april. Det är tufft att 
få ihop den då klubben inte riktigt vågar budgetera så höga publiksiffror.  

Bengtson tycker inte att budgetarbetet har förändrats avsevärt sedan omorganisationen 2008.  

4.2.2	  Intäkter	  och	  osäkerhet	  

Den största skillnaden mellan budgetarna är de centrala intäkterna och ligger på ungefär 26 
miljoner kronor. Den stora kostnadsskillnaden är att spelarna per automatik blir mycket 
dyrare och spelartruppen behöver ha en högre kvalité i Elitserien. Lönekostnaderna är 
betydligt högre i Elitserien jämfört med Allsvenskan. Det positiva med löneskillnaden är att 
lönen sänks på samma sätt om klubben istället åker ner en division.  
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På sponsringssidan så har föreningen kunnat hålla sig på en stabil nivå oavsett om de har åkt 
ner eller upp i mellan serierna och det har inte varit några betydliga skillnader. Däremot har 
föreningen inte lyckats få upp sponsringen när de väl har åkt upp. 

Rögle BK har haft ett kämpigt senaste år då det inte gick så bra den förra säsongen och laget 
åkte ner. Det har lett till att många fortfarande är besvikna på förra årets resultat och inte har 
gått på så många matcher i år, framförallt seriekortsinnehavarna. Publiksiffrorna iår har varit 
lägre än budgeterat då många inte förlängde sina seriekort och valde att gå på strömatcher. 
Även sponsringen har varit lägre än budgeterat och det har blivit en intäktsminskning som 
föreningen måste arbeta med. Kvalserien som laget lyckades ta sig till är däremot en bonus 
som inte var budgeterad och kan kompensera mycket av det som klubben har tappat.  
Den största osäkerheten i intäkter ligger i biljettförsäljningen och publiksiffrorna. 
Biljettförsäljningen består av seriebiljetter och lösbiljetter. Seriebiljetterna består av en del 
som ståplatser och del som är sittplatser. Sedan finns det även företagskort som är för företag 
och kostar mer. Företagskorten gäller däremot även om laget spelar kvalserie vilket inte 
seriebiljetterna gör. På detta sätt uppstår det en intäkt även om laget inte lyckas att ta sig till 
kvalserien. Biljetterna är svåra att budgetera då det är svårt att avgöra hur publiken tänker 
inför nästa säsong. Det beror mycket på hur laget avslutar den innevarande säsongen. Många 
väljer bort säsongskorten och köper enstaka biljetter då de kan se många av matcherna på TV 
istället. Det är även en svårighet att budgetera hur många av biljetterna som kommer vara på 
varje sektion då priserna är olika för exempelvis ståplats och sittplats. Lösningar till att få mer 
publik på matcherna har varit att de kan välja att gå på fem matcher men bara betala för fyra. 
Det har även diskuterats om höst- och vårkort. Det är svårt att bestämma vad som kan göras, 
då de som redan har seriekort ser att vissa av biljetterna rabatteras ut och då kanske det 
behöver hittas saker som kan göra seriekortsinnehavarna gladare, det har varit gånger då de 
har fått vara med och titta i omklädningsrummen innan match exempelvis. Intäkterna från 
shopen och restaurangerna är naturligtvis även de beroende av publiken vilket gör att dessa 
intäkter styrs av de budgeterade publiksiffrorna. Arenan har även en del loger som företag kan 
hyra, det skrivs oftast treårskontrakt och alla loger är upptagna, och det ser ut som att många 
kontrakt kommer att förnyas och nya företag kan komma in inför kommande säsong.  

När en spelare från Sverige får ett kontrakt i NHL delas det ut en summa till de lag som 
spelaren har varit i under de senaste fyra åren och delas upp på de klubbarna. Sedan finns 
även utbildningsbidrag för de spelare som tar sig upp i A-laget men det handlar inte om några 
stora summor.   

4.2.3	  Kostnader	  och	  osäkerhet	  

Kostnadssidan ser betydligt säkrare ut än inkomsterna berättar Bengtson. Den största posten 
är lönerna och de har ekonomiavdelningen bra koll på. Då budgetramen börjar göras redan i 
slutet på december och föreningen ser att det kan bli tufft att klara av det nästkommande 
säsong diskuteras det om det behövs skära ner på personalen eller andra kostnader. Kostnader 
för utrustning är även de ganska säkra och kan jämföras med exempelvis hur många klubbor 
som används i snitt under en säsong och totalkostnaden varierar inte särskilt mycket för 
utrustningen. En annan stor kostnadspost är när laget spelar bortamatcher och kan variera 
mycket över säsongen då de inte vet spelschemat i förväg, vissa månader kan ha fler 
bortaresor än andra. Över hela året är dock totalkostnaden lik över alla säsonger, det görs 
mindre korrigeringar om något annat lag har åkt ut och ett nytt har kommit in istället. 
Kostnaderna för övernattningar på hotell varierar också om det är mitt i veckan eller på 
helgen. Ibland kan det även vara så att laget har flera matcher intill varandra och vill flyga 
hem istället för att åka buss och då har ekonomiavdelningen en diskussion med den sportsliga 
och oftast blir valet det som är bäst för den sportsliga biten. Ser det tufft ut i budgeten kan det 
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diskuteras vilka företagsaktiviteter föreningen ska ha då dessa kan kosta en del. Föreningen 
har även företagsträffar som kan kosta en hel del och är även med i bedömningen om 
kostnader ska skäras ner. Samtidigt är företagsträffarna viktiga då nätverket utvidgas.  

Föreningen har ett sponsoravtal med Bauer som säljer hockeyutrustning. Beställningarna går 
däremot via Intersport och Rögle BK har då dels ett avtal med Bauer och sedan även med 
Intersport om kvantiteter och liknande. Spelarna har stor betydelse i val av utrusning då 
avtalet med Bauer säger att endast två spelare får bära andra märken vilket annars kan leda till 
böter. 
Arenan som byggdes 2008 ägs av Arenabolaget i Ängelholm AB. Det var intressenter och 
företag som tillsammans bildade Arenabolaget. Arenan hyrs helt och hållet ut till föreningen 
och de kan bestämma helt och hållet över den. Planeras det ombyggnad eller andra liknande 
ändringar så måste det föras en diskussion med Arenabolaget och det blir då kostnader som 
går ut över de ordinarie hyreskostnaderna. Även om Arenabolaget inte är Rögleägt så har de 
samma intressen och för ofta en dialog mellan varandra om ombyggnad och liknande. Mellan 
Arenabolaget och föreningen finns ett avtal som reglerar hyran beroende på beroende på om 
Rögle BK befinner sig i Allsvenskan eller Elitserien. 
Det finns tyvärr inte är många kostnader som kan skäras ner om det är svårt att få ihop 
budgeten. Hallen som Rögle hyr är alltid samma, det spelas lika många matcher varje säsong 
och går åt lika många träningstimmar. Den stora kostnadsbesparingen när laget pendlar 
mellan divisionerna är spelarlönerna. Däremot när laget spelar i Elitserien och får en extra 
intäkt motsvarande cirka 25 miljoner vågar föreningen satsa lite mer pengar i tillexempel en 
heltidstjänst för en fystränare.  

4.2.4	  Uppföljning	  

Varje månad följs budgeten upp, undantaget är på sommaren då det inte händer så mycket i 
verksamheten och den första uppföljningen görs i september då de flesta stora intäkter som 
seriebiljetter och centrala intäkter har kommit in. Biljettbudgeten kan avvika en del då det på 
förhand inte är så visst hur laget kommer att spela i mitten och slutet av säsongen och det görs 
korrigeringar för kommande månader om det ser ut som att publiksiffrorna kommer att 
minska. Då det uppstår ett tight matchschema kan det vara att laget måste flyga istället för att 
åka buss och då blir det större avvikelser, men det är inget som det görs några åtgärder med 
senare. Ibland kan det hittas plus på olika ställen som kan täcka andra minus. 

4.3	  Helsingborgs	  IF	  
Helingborgs IF grundades år 1907 av en sammanbindning av Svithiod och Stattena och den 
första matchen spelades den 6e juni 1907 (www.hif.se). Föreningen hade stora framgångar 
redan efter ett par år och blev därmed inbjudna att sela i Svenska Serien som motsvarar 
dagens Allsvenska men tackade då nej till att vara med. Första gången den Allsvenska serien 
spelades år 1925 slutade Helsingborgs IF på fjärde plats efter fyra Göteborgslag. Det första 
allvenska guldet vann Helsingborgs IF år 1929. Idag har föreningen spelat 64 säsonger i 
Allsvenskan och vunnit totalt sju gånger och har idag cirka 3500 aktiva medlemmar.  
Robin Lundgren är ekonomichef i Helsingborgs IF och har varit det sedan sommaren 2011 
och är ansvarig för att redovisningen upprättas enligt de regler som gäller (personlig 
kommunikation, 3 april, 2014). Under Lundgren finns en anställd som jobbar 50% med HR 
och 50% med redovisning och dessutom en ekonomiassistent som jobbar 50%.  
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Utöver föreningen finns det tre dotterbolag som Helsingborgs IF äger. Det ena är HIF Service 
AB där driften av arenan och sponsorintäkter ingår. De två andra är vilande dotterbolag som 
inte är aktiva där det tidigare bland annat varit restaurangdel men som nu är outsourcat.  

4.3.1	  Budgetprocessen	  

HIF är uppbyggt på olika kostnadsställen där varje del har en separat budget. De olika 
kostnadsdelarna är administration, marknad, biljetter & merchandise, ungdom, tipselit, arena, 
seniorfotboll där A-laget ingår och så finns det transfer. Vissa delar kan vara delade mellan 
föreningen och dotterbolagen. De som ingår i föreningen är en del av administrationen, 
biljettförsäljning, ungdom, tipselit, seniorfotboll och transfer.  

Räkenskapsåret är samma som kalenderåret vilket alla allsvenska lag måste följa. I slutet på 
september och början på oktober börjar nästa års budget planeras. Det görs även löpande 
prognoser för ungefär hur de kommande två-tre åren kommer att se ut och är mer 
övergripande. Prognoserna bygger på antaganden om att exempelvis marknaden kommer att 
ligga på ungefär samma omsättning och att även publikomsättningen kommer att ligga på 
samma nivå. Kontrakten med spelarna är oftast på tre år och även de finns det underlag för att 
planera. Det finns en ledningsgrupp där en ansvarig för varje kostnadsställe finns med. Det 
första steget är att ekonomichefen skickar ut mallar till respektive ansvarig med information 
om förra års budget och utfall för året, en mix av detta tillsammans. Varje kostnadsdel har en 
verksamhetsplan för vad de vill göra och den ska försöka kläs i siffror. Nästa steg är att 
ekonomichefen får återkoppling från varje ansvarig. VD:n och ekonomichefen sätter sig ner 
och tittar på dessa och gör vissa korrigeringar om det behövs innan de sätter sig ner för ett 
nytt ledningsmöte där budgeten diskuteras. Så kan det gå i ännu ett steg innan budgeten är 
färdig någon gång i slutet på november och början på december.  

Spelarförsäljning är inte något som Helsingborgs If budgeterar med. Med tanke på detta görs 
en underbudgetering och den styrs av hur riskbenägen föreningen är och hur stort eget kapital 
föreningen har. Europaspel är inget som föreningen budgeterar med. År 2012 gjordes en 
underbudgetering med minus sex miljoner. Då visste föreningen att om ingen spelare säljs 
eller om laget inte spelar Europaspel så kommer föreningen att gå med sex miljoner minus. 
Det är något som hela föreningen hade klart för sig och det fanns eget kapital för att täcka det. 
Laget gjorde ett bra år och fick spela i Europa vilket resulterade istället i tre miljoner plus. Så 
en underbudgetering görs men det finns en tanke om att den kan vända av en spelarförsäljning 
eller Europaspel. Utgångspunkten i budgeten är lagets placering och den bestäms till stor del 
av ledningsgruppen men också VD:n.  

Lundgren tror att föreningen har blivit mer ekonomistyrd under den senaste tiden och 
framförallt på fotbollsdelen. Han anser att föreningen har fått en bättre kontroll. När olika 
beslut skall tas som ligger utanför verksamhetsplanen så finns alltid de ekonomiska 
konsekvenserna i bakhuvudet.  

4.3.2	  Intäkter	  och	  osäkerhet	  

Den största posten är sponsorintäkterna och biljettintäkterna kommer inte långt därefter, den 
tredje största är sändningsrättigheterna.  
Biljettintäkter styrs delvis av prestationer på planen och är jättesvåra att förutse. 
Budgeteringen brukar ligga på ett ganska lågt snitt. Biljetterna har en dynamisk prissättning 
och det är billigare att köpa biljetter längre tid i förväg än tätt inpå match. Säsongskorten 
brukar ligga på ungefär lika stor del varje säsong men ger en indikation på kommande 
publiksiffror om den ändras en aning.  
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Cupspel bestäms ungefär som ligaplacering. Är målet en kvartsfinal så blir det två 
hemmamatcher och då budgeterar marknadschefen som säljer biljetter en rimlig biljettintäkt 
för dessa och så läggs det på personalkostnader och liknande och på så sätt blir det en rimlig 
budget i helheten. En final och semifinal blir då en bonus om laget lyckas komma dit och det 
blir en hemmamatch.  

Om det uppkommer en situation då publiksiffrorna minskar görs en nulägesanalys. Det 
undersöks vad publiktappet innebär och hur stort minus som förväntas och vad 
konsekvenserna blir.  
Det finns tre åtgärder som kan göras om publiksiffrorna är låga eller förväntas bli låga om 
exempelvis laget inte spelar bra och kanske ligger längre ner i tabellen än väntat. Det går att 
gasa genom att öka de publika åtgärderna, event, marknadsföring och kanske förstärka 
truppen för att spela bättre. Sedan kan läget accepteras eller så bromsas det ner genom att 
skära i kostnaderna på något sätt. Det tittas på om det går att skära ner på någon del utan att 
det får för stora konsekvenser på kvalitén som de levererar. Det kan även vara att en 
nedskärning gör att det blir mer pengar på att satsa på en ny spelare som kan höja laget. 
Sådana beslut har fått tas innan och då sätter sig ledningsgruppen ner och det diskuteras vad 
som kan göras och vilka konsekvenser det kommer att medföra. Det finns olika scenario och 
beror på situationen och vad för åtgärder som är bäst vilket beror till stor del på det egna 
kapitalet. Det egna kapitalet styr hur stor risk som kan tas och det är inte alltid säkert att en 
expansiv åtgärd lyckas och kan även förvärra situationen. 
Sändningsrättigheterna delas till stora delar ut solidariskt i allsvenskan. Det finns delar som 
styrs av placering som är premiebaserad. Så även sändningsrättigheterna är en riskbedömning, 
kommer laget trea blir det en högre inkomst än om laget blir femma.  

Sponsorintäkter styrs också av lagets läge i tabellen. Ligger laget i toppen så syns sponsorerna 
mer och då kan de faktureras en högre summa. det är något som sponsorerna tycker är 
acceptabelt, om de syns mer så kan de betala lite mer. Åt andra hållet är den en mer försiktig 
roll och summorna är inte lika stora.  

När budgeten utformas sägs det exempelvis att budgeteringen utgår från en femteplats och är 
ett antagande som alla känner till. Då anpassas biljettintäkter, sponsorintäkter och 
sändningsrättigheterna efter det. Ligger laget åtta i mitten av säsongen revideras budgeten ner 
och rapporteras till styrelsen så att informationen kommer ut att intäkterna förväntas bli lägre.  

När spelare som tidigare har spelat i HIF och säljs vidare mellan klubbarna innebär det en 
extra inkomst för föreningen men är inte något som ingår i budget då detta aldrig är säkert. En 
spelarförsäljning innebär inte heller att det ska läggas lika mycket pengar på att köpa nya utan 
pengarna kan gå till andra saker. 

HIF hyr ut arenan till Ängelholms FF som spelar sina hemmamatcher på arenan och det blir 
en bra inkomst för föreningen. Kiosk och liknande sköter Ängelholm själva då det underlättar 
för båda föreningarna.  

4.3.3	  Kostnader	  och	  osäkerhet	  

Lönerna är kärnverksamheten och sedan utgör driften även den en del. Lönen är ganska fast, 
går det bra för laget som det gjorde 2011 då laget vann och började bra och 
säsongsförsäljningen var hög i början på säsongen fanns det indikationer på att 
biljettintäkterna skulle vara höga och det kunde då satsas mer på spelarlönerna. Kommer laget 
topp tre så får spelarna en bonus för att de ska ha en morot och veta att de tjänar pengar om de 
får spela i Europa. Det finns en modell som Lundgren har jobbat hårt med där skillnaden 
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mellan en tredje plats med bonusar och en fjärde placering eller sämre utan bonusar generar 
ungefär samma resultat då intäkter och bonusar rör sig i motsatt riktning.  
Kontrakten ser olika ut, de unga spelarna har oftast rörliga kontrakt där de får högre lön ju fler 
matcher de spelar från start. I budgeteringen så tas detta med och man budgeterar med ett snitt 
eller kanske även lite högre för att vara på den säkra sidan. De spelare som köps in och redan 
spelar på topp har inga avtal som ser ut på detta sätt.  
Tränarna för de allra yngsta ungdomarna är ideellt men det blir fler anställda ju äldre 
ungdomarna blir. På tipselit och högre är det heltidsanställda proffstränare. Mellan tolv och 
sexton år är det halvtidsanställda då det är där som utvecklingen börjar ta fart och tränarna är 
viktiga. Sedan finns det en heltidsanställd fystränare och en heltidsanställd sjukgymnast.  
Arenan hyrs av kommunen och är fast. Spelas det andra matcher som exempelvis U-21 så 
faller inkomsten till HIF. Drift och värme kan skilja lite om det är en bra eller dålig vinter då 
energi kostar mycket.  

När budgeten utformas tittas det på vilka lag som finns med och resekostnader utgörs därefter. 
Det är bestämt om vilka matcher som laget flyger till och vilka matcher som de åker buss till. 
De längsta matcherna flyger laget till och är det en längre bussresa kan laget komma dagen 
innan och sova på hotell.  

Arenaombyggnaden ses som en stor möjlighet och anses vara en viktig del för att de 
sportsliga framgångarna ska vara höga. De allsvenska klubbar som placerade sig i topp senast 
har en gemensam faktor som är att de har nya arenor.  

4.3.4	  Uppföljning	  

De två största inkomstposterna följs upp varje månad från och med januari. I mars sker en 
kvartalsrapport med samtliga budgetansvariga och det tittas på hur de förhåller sig till sin 
budget. Sedan görs detta varje månad resten av året. Finns det någon avvikelse som både kan 
vara positiv och negativ så upptäcks det ganska omgående. Detta minskar risken för en chock 
i december när budgeten jämförs.  
Det är varje kostnadsansvariges ansvar att hålla sig till sin budget men det är den 
ekonomiansvarige för föreningen som följer upp avvikelser och begär åtgärder om budgeten 
inte hålls.  

Lundgren förklarar att både i företag och inom fotbollen så sker det avvikelser hela tiden och 
det stämmer aldrig till hundra procent. Det görs en budget och sedan görs prognoser och det 
brukar stämma väldigt bra med budget och de flesta vet hur den ekonomiska situationen ser ut 
och Lundgren säger att de har kommit en bra bit på vägen. 

4.4	  Malmö	  FF	  
Malmö Fotbollförening bildades den 24 februari 1910 (personlig kommunikation, 3 april, 
2014). Idag styrs föreningen av dess medlemmar på föreningens årsmöte. Där väljer 
medlemmarna en styrelse som skall leda föreningen, styrelsen i sin tur väljer ut en VD. Inom 
Malmö FF koncernen finns det olika avdelningar eller stödfunktioner som Carlsson beskriver 
det. Henrik Carlsson har arbetat som ekonomichef inom Malmö FF i ett och ett halvt år och 
har ansvar för Ekonomi och Administrationsavdelningen. Inom Malmö FF finns det också två 
olika marknadsavdelningar, en som riktar in sig på försäljningen till olika företag och en som 
riktar in sig på privatsidan. En annan avdelning som finns är det sportsliga biten och en del av 
föreningen som de kallar Malmö FF i samhället. Denna del av föreningen driver 
fotbollsakademier, ordnar föreläsningar ute i skolor samt arbetar med värdegrundsarbete.  
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Inom koncernen Malmö FF finns det förutom föreningen Malmö FF ytterligare två bolag som 
ägs av föreningen. Dessa företag är ett eventbolag, som arbetar med att hyra ut föreningens 
arena Swedbank Stadium, samt ett fastighetsbolag som äger 75 procent av Swedbank 
Stadium.  
Den ekonomiska situationen i Malmö FF är enligt årsredovisningen från 2013 god och inför 
år 2014 är det egna kapitalet 86,4 miljoner kronor.  Under de fem senaste åren har resultaten 
varit blandade, tre av dessa år har föreningen redovisat ett negativt resultat. De övriga två åren 
redovisade Malmö FF ett positivt resultat. Carlsson berättar att Malmö FFs deltagande i 
Europa League spelet under 2011 var en avgörande faktor till att föreningen kunde redovisa 
ett positivt resultat under det året. Enligt Carlsson fick föreningen in ungefär 40 till 50 
miljoner extra tack vare föreningens framgångar i Europa League.  Då Carlsson bara har 
arbetat inom föreningen sedan 2012 kan han inte kommentera resultaten längre tillbaka i tiden 
än så. Trots att resultatet för 2013 var ett negativt resultat på ungefär 2,5 miljoner kronor, var 
föreningen nöjda med det resultatet.  

4.4.1	  Budgetprocessen	  

Carlsson berättar att det är han som är ansvarig för budgetarbetet inom Malmö FF. 
Budgetprocessen börjar i september eller oktober och då börjar Carlsson titta på det 
nuvarande årets budget och ser vilken nivå de olika posterna har legat på under nuvarande år. 
Sedan kollar ekonomiavdelningen också på om det har hänt saker under året som kommer att 
få effekt under det kommande året. Dessa saker tillsammans med om föreningen vet om något 
som kommer hända under kommande år tas med i det första utkastet till budgeten. Till det 
första utkastet är det ekonomiavdelningens uppgift att ha tagit fram en rambudget till 
respektive avdelningschef. Efter att Carlsson och hans medarbetare har tagit fram dessa 
förslag till budgetar, diskuteras det fram och tillbaka för att komma fram till en realistisk 
summa som passar både ekonomiavdelningens krav samt att det är realistiskt för just den 
avdelningen det rör. Carlsson berättar i intervjun den 3 april att ”Ekonomi är lite the bad guy 
när det gäller budgetarbetet och måste pressa på.”  Efter att detta diskuterats fram och tillbaka 
och budgeten har säkrats bakåt, presenteras den för styrelsen i Malmö FF. När styrelsen har 
fått budgeten presenterad för sig, ges feedback om vad som ser bra ut och vad som behövs 
ändras på. Efter att ha fått feedbacken går Carlsson till respektive avdelningschef och ser vad 
som kan göras för att ändra just det som behöver justeras enligt styrelsen, för att sedan 
presenteras för styrelsen ytterligare en gång.  Sedan fortsätter processen på samma sätt fram 
tills det att styrelsen godkänner budgeten.  

Carlsson berättar att när de planerar kommande års budget är kostnaderna enklare att beräkna 
än vad intäkterna är, detta beror på att kostnaderna är lättare att kontrollera då föreningen 
sitter på dessa själv. Kostnaderna läggs det enligt Carlsson mer fokus på arbetsmässigt jämfört 
med intäkterna som det görs en sannolikhetsberäkning på vilken nivå dessa kommer att 
hamna på.   

4.4.2	  Intäkter	  och	  osäkerhet	  

De två största intäktsposterna inom föreningen är sponsorintäkter och matchintäkter. Dessa 
två poster motsvarar över hälften av Malmö FFs totala intäkter, sponsorintäkterna motsvarar 
ungefär 36 procent och matchintäkterna ungefär 25 procent.  
När det gäller budgeteringen utav sponsorintäkter tittar föreningen på de avtal som finns och 
gäller för kommande år. Detta gör det enkelt att budgetera sponsorintäkterna då de har 
kontrakt med sina sponsorer där det står exakt hur mycket som kommer att komma in till 
föreningen. Carlsson berättar att föreningen försöker att skriva så långa avtal som möjligt, 
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ifall föreningen inte lyckas med detta försöker de att ha olika löptider på avtalen för att alla 
avtal inte skall gå ut vid samma tillfälle.  
När det kommer till matchintäkterna kollar föreningen på om det finns något som tyder på att 
publiksiffrorna skall bli sämre eller inte. Carlsson säger också att föreningen tittar på vilket 
motstånd som väntar i allsvenskan. Det gäller enligt Carlsson att helt enkelt hitta den mest 
sannolika nivån för matchintäkterna. Mellan åren 2012 och 2013 ökade Malmö FFs 
matchintäkter med åtta miljoner kronor och det förklarar Carlsson på följande sätt ”det gjorde 
eftersom Malmö var med i guldracet och även tar guldet. Att vi har ett utsålt stadion mot 
Syrianska i sista matchen när guldet var klart är egentligen osannolikt, det får man aldrig.” 
Föreningens publiksnitt under 2013 års 15 hemmamatcher var 16 000, vilket Carlsson tycker 
är bra. Malmö FF arbetar mycket för att skapa ett intresse och locka publiken till Swedbank 
Stadium. När de gäller de centrala intäkterna som varierar beroende på vilken position som 
föreningen placerar sig på i allsvenskan, brukar Malmö FF budgetera med en topp 3 placering 
varje år. Ifall det skulle gå bättre sportsligt än en tredje plats i serien blir detta en bonus för 
föreningen. 

En annan lite mindre post är souvenirförsäljningen, denna post kan inte Malmö FF påverka då 
denna post är beroende på omvärlden. Denna post påverkar inte resultatet lika mycket som 
matchintäkterna, som är det post som Carlsson påpekar är svårast att beräkna när det gäller 
budgetarbetet. Carlsson förklarar detta när han säger ” Du kan ju aldrig styra hur mycket 
publik som kommer och kollar.” Det som gör att matchintäkterna är svåra att beräkna är att 
föreningen är beroende på omvärlden och publiken kan påverkas av många olika saker. Två 
av dessa saker kan vara hur det går sportsligt för föreningen eller hur säkerheten kring 
matchen ser ut. 

4.4.3	  Kostnader	  och	  osäkerhet 
Under de senaste åren har föreningen arbetat hårt med både kostnads och intäktssidan. Den 
största förändringen som har skett är övertagandet av Swedbank Stadion vilket har inneburit 
att föreningen har fått förändra hela sin struktur över kostnadssidan. Vid byggnationen av 
arenan 2009 var det en annan ägarbild på arenan jämfört med dagens ägarbild. 2009 ägde 
Malmö FF endast 25 procent av arenan och var en av minoritetsägarna.  Kostnadsmässigt är 
det inte jättestor skillnad om kostnaderna innan respektive efter övertagandet jämförs enligt 
Carlsson. Innan övertagandet betalade Malmö FF en hyra för arenan, trots att kostnaderna för 
hyra har försvunnit har andra kostnader som tillexempel räntekostnader och avskrivningar 
tillkommit och därav skiljer det inte så mycket kostnadsmässigt. 

När det gäller spelarförvärv och spelarförsäljningar berättar Carlsson att spelarförvärven 
måste vara med i budgeten med tanke på att det påverkar föreningens kostnader samt 
likviditet. När det kommer till spelarförsäljningarna så berättar Carlsson att dem måste finnas 
med, men föreningen får inte förlita sig på att den budgeterade summan uppnås. Carlsson 
säger att föreningen ”inte kan bygga budgeten kring spelarförsäljningar, men att sätta upp en 
siffra som målsättning tycker jag inte är fel.” Sedan kan försäljningar av spelare även leda till 
att föreningen kan spendera mer pengar på att värva nya spelare till spelartruppen, summan 
som görs tillgänglig beror på andra kostnader som uppstår inom föreningen. 

En av de största kostnadsposterna inom föreningen är personalkostnader som uppgår till 72 
miljoner vilket motsvarar ungefär 45 procent av de totala kostnaderna. Förutom 
personalkostnaderna är de övriga externa kostnaderna en väldigt stor post på föreningens 
kostnadssida. Denna post motsvarar ungefärligt 35 procent av de totala intäkterna och 
innefattar kostnader som tillexempel driftkostnader för stadion, kostnader för 
marknadsarrangemang och matchkostnader. I driftskostnaderna för stadion ingår el, värme, 
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vatten, reparationer och underhåll. Till posten matchkostnader ingår tillexempel kostnader för 
olika säkerhetsåtgärder, vakter och planhyror. Sedan finns det en post i årsredovisningen för 
övriga kostnader där till exempel telefoni, revisorer och försäkringar. 

Enligt Carlsson är de posterna i budgeten som föreningen är beroende av omvärlden de som 
är svårast att förutspå. En av posterna som kan vara svårt att budgetera är kostnaderna för 
publikvärdar och annan personal vid matchdagar, detta kan det bli om det tillexempel är en 
stökig säsong menar Carlsson. 

4.4.4	  Uppföljning 
Under säsongen följs budgeten upp efter varje månad, när budgeten följs upp görs prognoser 
för att Carlsson skall kunna presentera hur utfallet skiljer sig från det budgeterade värdet och 
prognosen visar vad årets resultat kommer att landa på ifall säsongen fortsätter som den 
börjat. Efter varje månad presenterar Carlsson utfallet och prognoser för styrelsen, för att 
styrelsen skall kunna se hur det går för föreningen. Uppföljningsmöten med respektive 
avdelningsansvariga sker kvartalsvis för att uppdatera de olika avdelningscheferna om hur 
utfallet för de olika avdelningarna har sett ut. 

Det sker små avvikelser i budgeten hela tiden, när Carlsson pratar om avvikelser säger han 
”helst skall alla beslut vara välgrundade, så egentligen skall det inte vara en överraskning. Så 
länge föreningen vet vad som görs kan det vara okej att avvika från budgeten.” 

4.5	  Sammanställning	  av	  förenings	  siffror	  
I nedanstående tabell presenterar vi föreningarnas omsättning, antalet heltidsanställda samt 
det egna kapitalet. 
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5.	  Analys	  
I analyskapitlet kopplar vi ihop teorin och den insamlade empirin. Vi tittar även på likheter 
och skillnader mellan föreningarna. 

Analysen har vi valt att presentera med samma uppbyggnad på rubriker som i empirikapitlet, 
med undantag för rubriken ideell förening. Detta har vi valt att göra eftersom vi tycker att det 
ger läsaren en bättre bild och kan direkt koppla osäkerheten till den specifika posten i 
budgeten, istället för att behöva först läsa om de intäkts och kostnadsposter som finns för att 
sedan läsa om eventuella osäkerheter. 

5.1	  Analysmodell	  
I analys modellen kommer vi att gå igenom hela budgetprocessen från vad det är som mäts till 
hur en eventuell osäkerhet hanteras. I analysmodell kommer vi att utgå ifrån att titta på vilka 
delar och poster som mäts och budgeteras i varje förening (Vad är det som mäts? 
(Intäktsposter & Kostnadsposter)). Utifrån dessa poster går vi vidare och tittar på hur säkra 
skattningarna är i varje post (Säkerhet i siffrorna?). Vidare tittar vi på orsakerna på eventuella 
avvikelser (Varför uppstår osäkerheten?) och sedan diskuteras eventuella åtgärder som finns 
att göra för att minska dessa (Hur hanteras osäkerheten?). 
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5.2	  Ideell	  förening 

I teorin säger Lundén & Lindblad (2006) att ideellt arbete är ett måste för att en förening ska 
gå ihop. I teorin sägs det även att det oftast är ett fåtal personer som lägger ner mycket tid och 
jobbar utan ersättning. Vi har genom vår undersökning upptäckt att nästan all personal som 
arbetar inom föreningarna är anställda och bara en liten andel jobbar ideellt och det handlar 
oftast om den allra yngsta nivån. Den största skillnaden mellan föreningarna syns inom 
Malmö FF där det inte finns någon ideell verksamhet och där alla ledare har en lön eller 
ersättning (personlig kommunikation, 3 april, 2014).  
Även om föreningen inte har ett ekonomiskt syfte så är ekonomin viktig för att föreningen ska 
kunna fortleva säger Thunberg (2006). Ekonomin är även en grundsten för att föreningen ska 
kunna behålla sin elitlicens. Detta har vi insett är oerhört känsligt framförallt i HK Drott där 
klubben har haft ett negativt resultat och riskerar att åka ner i lägre serie och bli av med sin 
elitlicens (personlig kommunikation, 19 mars, 2014). De andra föreningarna har haft stabila 
resultat och klarat av de krav som ställs även om det finns önskemål om bättre resultat och 
mer pengar som kan gå in till föreningen (personlig kommunikation, 20 mars, 2014; personlig 
kommunikation, 3 april, 2014; personlig kommunikation, 3 april, 2014). 

5.3	  Budgetprocessen 

Enligt Hansen och Van der Stede (2004) finns det olika anledningar till budgetarbetet. Två av 
dessa är planering av företagets verksamhet samt utvärderingen av verksamhetens 
prestationer. Enligt Harrysson (personlig kommunikation, 19 mars, 2014) använder sig HK 
Drott av budgeten som en del av föreningens planeringsprocess inför kommande år. I Rögle 
BK är budgeten väldigt viktig för planeringen då den kan se väldigt olika ut beroende på 
vilken serie föreningen befinner sig i (personlig kommunikation, 20 mars, 2014). En kvalserie 
eller ett slutspel för Rögle BK genererar stora intäkter och är något som föreningen ska veta 
och ha en tanke om i utformningen av en budget. I Helsingborgs IF anses budgeten ha gjort 
att föreningen blivit mer ekonomistyrd och att föreningen fått en bättre kontroll över 
verksamheten (personlig kommunikation, 3 april, 2014).   
Grundstenarna i budgeteringen är enligt (Kullvén, 2009) de så kallade delbudgetarna som 
leder fram till en huvudbudget. Två av dessa är marknadsbudget som kan handla om 
försäljning och resursbudget som tittar på exempelvis personalkostnader. I HK Drott finns det 
enligt Harrysson (personlig kommunikation, 19 mars, 2014) tre sektioner som tar fram sina 
delbudgetar, det är den sportsliga herr- och damsidan samt en marknadssida. I Rögle BK tas 
även där fram delbudgetar från varje avdelningsansvarig som sedan görs om till en 
totalbudget av den ekonomiansvarige (personlig kommunikation, 20 mars, 2014). Det kan 
sedan gå fram och tillbaka mellan den ansvarige och de olika avdelningarna innan budgeten 
går ihop på ett bra sätt. Lundgren (personlig kommunikation, 3 april, 2014) berättar att 
Helsingborgs IF är uppbyggd av ett antal olika delar, där varje del har en egen delbudget att 
arbeta efter. När det gäller Malmö FF berättar Carlsson att de arbetar med delbudgetar då de 
olika avdelningarna inom föreningen får en egen budget att arbeta utifrån (personlig 
kommunikation, 3 april, 2014).  

Samtliga föreningar arbetar med delbudgetar för att bygga upp sin huvudbudget. Hur 
respektive budgetuppbyggnad varierar från förening till förening och påverkas av storleken på 
förening. 
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5.3.1	  Sportsliga	  mål	  i	  budgetplaneringen 

I Malmö FF, Helsingborgs IF och Rögle BK (personlig kommunikation, 20 mars, 2014;  

personlig kommunikation, 3 april, 2014; personlig kommunikation, 3 april, 2014) styr de 
sportsliga målen en stor del av budgeteringen. I Helsingborgs IF vet alla inom föreningen om 
det sportsliga målet och budgeten utformas efter de premier som föreningen får in för just det 
specifika målet som föreningen satt som mål (personlig kommunikation, 3 april, 2014). Enligt 
Bengtson utformar Rögle BK först de sportsliga bitarna sina mål för säsongen och vilken 
placering de siktar in sig på, därefter utformas budgeten utefter de sportsliga målen (personlig 
kommunikation, 20 mars, 2014). Även Malmö FF budgeterar enligt Carlsson (personlig 
kommunikation, 3 april, 2014) efter vilket sportsligt resultat som föreningen har som mål för 
året, i Malmö FFs fall budgeteras de centrala intäkterna efter att föreningen slutar topp 3 i 
allsvenskan.   

I tre av fyra undersökta föreningar vägs de sportsliga målen in en budgetplanering då olika 
resultat kan inbringa olika mycket intäkter och kostnader. Även antalet matcher för 
föreningarna påverkas av vilken sportslig framgång föreningen har. 

5.4	  Intäkter	  och	  osäkerhet 
Enligt Thunberg (2006) är sponsring mycket fördelaktig i en ideell förening. Sponsring ger 
föreningen ett ekonomiskt tillskott men behöver inte alltid vara i form av pengar, det kan även 
handla om utrustning eller liknande. I HK Drott motsvarar sponsorintäkterna 65 procent av de 
totala intäkterna och är väldigt viktiga för föreningen (personlig kommunikation, 19 mars, 
2014). Rögle BK:s sponsorintäkter motsvarar ungefär 50 procent av den totala 
nettoomsättningen (personlig kommunikation, 20 mars, 2014). I Rögle BK är 
sponsorintäkterna stabila och ligger på ungefär samma nivå oavsett om laget spelar i den 
högsta serien eller inte. Även i Helsingborgs IF och Malmö FF är sponsorintäkterna den 
största intäktsposten (personlig kommunikation, 3 april, 2014; personlig kommunikation, 3 
april, 2014). Dessa föreningar har avtal med sina sponsorer och därmed är budgeteringen av 
dessa väldigt säker. I Helsingborgs IF finns avtal där sponsorerna debiteras en högre summa 
om laget befinner sig i den högre delen av tabellen då laget syns mycket mer och mer reklam 
görs för sponsorn (personlig kommunikation, 3 april, 2014). I samtliga föreningar är 
sponsorintäkterna väldigt stabila och avtal skrivs vilket gör att budgeteringen av dessa är 
relativt säker (personlig kommunikation, 19 mars, 2014; personlig kommunikation, 20 mars, 
2014; personlig kommunikation, 3 april, 2014; personlig kommunikation, 3 april, 2014). 
Förändring av bidrag är något som enligt Brush och Stone (1996) kan farhågas i föreningen 
verksamhet. HK Drott har en central intäkt från Sveriges handbollsorganisation på 200 000 
kronor vilket alla i den högsta serien får (personlig kommunikation, 19 mars, 2014). Även om 
intäkten är bra för föreningen så tycker HK Drott att detta är en liten summa. Föreningen fick 
även en vinstsumma på 450 000 kronor när de vann SM-guld säsongen 2012/2013, vilket är 
en bonus och är gynnsam för föreningen ekonomi. I Rögle BK spelar de centrala intäkterna en 
avgörande roll, beroende på om laget ligger i elitserien eller allsvenskan så skiljer de centrala 
intäkterna med ungefär 26 miljoner (personlig kommunikation, 20 mars, 2014). Då laget 
spelar i Elitserien och har en större intäkt kan mer pengar läggas på spelare och personal. I 
Allsvenskan i fotboll delas sändningsrättigheterna till stora delar ut solidariskt för de lag som 
spelar i serien (personlig kommunikation, 3 april, 2014). Det ligger en stor osäkerhet i 
budgeteringen av sändningsrättigheterna då det är svårt att förutse vilken placering laget 
kommer att befinna sig på under säsongens gång.  
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I samtliga föreningar är publikintäkterna den svåraste intäktsposten att budgetera (personlig 
kommunikation, 19 mars, 2014, personlig kommunikation, 20 mars, 2014, personlig 
kommunikation, 3 april, 2014, personlig kommunikation, 3 april, 2014). Den enda svåra 
intäkten att beräkna inom HK Drott är enligt Harrysson (personlig kommunikation, 19 mars, 
2014) biljettintäkterna. Det är många faktorer som påverkar biljettförsäljningen men 
framförallt är det de sportsliga resultaten. För HK Drott och handbollen påverkar även 
fotbollssäsongen biljettförsäljningen då många väljer att se den under våren när 
handbollssäsongen har slutspel. En stor anledning till osäkerheten av biljettintäkterna är också 
att biljetterna finns i många olika kategorier såsom seriebiljetter, företagsbiljetter, ståplatser, 
sittplatser och olika prisklasser (personlig kommunikation, 20 mars, 2014). Lundgren 
(personlig kommunikation, 3 april, 2014) anser att biljettintäkterna är jättesvåra att budgetera 
och styrs till största del av prestationerna på planen, det är även svårt att förutse hur många 
matcher och hur långt laget kommer att gå i turneringar och europaspel. Malmö FF:s 
publikintäkter 2013 var åtta miljoner högre än året innan då de vann allsvenskan och hade 
höga publiksiffror ända in i sista matchen vilket visar hur mycket publikintäkterna kan variera 
(personlig kommunikation, 3 april, 2014).  
I Rögle BK tillkommer det enligt Bengtson (personlig kommunikation, 20 mars, 2014) extra 
inkomster i form av företagslounger. Det skrivs treårskontrakt och det uppkommer inga 
svårigheter med att budgetera dessa då kostnaderna är fasta för perioden (ibid). Helsingborgs 
IF hyr ut sin arena till Ängelholms FF som spelar sina hemmamatcher på arenan vilket blir en 
extra inkomst för föreningen, spelas andra matcher såsom U-21 eller liknande tillfaller 
intäkterna även då Helsingborgs IF (personlig kommunikation, 3 april, 2014). En annan intäkt 
är souvenirförsäljning, det är en svår intäktspost då den styrs till största del av publiken och 
budgeteras på liknande sätt (ibid). 
Enligt Thunberg (2006) är sponsringen mycket fördelaktig i en ideell förening och i samtliga 
föreningar är sponsringen en av de största posterna i samtliga föreningar som vi har intervjuat. 
De centrala intäkterna i de olika sporterna skiljer sig väldigt mycket då det inom handbollens 
högsta serie handlar om ungefär 200 000 kronor jämfört med ishockeyns högsta serie där 
föreningarna får centrala intäkter på ungefär 30 miljoner kronor per år. Dessa två intäktsposter 
är enligt alla föreningar relativt lätta att budgetera med då de vet hur mycket de kommer att få 
in. Samtliga föreningar anser att den svåraste intäktsposten att budgetera med är 
publikintäkterna och detta kan bero på en mängd olika saker. Den största orsaken som 
samtliga föreningar som vi har intervjuat anser påverkar publiksiffrorna mest är föreningens 
sportsliga framgångar.  

5.5	  Kostnader	  och	  osäkerhet 
Enligt Jennings (2012) kan en av svårigheterna när det gäller planeringen kan vara att utgifter 
och kostnader underskattas. Jennings (2012) menar även att de ansvariga för budgeten kritiskt 
granskar föregående års budgetar när de används som underlag till kommande års budget, 
detta eftersom förutsättningarna kan vara olika från år till år. 
Harrysson (personlig kommunikation, 19 mars, 2014) anser att HK Drott har bra koll på 
utgiftssidan när det kommer till budgeteringsarbetet eftersom de vet vilka kostnader som 
kommer att finnas och ungefär hur stora dessa kommer att vara. Den största kostnadsposten 
inom HK Drott är enligt Harrysson personalkostnader och denna post motsvarar ungefär 70 
procent av föreningens totala kostnader. Inom Rögle BK anser Bengtson (personlig 
kommunikation, 20 mars, 2014) att det är betydligt enklare att planera kostnadssidan jämfört 
med inkomstsidan. En av de svåraste posterna att budgetera månadsvis är enligt Bengtsson 
kostnaderna i samband med bortamatcher. Detta blir svårt för föreningen att budgetera innan 
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säsongen då de inte vet hur spelschemat kommer att se ut och hur mycket laget kommer att bo 
på hotell. Bengtsson berättar dock att den totala kostnaden brukar bli ungefär samma varje år. 
Föreningens största kostnadspost är personalkostnaderna, dessa motsvarar ungefär 61 procent 
av de totala kostnaderna. 
Enligt Lundgren (personlig kommunikation, 3 april, 2014) har Helsingborgs IF tagit fram en 
modell där de enkelt kan se hur det kommer att se ut gällande de ekonomiska bitarna, 
beroende på vart i serien laget placerar sig och om de har kvalificerat sig för europaspel eller 
inte. Med hjälp av denna modell har de bra koll på ungefärligt hur mycket kostnaderna 
kommer att uppgå till under året. Det som kan skilja lite är resekostnader och andra kostnader 
kring bortamatcherna beroende på vilka lag som spelar i Allsvenskan aktuellt år. En annan 
kostnad som enligt Lundgren kan skilja på sig lite är drift och värmekostnaderna och detta 
beror på om vintern har varit varm eller kall. Enligt Lundgren är personalkostnaderna den 
största kostnadsposten och motsvarar ungefär 59 procent av de totala kostnaderna. Inom 
Malmö FF anser Carlsson (personlig kommunikation, 3 april, 2014) att kostnadssidan är 
ganska enkel att budgetera med undantag för de posterna som är beroende av omvärlden, som 
till exempel kan vara kostnaderna för publikvärdar och annan personal som uppstår på 
matchdagarna beroende på om det är en stökig säsong, eller vilket lag som står för 
motståndet, då vissa motståndarlag lockar mer publik till arenan än vad andra lag gör. 
Föreningen har två stora kostnadsposter som tillsammans motsvarar ungefärligt 80 procent av 
de totala kostnaderna. Den största av dessa två posterna motsvarar ungefär 45 procent av de 
totala kostnaderna är personalkostnaderna och övriga externa kostnader motsvarar ungefär 35 
procent. De övriga externa kostnader innehåller bland annat kostnader för matchen och även 
drift av arenan. 

Samtliga föreningar som vi har intervjuat anser att kostnadssidan är enklare att beräkna i 
budgetarbetet än vad intäktssidan är. De anser att det har väldigt bra koll på vilka kostnader 
som kommer att uppstå under en säsong och ungefärligt hur stora dessa kommer att vara. Den 
kostnadspost som är störst inom samtliga föreningar motsvarar över 40 procent i samtliga 
föreningar som vi har intervjuat är personalkostnader.  

5.6	  Uppföljning	  och	  åtgärder	   
Budgeten kan inte användas för sig själv utan det budgeterade värdet måste följas upp och 
jämföras med det faktiska utfallet (Ax et al., 2009; Lundén & Smitterberg, 2006). Det gäller 
även att analysera den avvikelse som sker mellan budgeterat värde och det verkliga utfallet 
för att kunna komma fram till vad som påverkade avvikelsen (Kullvén, 2009; Lundén & 
Smitterberg, 2006). Syftet med uppföljningen av en budget kan variera och kan vara till 
exempel att ge underlag för nya budgetar och för att kunna analysera avvikelserna för att 
kunna vidta eventuella åtgärder (Ax et al., 2009; Kullvén, 2009).  

HK Drott använder sig utav uppföljning av varje månad för att kunna se hur föreningen ligger 
till jämfört med den budgeterade summan och för att kunna göra prognoser för att se hur det 
kommer att se ut i framtiden (personlig kommunikation, 19 mars, 2014).  Efter säsongen 
väljer HK Drott att endast titta på ifall det finns några rejäla avvikelser och om så är fallet se 
vad dessa avvikelser beror på för att sedan fokusera helt och hållet på den nya budgeten där de 
använder sig utav föregående års budgetar som en grund för att se ungefärligt hur det sett ut 
under föregående säsonger.  
Rögle BK följer upp budgeten varje månad förutom under sommaren eftersom det inte händer 
så mycket i föreningens verksamhet under den årstiden (personlig kommunikation, 20 mars, 
2014). Korrigeringar i budgeten sker för kommande månader i först och främst 
biljettbudgeten ifall det ser ut som att publiksiffrorna skall minska. Föreningen använder sig 
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mycket av föregående års budgetar när en ny budget skall utformas. För att öka 
publikintäkterna har Rögle BK använt sig utav olika kampanjer, exempelvis går det att välja 
fem valfria matcher och bara betala för fyra. Det har även talats om att använda höst- och 
vårkort för att slippa vara bunden och betala för en hel säsong och på detta sätt öka 
publikintäkterna. Ser budgetberäkningarna svåra ut att få ihop diskuteras det om det finns 
kostnader eller personal som kan minskas, problemet är att det inte finns några stora 
kostnader som lätt kan skäras ner. Hyreskostnaderna går att få ner en säsong om föreningen 
har det tufft men detta skall då kompenseras under en annan period och detta skall också vara 
ekonomiskt möjligt för bolaget som hyr ut arenan(ibid). 

I Helsingborgs IF följs budgeten upp varje månad, men även kvartalsvis där samtliga 
budgetansvariga i de olika sektionerna får reda på hur de ligger till jämfört med den planerade 
budgeten (personlig kommunikation, 3 april, 2014). Lundgren menar att med hjälp av 
månadsuppföljningen upptäcks eventuella avvikelser snabbt och prognoser för hur resterande 
delen av året kan göras direkt för att kunna se vart resultatet kommer att landa på ungefärligt 
och detta minimerar också risken för att föreningen skall få en chock i december när budgeten 
jämförs med det verkliga utfallet. När föreningen skall planera inför kommande säsong 
använder den sig utav föregående års budgetar som ett underlag att utgå ifrån. Visar sig 
publiksiffrorna vara mindre än budgeterat görs en nulägesanalys. Beroende på hur situationen 
ser ut och hur stort risktagande föreningen väljer att ta finns det tre alternativ för att åtgärda 
de låga publiksiffrorna. Föreningen kan välja att “gasa” genom att öka marknadsföringen eller 
förstärka truppen. Föreningen kan också “bromsa” genom att försöka sänka sina kostnader 
eller så accepteras läget som det är. Besluten styrs mycket av det egna kapital som bestämmer 
hur stor risk föreningen kan göra (ibid). 

Carlsson (personlig kommunikation, 3 april, 2014) berättar att i Malmö FF sker det 
uppföljning av budgeten varje månad och det görs även prognoser som visar vad årets resultat 
kommer att landa på ifall det fortsätter på samma sätt som det börjat. Efter varje 
månadsuppföljning presentar Carlsson utfallet för styrelsen i föreningen och presenterar den 
prognos som har tagits fram. Inom Malmö FF sker det även en uppföljning kvartalsvis med 
respektive avdelningschef för att uppdatera dem hur läget ser ut och hur utfallet har varit 
jämfört med den budgeterade summan. I planeringen inför kommande års budgetar använder 
sig Malmö FF av tidigare års budgetar som en grund och ser vilken nivå respektive post har 
legat på (ibid). 
Samtliga föreningar som vi har intervjuat följer upp budgeten varje månad för att kunna se 
eventuella avvikelser samt kunna göra prognoser för vad resultatet kommer att hamna på ifall 
året fortsätter på samma sätt. I de två större föreningarna, Helsingborgs IF och Malmö FF, 
sker det även en uppföljning kvartalsvis där respektive avdelningschef få ta del av hur läget 
ser ut för tillfället. Budgetarna från föregående år används som en grund inför kommande år 
inom alla fyra föreningar som vi har intervjuat. 
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6.	  Slutsats	  
I detta kapitel besvarar vi vår problemformulering och syfte genom de slutsatser vi har 
kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1	  Diskussion	  och	  slutsats	  
Genom denna studie har vi kommit fram till att den ekonomiska planeringen i 
elitidrottsföreningar har en stor betydelse för verksamheten. Föreningarna lägger ner mycket 
tid och arbetskraft på att budgeten skall bli så lik som det går med det verkliga utfallet. I de 
föreningar som vi har undersökt börjar budgetarbetet flera månader innan nästkommande 
budgetår vilket visar på hur viktig och omfattande den är (personlig kommunikation, 14 mars, 
2014; personlig kommunikation, 20 mars, 2014; personlig kommunikation, 3 april, 2014; 
personlig kommunikation, 3 april, 2014). 

Vi har märkt att föreningarna använder sig och utgår från de sportsliga målen för säsongen 
när de skall planera nästkommande års budget. Detta beror på att både intäkter och kostnader 
varierar beroende på vilken plats i serien laget placerar sig på. Inom fotbollen skiljer sig de 
centrala intäkterna mellan varje placering i serien och vi tror att föreningarna väljer att 
budgetera med en lägre placering för att minska risken för att intäkterna skall bli lägre än 
beräknat. Detta gör också att det blir en bonus för föreningen ifall de lyckas att placera bättre i 
serien. Även Rögle BK använder sig av de sportsliga målen som utgångspunkt i sin 
budgetprocess då dessa kan påverka antalet matcher som föreningen kommer att spela under 
säsongen. 
En av sakerna som vi har upptäckt och är gemensamt för föreningarna är de osäkerheter som 
finns inom budgeteringen. Samtliga respondenter som vi har intervjuat har pratat om att det är 
svårt att beräkna publikintäkter och de intäkter som är kopplade till publiksiffran, som till 
exempel souvenirförsäljning. Svårigheten i denna beräkning är ofta kopplade till de sportsliga 
framgångarna, detta eftersom ett bra resultat lockar mer publik. Men det kan vara olika 
orsaker från förening till förening och även skillnader mellan olika idrotter. Det kan vara som 
Harrysson (personlig kommunikation, 19 mars, 2014) påpekar att "handbollen kolliderar med 
fotbollsuppstarter och vårväder". En annan anledning till att intäkterna varierar är antalet 
matcher under en säsong, samtliga föreningar som vi har intervjuat kan inte i förväg veta det 
exakta antalet matcher som kommer att spelas. 
Den andra stora intäkten för föreningarna är sponsorintäkter och står för en stor del av de 
totala intäkterna. Dessa intäkter är däremot mindre varierande än publikintäkter och det finns 
oftast kontrakt med sponsorerna vilket gör budgeteringen relativt enkel för föreningarna 
(personlig kommunikation, 3 april, 2014). 
Konstnaderna är däremot mycket enklare och säkrare att budgetera. Samtliga föreningar har 
kostnader som ligger på ungefär samma nivå från år till år (personlig kommunikation, 14 
mars, 2014; personlig kommunikation, 20 mars, 2014; personlig kommunikation, 3 april, 
2014; personlig kommunikation, 3 april, 2014). Detta beror på att kostnaderna inte är lika 
beroende av omvärlden som intäkterna. 

Vi har kommit fram till att de föreningar som vi har undersökt arbetar mycket med budgeten 
innan säsongen för att försöka komma så nära det faktiska utfallet som möjligt. De avvikelser 
som sker följs upp av föreningarna varje månad och ekonomiavdelningarna arbetar fram en 
prognos för vad resultatet kommer att bli om året fortsätter som det har varit. Detta arbete 
görs för att föreningen inte skall få en chock i slutet på bokföringsåret då budgeten och 
utfallet jämförs med varandra. När avvikelser väl sker så är det oftast svårt att fixa till dessa i 
det fall de är negativa. Kostnaderna är väldigt svåra att skära ner på, personalkostnader är i 
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princip den enda posten som går att påverka. Alternativet för att öka intäkterna är att locka 
mer publik. För att göra detta kan föreningen behöva ta en risk och exempelvis marknadsföra 
mer eller värva nya spelare för att förstärka truppen. Detta resulterar däremot inte alltid i en 
ökning av publiksiffror och kan ibland förvärra situationen.  
Även om vi inte kan generalisera vår slutsats för samtliga elitidrottsföreningar då vi endast 
intervjuat fyra stycken, tror vi att de flesta andra föreningar arbetar på liknande sätt gällande 
sin budgetprocess. Vi tror också att den mest osäkra posten i de andra elitidrottsföreningarnas 
budgetprocess är beräkningen av publikintäkter. Även osäkerheten i andra poster tror vi är 
ungefär liknande i andra elitidrottsföreningarna. 

6.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning 

Vi har undersökt föreningar som deltar i serier där de deltagande föreningarna måste klara av 
de krav som ställs för en elitlicens. Vi tycker att det hade varit intressant att undersöka till 
vilken del mindre föreningar som inte är beroende av en elitlicens använder sig av budget i 
den ekonomiska planeringen. 
Vi har endast undersökt elitidrottsföreningar i tre olika idrotter och det hade varit intressant att 
se hur den ekonomiska planeringen ser ut i elitidrottsföreningar som är verksamma inom 
andra idrotter. 

6.3	  Bidrag	  till	  forskning	  
Genom vår studie har vi bidragit till forskningen inom följande områden; 

• En	  bredare	  bild	  och	  förståelse	  för	  den	  ekonomiska	  planeringen	  går	  till	  i	  en	  ideell	  
elitidrottsförening.	  

• En	  insikt	  i	  hur	  avvikelser	  hanteras	  i	  svenska	  Elitidrottsföreningar	  och	  vilka	  åtgärder	  som	  görs	  
mot	  detta.	  
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Bilaga 1-Intervjuguide 

Bakgrund & allmänt om förening  

Vilket yrke har du? 

Hur länge har du arbetat inom föreningen? 

Vilka ansvarsområden innehar du i föreningen?  

Hur många medlemmar finns det inom föreningen?  

Hur ser organisationen ut i föreningen? 

Föreningens ekonomiska situation 

Hur ser föreningens ekonomiska situation ut? 

Hur stor är föreningens omsättning? 

Budgetering 

Kan du beskriva hur ni planerar er verksamhet ekonomiskt?  

Använder ni budget? 

Vad är föreningens syfte med budgeten?  

Hur är budgeten utformad? 

När upprättas budgeten? 

Hur ser budgetprocessen ut? 

- Används föregående års budgetar i budgetprocessen? 

- Vilka arbetar med upprättandet av budgeten? 

Görs det någon budget på andra saker än de ekonomiska delarna?  

Hur beräknar ni det kommande årets intäkter och kostnader? 

- Vart ligger den största osäkerheten i beräkningen?  

Hur svårt är det att beräkna intäkter och kostnader? 

- Vilket är svårast att beräkna? varför?  

Vilka intäkter är föreningens största inkomstkälla? 

- Vilka intäkter är svårast att beräkna? 

- Hur stor del/hur viktig är sponsring som inkomstkälla? 



 

 

- Hur ser avtalen och planeringen ut gällande sponsringen? 

Vilka utgifter är föreningens största utgiftspost?  

- Vilka utgifter är svårast att beräkna? 

Hur arbetar föreningen med budgetuppföljning? 

- Hur ofta sker budgetuppföljningen? 

Vem har huvudansvaret för budgeten inom er förening? 

- Vilken titel har han/hon i föreningen? 

Hur agerar ni vid avvikelser från de budgeterade värdena? 

Hur ofta avviker budgeten? 

Hur stor avvikelse krävs för att det ska göras en åtgärd? 

Hur har ert budgetarbete förändrats under de senaste åren (5 åren)? 

- Varför har det förändrats? 
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