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Förord!
 
Jag vill tacka alla inblandade i den här C-uppsatsen. Allt ifrån respondenter, familj, vänner 
och handledare. Speciellt tack till min familj och vänner, som stöttat mig när det har varit 
tufft.  
 
Tack till respondenterna som tog sig tid till en intervju under och efter säsongen. Detta är 
väldigt uppskattat av mig.  
 
Tack till handledare och opponenter som kommit med råd och tips under uppsatsens gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sammanfattning!
 
Jag har alltid varit idrottsintresserad och när det var dags att göra en c-uppsats, var det inte 
svårt att välja att den skulle handla om idrott och ekonomi. Det har lett till följande 
problemformulering: Hur fungerar ekonomistyrning och planeringsproblematik i 
idrottsföreningar? 
 
Idrottsföreningar är ideella och ideella föreningar har som mål att stödja medlemmarnas 
ideella och ekonomiska intressen. En ekonomiansvarig ska leda ekonomiavdelningen och ha 
det slutliga ansvaret. Den ekonomiansvarige har som arbetsuppgifter att ta fram ekonomiska 
resultat, rapporter och anpassa verksamheter (Högfeldt, 2011). En idrottsförening använder 
sig av ekonomiska redskap, vanligtvis budget. Penner (2001) menar att eftersom budget 
handlar om framtiden måste den vara baserad på prognoser. Dessa budgetprognoser är ofta 
felaktiga och skiljer sig från hur verkligheten är. 
 
För att få en bättre förståelse inom ämnet har jag valt en kvalitativ metod till studien. 
Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod är lämplig när intervjuerna är personliga. Jag 
har gjort personliga intervjuer. Intervjupersonerna och idrottsföreningarna har erfarenheter 
från högsta serien i Sverige. Idrottsföreningarna är Halmstad bollklubb (HBK: fotboll), HK 
Drott (handboll) och Rögle BK (ishockey). Intervjuerna med idrottsföreningarna har skett vid 
två olika tillfällen, första tillfället var under våren 2013 och var då besöksintervjuer. Intervju 
två utfördes via mail under våren 2014. Då bara ett fåtal idrottsföreningar intervjuades och 
inom olika sporter, så kan inte resultatet generaliseras. När det kommer till reliabilitet är 
resultatet tillförlitligt. 
 
Slutsatsen är att ekonomiarbetet är viktigt och ska skötas på rätt sätt med budget och 
uppföljning med prognoser. Ekonomin påverkas av hur det går under säsongen. Handbollen 
ligger efter både fotbollen och ishockeyn, både publikmässigt och ekonomiskt. 
Idrottsföreningarnas planeringsproblematik beror på att de i förväg inte vet hur säsongen 
kommer att bli. 
 
Det har kommit ett förslag att alla allsvenska klubbar i Sverige ska betala hälften av 
kostnaderna, för polisbevakning vid matcher. Hur kommer det påverka en ideell förening? 
Kan budgetlös styrning vara ett alternativ för idrottsföreningar? Det kan vara ämne till en 
framtida studie.  
 
Nyckelord: Ekonomi, ekonomiansvarig, idrottsförening, organisation, ideell förening och 
ekonomistyrning samt planeringsproblematik. 
 !



Abstract!
 
I have always been interested in sports, so when it was time to write the paper I chose to write 
about sports and economic.  
It has led to this problem: How is the function of management control and planning problems 
in sports?   
 
Sports clubs are non-profit association and non-profit organizations aim to support members’ 
moral and economic interests. A financial manager will lead the accounting department and 
have the final responsibility. The finance manager has to work to produce financial results, 
reports and custom operations (Högfeldt, 2011). A sports club use economic tools, usually 
budget. Penner (2001) argues that because the budget is about the future must be based on 
forecasts. These budget estimates are often inaccurate and different from what reality is. 
 
To get a better understanding of the subject I have chosen a qualitative approach to the study. 
Jacobsen (2002) argues that a qualitative fit when interviews are personal. I have made 
personal interviews. The interviewees and sport clubs have experiences from the highest 
league in Sweden. They are Halmstad Bollklubb (HBK, soccer), HK Drott (handball) and 
Rögle BK (ice hockey). Interviews with sports club have been on tow different occasion, the 
first time was in spring of 2013 and was then interviews. Interview two was conducted by e-
mail in spring 2014. Only a few sports clubs have interviewed and in different sports, the 
result can’t generalize. When it comes to the reliability of the result is reliable. 
 
The conclusion is that the financial work is important and should be maintained properly, 
with help of budget and follow-up with forecasts. The economy is affected by what happens 
during the season. Handball is after soccer and ice hockey, both audiences and financially. 
Sports clubs planning problem is because they don’t know in advance how the season will be. 
 
There has been a suggestion that all premier league clubs in Sweden should pay half of the 
costs, for the policing at matches. How will it effect a non-profit association? Can budget 
management, may be an option for sports clubs? That can be subject for a further study. 

Keywords:!Economy, finance officer, sports club, organization, non-profit association, 
financial control and planning problem.!
 !
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1.!Inledning!
I det här avsnittet ges bakgrund till problemformuleringen och problemområdet samt syfte, 
definitioner och avgränsningar med arbetet. 

1.1!Bakgrund!
 
Idrottsföreningar är ideella föreningar, med ett antal personer som har ett gemensamt intresse 
för till exempel fotboll, innebandy eller hockey (Eriksson & Svensson, 2005). Den ideella 
föreningen kan bedriva affärsmässig näringsverksamhet och ha avlönad personal. Eriksson & 
Svensson (2005) talar om att ideella föreningar vanligtvis bedriver ekonomisk verksamhet 
genom att sälja lotter, korv och godis i samband med matcher. Pallin (2004) menar att det som 
krävs för att bilda en ideell förening är att man antar stadgar och utser en styrelse. 
Elitidrottsföreningar kan bedriva sin verksamhet eller delar av den i form av aktiebolag för att 
få in kapital, aktierna finns noterade på börsen eller särskilja en ekonomisk riskfylld 
verksamhet (Eriksson & Svensson, 2005). Pallin (2004) menar att många idrottsföreningar 
och förbund på senare tid har börjat driva en mer omfattande ekonomisk verksamhet, men de 
ska fortfarande sköta det ideella ändamålet och alltså ska föreningen betraktas som en ideell 
förening. På skatteverkets hemsida finns det beskrivet att idrottsföreningar i regel är ideella 
föreningar och ska följa samma regler som dessa (Skatteverket, 2013). 
 
Eftersom jag är mycket idrottsintresserad och ville veta mer om hur det ekonomiska arbetet 
fungerar i en idrottsförening fick jag idén till uppsatsen. För att kunna få en bättre insikt i hur 
en idrottsförening fungerar ville jag även veta mer om strukturen i en förening, hur det går till 
när beslut fattas, hur kommunikationen kan fungera och hur resonemang går vid förändring 
samt vilka mål olika föreningar har. Jag ville även veta hur idrottsföreningarna tänker och 
handlar när man måste ändra sin ursprungliga planering mitt under säsongen. Idag har många 
idrottsföreningar större krav på sig från omgivningen, vilka är kopplade till ekonomin.  
 
Det ekonomiska arbetet har på senare tid blivit allt viktigare och den ekonomiansvarige i en 
idrottsförening har fått en betydelsefull roll. Det finns exempel på idrottsföreningar som har 
hamnat i blåsväder på grund av sin dåliga ekonomi, några exempel är Leksand IF och Örebro 
SK (SVT, Uppdrag granskning, 6/3 2013 och Backman, 2007).  
Det finns två huvuduppgifter för den ekonomiansvarige: att vara ansvarig för 
ekonomistyrning och styrsystem som motsvarar företagets situation och krav samt att ta hand 
om de löpande processerna i ekonomistyrning (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Ett företagsekonomiskt perspektiv i idrottsföreningar innebär att fokus riktas mot 
idrottsföreningen och inte mot idrottsutövandet och mot arbetet som utförs i förbunden på 
distrikts- och riksnivå (Forslund, 2011). Arbetsorganisationen i en idrottsförening med 
tränare, coach och lagledare liknar organisationen i ett företag med chef, arbetsledare och 
förman (Forslund, 2011). Det finns stödsystem med vaktmästeri, personalfunktion, inköp och 
marknad m.m. Ledningen ska se till att alla områden i föreningen hänger samman och ha 
kontroll över alla de olika aktiviteter som förekommer i föreningen. ”Organisationer är 
sammanslutningar, där människor arbetar systematiskt för att tillsammans åstadkomma 
resultat” (Holmblad Brunsson, 2002 s.17).  
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!

1.2!Problemdiskussion!!
 
Professionalismen inom idrotten ökar och därmed kraven på ledarnas kunskaper om ekonomi 
(Söderman, 2004). Det finns till exempel föreningar som Helsingborg IF som nästan förlorade 
sin elitlicens på grund av en dålig ekonomisk ställning. Ett skäl var att man inte hade förutsett 
den ekonomiska utvecklingen. Redovisningen hjälper idrottsföreningen att styra sin 
verksamhet, det finns både intern och extern redovisning (Söderman, 2004). 
 
Idrottsföreningar omsätter allt större summor vilket kan medföra större risk att fler 
idrottsföreningar får ekonomiska problem. Högt upp i seriesystemet har svenska föreningar 
stora skulder och kräver hjälp från kommunen och företag från orten, för att driva föreningen 
vidare (Eriksson & Svensson, 2005). Eriksson & Svensson (2005) menar att det kunde 
undvikas om en bättre budget gjordes och resultatet följdes upp tidigare.  
 
Föreningar i allsvenskan, superettan och damallsvenskan (sedan 2005) får inte ha ett negativt 
eget kapital vid årsbokslut/årsredovisning för att få elitlicens, enligt svenska fotbollsförbundet 
(SvFF). Skälet till detta är att föreningarna måste ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen 
och för att inte äventyra fotbollens trovärdighet (Backman, 2007). Backman (2007) menar att 
föreningarna ska bedriva verksamhet med sund ekonomi och god redovisningssed. Idrottslag 
som inte sköter sig och inte uppfyller elitlicensen kan bli degraderade i seriesystemet. Även 
ishockeyföreningar och handbollsklubbar har krav som de måste uppfylla för att behålla sin 
elitlicens. Inom handbollen fick handbollsklubben HK Aranäs sin elitlicens indragen på grund 
av dålig ekonomi, detta som första klubb på svensk elitnivå (Svennberg, 2013). Under våren 
(2013) har det framkommit att Timrå IK har ekonomiska problem och i synnerhet likvida 
problem (Nolander, 2013). 2004 fick AIK hockey flyttas ner till division 1 på grund av 
ekonomiska problem (Carlsson, 2005). Ekonomistyrning i idrottsföreningar är viktig och 
idrottsföreningar kan inte ha ett negativt resultat år efter år.  
 
Den viktigaste faktorn för medieföretag och föreningar är publiken, utan den överlever de 
inte. Direkt efter matcher finns det material på internet (Olsson & Viscovi, 2004). Det är inte 
bara på lagens egna hemsidor utan även i tidningar på internet. Inom tv-området har det också 
hänt en del, nu kan vem som helst välja att köpa en match man vill se utan att vara kund hos 
det tv-bolag som har rättigheterna till sporten (Olsson & Viscovi, 2004). En idrottsförening 
har en plan inför den kommande säsongen. Under säsongen kan oväntade händelser inträffa 
och ledningen måste då ändra sin planering och fatta snabba beslut som inte skadar den 
ursprungliga planeringen för mycket. Om exempelvis en av lagets bästa spelare blir skadad en 
längre tid måste föreningen fatta beslut om man ska köpa in en ny spelare eller satsa på yngre 
spelare i föreningen. I sällsynta fall kan doping vara orsaken till att idrottsföreningen måste 
ändra sin ursprungliga plan. Under säsong 2013/14 skadades AS Monaco FC stjärnspelare 
Radamel Falco sitt korsband i vänstra knäet och blev borta en längre tid (Jönsson, 2014). Det 
var en orsak till att AS Monaco FC lånade in bulgaren Berbatov från Fulham resten av 
säsongen (Hansson, 2014). Ett annat planeringsproblem för idrottsföreningar är att få 
publiken komma match efter match. Enligt en undersökning från 2011 från Sveriges 
television, hade alla de stora sporterna tappat publik. I topp låg fortfarande herrfotbollen före 
ishockey och speedway.   
 
Ovanstående beskrivningar har lett till följande problemformulering: 
Hur fungerar ekonomistyrning och planeringsproblematik i idrottsföreningar? 
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1.3!Syfte!
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att beskriva hur ekonomistyrningen fungerar och hur 
planeringsproblematik hanteras i idrottsföreningarna. Delsyftet i uppsatsen beskriver hur den 
ekonomiansvarige arbetar och vilka faktorer som påverkar ekonomiarbetet, för att sprida 
förståelse om ekonomistyrning i idrottsföreningar.  

1.4!Definition:!
Ekonomichef och ekonomiansvarig likställs i uppsatsen och avser den ansvarige för 
ekonomin i idrottsföreningen. Organisation och förening har samma betydelse i den här 
uppsatsen.  
När företag nämns i texten, är det dels företag men även stora föreningar kan avses.  
Ekonomistyrning: Avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i 
avsikt att nå vissa ekonomiska mål (Nationalencyklopedin, 2014)  
Planeringsproblematik för idrottsföreningar handlar om hur de hanterar de problem med 
planering som kan uppstå när till exempel oväntade händelser inträffar. 
 

1.5!Ordlista!
 
Allsvenskan är den högsta serien för fotbollslag (Svensk fotboll, 2014). 
Hockeyallsvenskan är näst högsta serien för ishockeylag (Wikipedia, 2014). 
Damallsvenskan är högsta serien för damfotboll (Svensk fotboll, 2014). 
Elitserien är den högsta serien för handbollslag (Wikipedia, 2014). 
Elitserien är den högsta serien för ishockeylag men säsongen 2013/14 bytte man namn till 
SHL som står för Svenska hockeyligan (SHL, 2014). I denna uppsats använder jag elitserien 
istället för SHL, när jag skriver om den högsta serien i ishockey.  
Elitlicens innebär att idrottsföreningarna måste efter varje säsong visa upp ett positivt resultat. 
Om idrottsföreningen inte kan visa upp ett ekonomiskt positivt resultat, får idrottsföreningen 
ett år på sig att åtgärda de ekonomiska problemen (Wikipedia, 2014). 
Superettan är den näst högsta serien för herrfotboll (Svensk fotboll, 2014). 
 
Wikipedia är sällan en accepterad källa i vetenskapliga texter. Trots det har jag valt att 
använda Wikipedia, eftersom jag där funnit den lämpligaste beskrivningen till förklarningarna 
i ordlistan. 
 !



 4 

2.!Teori!
Detta avsnitt beskriver den teoretiska referensram som behandlar den teori och litteratur som 
har betydelse för denna uppsats. Teorin kommer ifrån böcker, vetenskapliga artiklar, 
populärvetenskapliga artiklar och internet.  

2.1!Sammanfattning!teori!
 
Rubriken för uppsatsen är ekonomistyrning i idrottsföreningar och då är det naturligt att 
ekonomistyrning och idrottsföreningar blir viktiga områden. Många idrottsföreningar startar 
som ideella föreningar och därmed blir också ideella föreningar en viktig del av detta arbete. 
De andra viktiga områdena i uppsatsen är planeringsproblematik och organisation. 
Teorikapitlet har fokus på ekonomistyrning, ideell- och idrottsförening, 
planeringsproblematik och organisation. Inom ekonomistyrningsområdet tas det upp 
grundläggande teori om ekonomistyrning, ekonomiska redskap samt arbetsuppgifter. För 
organisationsområdet tas beslut, förändring, kommunikation och mål upp. Inom 
idrottsförening/ideell förening beskrivs grundläggande fakta. I avsnittet om 
planeringsproblematik tas det upp svårigheter som kan uppstå med planering. 
 
Idrottsföreningar är ideella föreningar där, enligt Eriksson och Svensson (2005), en grupp 
personer har ett gemensamt intresse för en viss idrott. Det finns ingen särskild lag för ideella 
föreningar. Det som används är föreningslagen och föreningens stadgar (Nelson- Bülow & 
Lennung, 2005). Uppgifter för styrelsen i en ideell förening är att planera föreningens 
verksamhet och förvalta tillgångarna på ett bra sätt (Hemström, 2010). Ekonomiska problem i 
idrottsföreningar finns inom skatteområdet i form av, utebliven betalning av reklamskatt och 
godkännande av spelarköp utan finansiering (Carlsson, 2005). 
Ekonomistyrning kan både vara formell och informell beroende på organisationens storlek 
(Anthony & Young, 1998). Det ät viktigt för idrottsföreningar att göra en budget, annars kan 
det bli problem med att öka intäkterna. Genom att många personer tar del av budgeten, kan 
den ekonomiska medvetenheten öka och ansvaret bli bättre (Eriksson & Svensson, 2005). 
Eriksson & Svensson (2005) och Lundén & Lindblad (2006) menar att budgeten kan läggas 
upp på olika sätt. De vanligaste budgetformerna är: fast budget, reviderad budget, rullande 
budget, rörlig budget och likviditetsbudget (Bergstrand, 2003 & Lundén & Lindblad, 2006). 
Det finns motståndare till budget och planering, exempelvis Henry Mintzberg och Jan 
Wallander. Wallander (1999) menar att en budgetlös styrning är ett bättre alternativ än 
budget, då det är lättare att planera oväntade händelser. Planering behöver en definition enligt 
Mintzberg (2000), där det innebär att inte tänka om framtiden och försöka kontrollera den. 
För att planeringen ska kunna genomföras på bästa sätt, krävs förmågan att förutse miljön 
omkring sig.  

2.2!Ekonomistyrning!
 
Ekonomistyrning i ideella föreningar var på nytt 1980-talet. Tidigare hade ideella föreningar 
överlevt genom styrkan av sitt uppdrag och sin förmåga att locka till sig offentligt och privat 
stöd för verksamheten. I alla organisationer, även de minsta, finns det en funktion som kallas 
ekonomistyrning. I de större organisationerna är ekonomistyrningen formell och rutinmässig, 
medan den i de mindre organisationerna kan vara ganska informell. En organisation har ett 
eller flera mål och rapporterar kontinuerligt om den finansiella statusen i organisationen 
(Anthony & Young, 1988). Ledningens kunskap om och intresse för de ingående 
verksamheterna påverkar ekonomistyrningen och vilken handlingsfrihet ledningen ger 
(Nilsson, Olve & Parment, 2010). Många ideella föreningar gör ett alldeles utmärkt arbete när 
det gäller planering. Ledarna är professionella och har en god känsla inom området, de är 
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lyhörda med att uppfatta behov och kreativa i att utveckla planer för att möta behoven 
(Herzlinger, 1979). 
 
Ekonomistyrningen utgår ofta från en affärsplan. Affärsplanen innehåller företagets 
övergripande mål, strategier och även handlingsplaner kan förekomma. Ekonomistyrningen 
handlar om att påverka cheferna, så att företagets strategi förverkligas och därmed också 
företagets mål. Ett övergripande mål för all företagsverksamhet anses vara vinstmaximering. 
Ekonomistyrningen ska översätta affärsplanens mål, strategier och handlingsplan, till 
konkreta och lätt mätbara budgetar. Traditionellt har ekonomistyrningen varit inriktad på 
finansiella mål och mått och främst på kostnaderna. Idag handlar ekonomistyrningen om mer 
än bara kostnader och därför har ekonomistyrningen blivit vidare och tar hänsyn till mer än 
bara finansiella mål och mått. En del av ekonomistyrningen är kalkylering och kalkyler, 
kalkylerna används för att beräkna kostnaderna och som beslutsunderlag för cheferna i 
organisationen (Stigsson, 2010). Brunsson Holmblad (2005) menar att mått har blivit 
betydelsefulla och det kan bero på att det är lättare att övertyga med hjälp av siffror. Även 
Brunsson Holmblad (2005) och Kullvén (2001) håller med Stigsson (2010) om att 
ekonomistyrningen ska bidra till att företag uppnår sina mål. Ekonomistyrning har framställts 
som något personligt och många förknippar ordet med ett styrinstrument. Alla styrinstrument 
har utformats av människor, människor måste kontrollera och kanske ändra dem. Det gör att 
ekonomistyrning i högsta grad handlar om människor (Brunsson Holmblad, 2005). 
 
Kullvén (2001) menar att när den ekonomiska styrningen av verksamheten utformas, är det 
viktigt att se vilken effekt som uppnås av styrningen. Ekonomisk styrning kan sägas vara 
processen att identifiera, mäta och kommunicera värdefull ekonomisk information som kan 
vara till hjälp vid beslut och bedömningar. Ekonomistyrningen lever inte sitt eget liv, utan är 
kopplad till andra processer i verksamheten. Organisering, personalhantering och kultur kan 
ses som mekanismer på likande sätt som ekonomistyrning, då de har samma syfte och 
används för att genomföra de strategier som bestämts. Det som framgår i strategierna ska 
genomföras i ekonomistyrningen. Ekonomistyrningen gör det lättare för beslutfattare att 
kontrollera sin personal (Brunsson Holmblad, 2005).  
 
Företag som bedriver sin verksamhet effektivt, ökar chansen att bli lönsamma och lönsamhet 
är själva syftet med ekonomistyrning. Företag måste vara lönsamma på några års sikt, 
utgifterna kan inte vara större än intäkterna år efter år. Ordning behövs för att skapa 
effektivitet och anställda får inte bete sig hur som helst. Därför finns det några som har makt 
att fatta beslut och bestämmer vad de anställda får och inte får göra. Då lönsamhet är syftet är 
det naturligt att ekonomiska mått har en betydelse. (Brunsson Holmblad, 2005).  

2.3!Ideell!förening/Idrottsföreningar!
 
Ideella föreningar förtjänar en specifik fokusering, då de skiljer sig från vinstdrivande 
föreningar i vissa delar. Ideella föreningar fyller en viktig roll. Många statliga organisationer, 
fackföreningar och politiska organisationer samt museer är ideella organisationer. Ideella 
föreningar har professionella chefer som utvecklar mål, strategier, och budgetar (Merchant & 
Van der Stede, 2007). Santora och Sarros (2012) menar att ledningsgruppen i organisationer 
ska vara medveten om att det finns behov av att utveckla en successionsplan, för att locka och 
behålla chefer som bäst kan leda organisationen. Successionsplanen bör utvärderas årligen 
eller om situationer kräver det. Santoras och Sarros (2012) studie visar att i organisationer 
som inte har tydlig kommunikation, kan långsiktig strategisk planering och organisatorisk 
prestationsförmåga sättas på spel. Det är av intresse för nuvarande och kommande ledare att 
heltäckande successionsplaner tas fram. Om organisationen misslyckas att bestämma och 
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utforma nyckelstrategier, till exempel för hur man hanterar successionen, då har föreningen 
ingen chans att fullfölja sina strategier. Vidar & Espina (2014) menar att styrelsen i 
föreningen har ansvar för de grundläggande principerna. Styrelsesätt i vinstdrivande 
föreningar kan också vara tillämpligt i ideella föreningar och de kan dra nytta av att se på 
vinstdrivande organisationer (Viader & Espina, 2014). Succé för ideella föreningar bör mätas 
i hur effektivt föreningarna kan bemöta behoven från till exempel sponsorerna (Kaplan, 
2001).    
 
En ideell förening har som ändamål att stödja medlemmarnas ideella eller ekonomiska 
intressen genom verksamhet som inte är ekonomisk (Nelson- Bülow & Lennung, 2005). Det 
gör att en ideell förening kan ha ett ekonomiskt syfte och ändå vara ideell eller bara har ett 
ideellt syfte. Skillnaden mellan en ideell förening och ekonomisk förening är att en 
ekonomisk förening har två krav: ekonomisk verksamhet och ekonomiskt intresse. Ideella 
föreningar har bara ett eller inget av kraven (Hemström, 2010). Nelson- Bülow & Lennung 
(2005) talar om att det inte finns någon speciell lag där föreningarna regleras, men ibland 
används föreningslagen. Det finns istället stadgar som varje förening följer. En ideell förening 
är en juridisk person direkt efter den bildats. Wendleby (2002) är även inne på dessa kriterier 
för en ideell förening. Viktiga punkter är gemensam målsättning, stadgar, minst 2-3 
medlemmar samt att det ska finnas ett avtal om samverkan i organiserad form. En ideell 
förening har grundstruktur på samma sätt som aktiebolag och ekonomiska föreningar (Roos, 
1995). Styrelsen i en ideell förening har som uppgift att planera föreningens verksamhet och 
förvalta tillgångarna på ett bra sätt. Det är vanligt att styrelsen avger ekonomisk redovisning i 
form av balans- och resultaträkning och styrelsen har ansvar att allt sköts på ett bra sätt 
(Hemström, 2010). 
 
Det finns flera exempel på ekonomiska problem i idrottsföreningar. Inom skatteområdet kan 
det vara, utebliven betalning av reklamskatt och godkännande av spelarköp utan finansiering. 
Det skrivs mer sällan om när problemen gäller styrelse, kassör eller andra personer som 
misskött sig med det ekonomiska arbetet. Skäl till det kan vara att förtroendeuppdrag i 
idrottsföreningar är ideella, d.v.s. utan lön, eller att den idrottsliga verksamheten värderas 
högre än en sund ekonomi (Carlsson, 2005). Enligt Carlsson (2005) lär man sig i 
bokföringsutbildningen hur kostnader för sålda varor och tjänster ska redovisas och att 
idrottsekonomi fungerar på samma sätt. Exempel finns då Örebro SK sålde spelare för 5 Mkr 
men glömde att göra en avskrivning för spelare på 2 Mkr, det gjorde att Örebro SK blev 
nedflyttade till superettan.  
 
Många föreningar har hemsidor som är fulla med information om matcher, tabeller och annan 
viktig information om föreningen men det finns sällan någon information om ekonomin. 
Carlsson (2005) menar att både han själv och andra skulle vara intresserade av mer 
ekonomisk information av föreningen. Varför inte lägga ut anpassade årsredovisningar som 
beskriver verksamhetens omfattning, möjligheter och problem samt en fyllig och lättförståelig 
beskrivning av ekonomin. Det är ett intresseområde för revisorer att kunna hjälpa till med 
goda råd för att göra ekonomin begriplig för alla inblandade, både styrelse och medlemmar 
(Carlsson, 2005).  
 
De vanligaste sätten att finansiera idrottsföreningar är genom medlemsavgifter, lotterier, 
bingo, reklam, sponsring, lån, placering av pengar och att utföra arbeten. Dessutom får 
föreningar bidrag från staten och kommunen (mest från kommunen) samt genom försäkringar 
(Eriksson & Svensson, 2005).  
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Många tror att det är sponsorer som håller i gång idrotten, men det gäller endast till viss del. 
Visst har bidrag och massmedia en betydande roll men den största insatsen gör oavlönade 
ledare och övriga engagerande (Carlsson, 2005). 1997 tog Djurgården ett historiskt beslut, att 
bilda Djurgården Hockey AB och introducerades på Stockholms börs. Detta stred mot 
Riksidrottsförbundets stadgar men två år senare blev det godkänt att bolagisera sin 
idrottsverksamhet. Det blev även tillåtet att externa investerare blev aktieägare i 
idrottsaktiebolaget, under förutsättning att en ideell idrottsförening hade rösträttmajoriteten 
(Carlsson, 2005). Carlsson (2005) menar att med ett idrottsaktiebolag får intressenterna insyn 
i ekonomin genom årsredovisningar och delårsrapporter, då de är offentliga och tillgängliga 
hos bolagsverket på internet. Dock behövs flera års erfarenhet för ett idrottsaktiebolag för att 
fungera bra, då idrottsverksamhet inte är enkelt och det är ingen rak väg för att finansiera 
elitidrott.  

2.3.1!Ekonomistyrning!i!idrottsföreningar!och!ideella!föreningar!
 
Merchant & Van der Stede (2007) definierar ekonomistyrning som alla processer som hjälper 
till att styra de anställda, så att de fattar beslut och agerar i enlighet med verksamhetens mål 
och strategi. Ax, Johansson & Kullvén (2009) menar att ekonomistyrning grundar sig på 
företagets vision, affärsidé, strategi, och verksamhetsplan. Dessa fyra ledord leder till 
ekonomistyrning. Ekonomistyrning är en kritisk funktion i organisationer och 
ekonomistyrningens misslyckande kan leda till stora finansiella förluster, skadat rykte och 
eventuellt organisatoriska fel. Svårigheter i organisationer gällande ekonomistyrning, kan 
vara att personal har motivationsproblem och brist på riktning om det inte tydligt 
framkommer vad organisationen kräver av dem. Planering och budgetering är viktiga element 
i ideella föreningar (Merchant & Van der Stede, 2007). Till skillnad från strategisk planering 
är ekonomistyrning en vanlig systematisk process. Ekonomistyrningsinfluenser påverkar 
personer i organisationen (Anthony & Young, 1988).   

2.3.2!!Ideella!föreningars!bokföringsskyldighet!
 
Bokföringslagen (BFL) har tre kriterier för vilka föreningar som behöver bokföring: 
Föreningar som bedriver näringsverksamhet, har tillgångar av ett visst värde eller 
moderföretag i en koncern (Wendleby, 2002). Wendlebys (2002) uppfattning är att föreningar 
är bokföringsskyldiga även om man bara säljer till exempel korv vid matcher. Feldreich 
(2011) är också inne på samma spår, han menar att bedriva näringsverksamhet är att vilja 
tjäna pengar genom försäljning av lotter och annat. Det utgör bokföringsskyldighet. På 
Skatteverkets hemsida beskrivs näringsverksamhet som till exempel avgiftsbelagda aktiviteter 
eller evenemang, kiosk och servering samt om föreningen är moderföretag i en koncern. 
Föreningar som är bokföringsskyldiga ska avsluta den löpande bokföringen med ett 
årsbokslut och i vissa fall även årsredovisning (Skatteverket, 2013). Wendleby (2002) och 
Feldreich (2011) redogör för samma sak. Torkelsson & Törning (2000) har gjort en tabell som 
sammanfattar redovisningsreglerna för ideella föreningar. 
 
Bokföringsskyldighet * Näringsverksamhet, eller 

* Moderföretag, eller 
* Tillgångar > 30 prisbasbelopp 

Bokföringsskyldighet och årsbokslut * Bokföringsskyldighet, och 
* Moderföretag, eller 
* Nettoomsättning > 20 prisbasbelopp 

Bokföringsskyldighet och 
årsredovisning 

* Bokföringsskyldighet och moderföretag eller nettoomsättning >     
   20 prisbasbelopp 
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* Moderföretag där koncernens anställda > 10 eller nettovärdet av  
   tillgångarna i koncernföretagen > 24 mkr, eller 
* Antalet anställda > 10 eller nettovärdet av tillgångarna > 24 mkr 

Bokföringsskyldighet och 
årsredovisning med 
finansieringsanalys 

* Bokföringsskyldighet och årsredovisning 
* Näringsverksamhet och nettovärde av tillgångarna > 1.000  
   prisbasbelopp eller antalet anställda > 200 

 
Tabell 1 Torkelsson & Törning (2000) Ideella föreningar och ÅRL s. 11 

2.4!Ekonomiska!redskap!
 
Ekonomiska beslut, ekonomisk analys och ekonomisk styrning handlar om att företag 
medvetet går genom verksamhetens ekonomi och fattar beslut som är till fördel för och som 
utvecklar företaget (Öberg, 2012). De ekonomiska besluten är både kort- och långsiktiga. 
Kortsiktiga beslut kan vara att tillfälligt sänka kostnader eller krav på likvida medel. Dessa är 
inte gynnsamma för företaget på lång sikt medan de långsiktiga besluten kan påverka 
ekonomin negativt på kort sikt, men ska på längre sikt ge avkastning för företaget (Öberg, 
2012).  

2.4.1!Uppgifter!för!ekonomiansvarig!
 
Den ekonomiansvariges uppgifter är att leda ekonomiavdelningen och ha det övergripande 
ansvaret. Uppgifterna är att sammanställa ekonomiska resultat och rapporter, beräkna 
lönsamhet och samordna verksamheter. Ett hjälpmedel kan exempelvis vara att jämföra med 
andra företag inom samma bransch. Till arbetsuppgifterna hör även årsbudget och att ta fram 
olika prognoser. Den ekonomiansvarige är ofta även ansvarig för deklaration och skattefrågor 
(Högfeldt, 2011). Personen som ansvarar för ekonomin ska vara kunnig, ansvarsfull och 
ordningsam, behöver ingen formell utbildning men måste kunna bokföring (Feldreich, 2011).  
 
Företagets enskilda historia är mycket väsentlig för den ekonomiansvariges arbete (Lindvall, 
2009). Detta för att förstå aktuell situation och hur man ska agera i framtiden. Utan historien 
försvåras det viktiga uppföljningsarbetet. Det är den ekonomiansvariges roll att se till att 
företaget etablerar den väg som är planerad för att uppnå företagets vinstmål (Blazek, 1994).  

2.4.2!InternK!och!extern!redovisning!
 
Söderman (2004) beskriver intern- och extern redovisning. Intern redovisning handlar om hur 
man i föreningen ska driva verksamheten från dag till dag och på lång sikt. Det räcker inte att 
kontrollera det ett par gånger per år utan det måste ske nästan varje vecka (Söderman, 2004). 
Extern redovisning är mer för utomstående personer till exempel sponsorer, stat, kommun, 
aktieägare och leverantörer. Detta för att ge en god uppfattning till de utomstående om hur det 
går för föreningen, vilket gör att de kan ta ställning och förhålla sig till resultatet. Det är en 
flytande gräns mellan intern- och extern redovisning (Söderman, 2004). 

2.4.3!Budget,!det!vanligaste!ekonomiska!redskapet!
 
Greve (1996) menar att budgeten är ett siande om framtiden och består av uppskattningar om 
hur händelser utvecklas framöver. Ax, Johansson & Kullvén (2009) beskriver att budgetering 
både kan ses som planer för verksamhet och som en process i sig. I många ideella 
verksamheter styrs verksamheten utifrån en budget (Torkelsson & Törning, 2000).  
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De vanligaste budgetformerna som finns är:  
Fast budget – budgeten görs en gång om året utan revidering och kompletteras ofta med 
kvartalsprognoser under årets gång (Bergstrand, 2003). Skillnaden mellan en budget och en 
prognos är att personen bakom budgeten har ansvar för arbetet (Greve, 1996). 
Reviderad budget – budgeten anpassas efter de verkliga händelseförloppen genom att 
resterande år omarbetas vid planerade tidpunkter exempelvis kvartalsvis (Bergstrand, 2003).        
Rullande budget – budget uppförs för ett år framåt, under det aktuella årets budgettillfälle 
utarbetas en ny budget för ett år framåt. Exempelvis: företaget gör en budget för ett år med 
start den 1 januari 20X1, vid nästa budgettillfälle den 1 april upprättas en ny budget som 
sträcker sig ett år framåt till 1 april 20X2. Vid varje budgettillfälle görs således en ny budget 
som löper ett år framåt i tiden (Bergstrand, 2003).  
Rörlig budget – anpassas efterhand efter en bestämd variabel, i de flesta fall efter företagets 
försäljningsvolym. Budgeten revideras efter det verkliga volymutfallet (Bergstrand, 2003).  
Det efterföljande arbetet kring budgeten har som syfte att bidra till ansvarskänsla, stoppa en 
dålig utveckling inom företaget samt att framställa ett underlag till nästkommande budget 
(Bergstrand, 2003).   
Likviditetsbudget – visar hur mycket kontanter och bankmedel det finns i föreningen. 
Likviditetsbudget är svårare att göra än en resultatbudget, då det bara finns ett fåtal rutiner för 
det. I många föreningar är det viktigare med likviditetsbudget än resultatbudget på kort sikt. 
Det går till på så sätt, att de pengar som finns i början av året är grunden och sedan lägger 
man till inkomsterna och drar av kostnaderna månad för månad (Lundén & Lindblad, 2006).  
 
När en förening har flera sektioner kan varje sektion göra en egen budget, sektionernas budget 
kontrolleras så den stämmer överens med hela föreningens budget och annars får sektionen 
anpassa sin budget. Lundén & Lindblad (2006) beskriver hur tidsplanen vid budgetering ska 
se ut när man utgår från att budgeten ska kunna godkännas på föreningsstämman i februari 
(kalenderår). I september görs ramar upp för nästa års budget av styrelsen och sektionerna 
lämnar sina budgetar. I oktober och november gör kassören en sammanställning av 
sektionsbudgeterna till en total budget och det beslutas av styrelsen om dessa är godkända 
eller behöver justeras. I december och januari sammanställs totalbudgeten av kassören efter 
justeringarna och till sist fastställer styrelsen budgeten för föreningen (Lundén & Lindblad, 
2006).  
 
För idrottsföreningar är det viktigt att göra en budget, då det annars kan bli problem att öka 
intäkterna. Genom att låta så många som möjligt ta del av budgeten, kan den ekonomiska 
medvetenheten öka och att alla tar ett bättre ansvar (Eriksson & Svensson, 2005). Eriksson & 
Svensson (2005) påpekar att beroende på hur stor en förening är och hur strukturen är, kan 
budgeten läggas upp på olika sätt. Detta påpekar även Lundén & Lindblad (2006) som också 
menar att åtgärder måste sättas in under året och inte efter bokslutet, då är det för sent. Därför 
får man inte glömma budgeteringen. Resultatuppföljningen är viktig och likviditeten är en av 
de viktigaste uppgifterna för styrelsen (Lundén & Lindblad, 2006). Värdet av budgeten ökar 
genom att efter budgetperiodens slut jämföra det verkliga utfallet och det budgeterade värdet. 
Det skiftar hur ofta budgeten följs upp antingen veckovis, månadsvis eller årsvis. 
Budgetuppföljningen får fram skillnaden mellan det budgeterade värdet och verkliga utfallet. 
Företagen kan använda budgetuppföljning som underlag för nya budgetar, analys av 
avvikelser och kräva ansvar för avvikelserna (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Collier & 
Berry (2002) menar att budgetprocessen är en formell metod och att planerna är upprättade 
för framtida perioder.  
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2.5!Planeringsproblematik!
 
Planering kan gälla för hela företaget eller olika delar av verksamheten. Den kan vara mer 
eller mindre långsiktig (Brunsson Holmblad, 2005). Mintzberg (refererad i Brunsson 
Holmblad, 2005) menar att planering uppfattas som meningslös, eftersom förutsättningarna 
för verksamheten ändå ändras med kort varsel. Beslutsfattare har inte tid med planering och 
har inte kunnat ge exempel som visar att deras beslut har påverkats av företagets planer. 
Planeringen har inte lett till någon förändring för verksamheten och planerna används inte för 
att förändra, utan används för att bekräfta tidigare beslut. Planering, budget och kalkylering 
visar att beslutfattarna är rationella och överväger att välja det bästa alternativet Scapens, 
1994 & Brunsson K, 2000 (refererad i Brunsson Holmblad 2005). Kylén (2008) menar att det 
gäller att planera inför svängningar i konjunkturen och ojämn belastning. När man sedan gör 
utvärdering av planeringen, finns det frågor att ta hänsyn till. Till exempel på vilket sätt har 
man sett till att planeringen lett till måluppfyllelse och avsedd effekt, hur man har planerat 
genomförandet för att det ska vara så effektivt som möjligt och har de som utfört arbetet känt 
till och accepterat planeringen och målet för arbetet. Brunsson Holmblad (2005) menar att när 
företag planerar, bildar de en uppfattning om hur företagets framtid kan tänkas se ut.  
 
Henry Mintzberg och Jan Wallander menar att planeringar i de flesta fall inte är meningsfulla 
(refererad i Nilsson, Olve & Parment, 2010). Mintzbergs (refererad i Nilsson, Olve & 
Parment, 2010) slutsats är att förändringar under året är osammanhängande och därför gör 
organisationer sällan rätt prognoser, medan Wallander (refererad i Nilsson, Olve & Parment, 
2010) är kritisk mot budget som ett planeringshjälpmedel. I mindre organisationer är det 
samma problem som i större organisationer, men det är lättare att se problemen och ta hand 
om dem (Wallander, 1999). Wallander (1999) menar att det är svårt att hålla sin budget under 
året och en budgetlös styrning gör det lättare att planera oväntade händelser. Mintzberg 
(2000) menar att det behövs en definition av planering, som innebär att inte tänka om 
framtiden och inte ens försöka kontrollera den. Planering ska definieras som den process den 
representerar. Planering beror på förmågan att kunna förutse miljön omkring sig, så att 
planeringen kan genomföras. Det kan förekomma att miljön inte ändras och då är planering 
bra, men om miljön ändras måste organisationen vara förberedd på detta. I artikeln The 
uncertainty of budget estimates (Penner, 2001) påpekas att eftersom budget handlar om 
framtiden måste den vara baserad på prognoser. Dessa budgetprognoser är ofta felaktiga och 
skiljer sig från hur verkligheten är.  

2.6!Stora!idrottsföreningars!likhet!med!företag!!
 
Nya intressenter påverkar dagens idrottsföreningar vilket leder till att de mer och mer liknar 
företag (Adcorft & Teckman, 2009). Som exempel på detta kan man ta fotbollslag som börjar 
finnas på den nationella börsen vilket innebär att aktieägarna blir nya intressenter för laget. 
Adcorft & Teckman (2009) fortsätter med att beskriva att när idrotten blir mer 
företagsliknande, är det ett resultat av relationer till intressenter. Detta kan ske på två sätt. 
Först genom förändring av krav och förväntningar från intressenterna men även genom 
förändringar i plats och utövande av intressenternas makt. I styrelserna för ishockeylag finns 
flera kända personer från näringslivet. Idrottsföreningar har gått från ideell förening till ”big 
business” (Rönmark, 2007). En orsak är att det varit stark tillväxt inom ishockeyn. Den 
förening som gått i bräschen är Färjestad BK, som äger och driver Löfbergs Lila Arena. 
Enligt Håkan Loob (refererad i Rönmark, 2007) tittade man tidigare på hur man skulle vinna 
nästa match, men nu måste man titta både på det sportsliga och det affärsmässiga. Håkan 
Loob (refererad i Rönmark, 2007) säger att Färjestad BK hämtar inspiration från NHL 
(National Hockey League) och FC Köpenhamn (fotbollslag från Danmark).  
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När intäkter ökar skjuter lönekostnader i höjden och Peter Gudmundson (refererad i Rönmark, 
2007) tror att den utvecklingen kommer fortsätta, för att lagen ska kunna konkurrera med 
Ryssland och Schweiz. Elitserielagens snabba tillväxt kan ses som en fara enligt Fahlén 
(refererad i Rönmark, 2007), som menar att det kan bli ett bakslag i framtiden. Hur långt kan 
man driva biljettpriserna innan vi får en bubbla som spricker, för att föreningar söker nya 
intäkter? Många föreningar härmar varandra men det som är ett lyckat recept för en förening 
är kanske inte optimalt för en annan.  

2.6.1!Skillnader!och!likheter!mellan!ideella!och!vinstdrivande!föreningar!
 
De likheter som finns mellan vinstdrivande föreningar och ideella föreningar är att de ofta 
erbjuder tjänster och måste konkurrera med andra organisationer för att vara ledande 
(Merchant & Van der Stede, 2007). Ideella föreningar kan och lär sig från vinstdrivande 
föreningar och genomför de moment som kan vara användbara för föreningen (Viader & 
Espina, 2014). Den stora skillnaden mellan ideella föreningar och vinstdrivande föreningar är 
organisationens uppdrag eller mål. Ideella föreningars huvudsakliga syften är inte att tjäna 
pengar på de tjänster de levererar och ideella föreningar inte har någon utomstående ägarandel 
som vinstdrivande föreningar har (Merchant & Van der Stede, 2007). Vidar & Espina (2014) 
är även de inne på samma linje, att ideella föreningar inte har aktieägare att vara ansvariga 
för. Även om det inte finns intressenter i form av aktieägare, kan det finnas sponsorer som är 
måna att det går bra för föreningen.  

2.7!Organisation!
 
Det finns många små och stora organisationer, formella och informella och de finns runt om i 
hela världen (Holmblad Brunsson, 2002). Om ledningen i idrottsföreningarna får kunskaper 
om organisationens teori kan det ge en bättre förståelse för hur idrottsföreningar är 
strukturerade, hur de fungerar och varför vissa idrottsföreningar fungerar bättre än andra 
(Baloga & Lazar, 2011). Holmblad Brunsson (2002) menar att organisationen bestämmer 
själv i stor utsträckning om de har varit framgångsrika eller misslyckade. För 
idrottsföreningar kan det vara att ett lag lyckas gå till slutspel och är nöjda med det, medan ett 
annat lag går till slutspelet men inte lyckas vinna guldet (empirin, 2013). Det finns två 
förhållanden som är utmärkande för verksamheten i organisationer: det finns arbetsförmåga 
och det finns några som bestämmer (Holmblad Brunsson, 2002).  

2.7.1!Organisationsplan!
 
Eriksson & Svensson (2005) anser att en förening ska upprätta en organisationsplan. Det kan 
vara ett bra sätt att dela in verksamheten i olika ansvarsområden. Organisationsplanen ska 
innehålla arbetsuppgifter som ska göras under året och ange vem som har ansvaret för dessa. 

2.8!Mål!
 
De formella mål som beslutas av styrelsen, ledningen och stämman är skriftliga (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Informella mål växer fram i organisationen och finns inte nerskrivna eller 
tydligt antagna men organisationen arbetar i riktning mot dem ändå.  
Jacobsen & Thorsvik (2008) förklarar två olika begrepp för att ange på vilken nivå 
organisationen fattar sina beslut: centralisering och decentralisering. Centralisering innebär att 
beslutfattandet flyttas högre upp i hierarkin och decentralisering betyder att beslutfattandet 
görs på lägre nivå. 
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2.9!Förändring!
 
Allmänt kan det sägas att organisatorisk förändring har skett när organisationen uppvisar olika 
utseende vid två olika tidpunkter (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I många fall innebär 
förändring nytänkande, att organisationen gör något nytt och likheten är stor mellan 
förändring och innovation. Olika sorters förändringar kan vara: förändring av teknik, 
arbetsuppgifter eller mål och strategi. Även förändring i struktur, kultur och kommunikation 
samt beslut kan förekomma (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
När det sker nya förändringar finns det oftast motstånd från några personer (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Jacobsen & Thorsvik (2008) anger olika orsaker varför det kan finnas 
motstånd till förändring i organisationen. Det kan vara att man är rädd för det nya och tycker 
det är tryggast att ha kvar det man känner till. Identiteten som finns i organisationen 
försvinner och de sociala band som finns mellan arbetskamrater kan brytas. Man måste arbeta 
extra mycket under organisationsförändring och externa aktörer kan vara misstänksamma mot 
förändring, då de också påverkas, samt att maktstrukturer kan ändras (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). 

2.10!Kommunikation!
 
Organisationens kommunikation är en sammanhängande process där medlemmar 
upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med individer och grupper 
både internt och externt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Organisationer är beroende av att 
människor arbetar tillsammans för att lösa uppgifter. 
Möjlighet att förmedla rik information är: 

• Att kunna överföra många signaler samtidigt  
• Ger möjlighet till snabb feedback 
• Sändaren och mottagaren kan vara personliga och anpassa budskapet till varandra 

Jacobsen & Thorsvik (2008) 
 
Det är vanligt att det finns formell och informell kommunikation i en organisation och dessa 
typer måste skiljas åt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Formell kommunikation är planerade 
arrangemang och upplägg för informationsförmedling, som är relaterade till organisationens 
hierarkiska styrsystem, och informell kommunikation är allt som inte är formell 
kommunikation. Informell kommunikation kan också vara ”rykte” och ”djungeltelegraf” samt 
att medarbetare möts till exempel vid kaffemaskinen eller i korridoren (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). 

2.11!Beslut!
 
Det fattas beslut varje dag i en organisation och det får konsekvenser för alla inblandade till 
exempel anställda och kunder (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Varje företag har en strategi som 
påverkar konkurrenterna. Jacobsen & Thorsvik (2008) påpekar att beslut kan variera från det 
vardagliga till det strategiska. Organisationer ska göra de val som är lämpligast och ger bäst 
resultat. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att organisationer ständigt fattar beslut. Beslut 
handlar om att ta ställning till information och omfattar att samla in information, rangordna, 
analysera, tolka och kommunicera till andra innan valet görs mellan alternativen och därefter 
förväntar man sig att beslutet ska verkställas så att önskad effekt uppstår (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Beslut är viktiga i organisationer och det finns beslutsfattare som har makten 
att fatta beslut, men som inte har makt över besluten. Även vilka beslut som fattas och hur 
besluten ska genomföras kan bestämmas av andra (Holmblad Brunsson, 2002). I alla 
organisationer görs en arbetsfördelning. Personer utvecklar kompetens inom sitt 
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arbetsområde/sina arbetsuppgifter och får ett kunskapsöverläge, vilket gör att de blir svårare 
att ersätta. Ett kunskapsöverläge gör att personen bättre vet hur organisationens mål ska 
förverkligas och hur verksamheten ska bedrivas (Löfstrand & Zakrisson, 2010). Beslutsfattare 
fattar sina beslut genom insamlade uppgifter. Besluten ska leda till handlingar som gör 
företagen effektiva och lönsamma (Brunsson Holmblad, 2005). 
 
 
 !
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3!Metod!
I metodavsnittet redogörs för tillvägagångsättet för insamling av data och hur den tillämpas i 
uppsatsen. Tillvägagångssätt, angreppssätt, datasamling samt validitet och reliabilitet 
beskrivs i kapitalet.  

3.1!Tillvägagångssätt!
 
Jacobsen (2002) menar att metod är ett hjälpmedel att ge en beskrivning av verkligheten eller 
empirin. Det finns tre olika ansatser som kan användas induktiv, deduktiv och abduktiv ansats 
(Jacobsen, 2002). Induktiv ansats väcker nyfikenhet på grund av ett intresse för ett ämne eller 
fenomen (Svenning, 2003 referat i Carlund, 2011) och deduktiv ansats utgår från teori och 
tidigare kunskap inom området (Larsson, 2005 referat i Carlund, 2011). Abduktiv ansats, 
innebär att induktiv och deduktiv ansats blandas (Carlund, 2011). Jacobsens (2002) 
beskrivning är att induktiv ansats går från empiri till teori och deduktiv ansats går från teori 
till empiri. Det finns kritik mot induktiv metod, då det inte är troligt att man kan gå ut i 
verkligheten med öppet sinne. Kritik mot den deduktiva metoden kan vara att forskaren bara 
samlar in information som är relevant och att annan viktig information missas, då forskaren 
bara söker information som stöder förväntningarna (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar 
att skillnaden mellan induktiva och deduktiva strategier är hur öppna de är för ny information.  
I början av uppsatsen samlades relevant teori in inom ämnet, som skulle vara grunden för den 
teoretiska referensramen. Under uppsatsens gång har ämnet för uppsatsen ändrats och det har 
gjort att intervjuerna fått ett stort inflytande på vilken teori som används. Det har lett till att 
ansatsen i den här uppsatsen är induktiv. Syftet har också under uppsatsens gång ändras. Från 
början var mitt syfte att undersöka hur den ekonomiska verksamheten fungerar i 
idrottsföreningar och vilka faktorer som påverkar ekonomiarbetet.  
 
Jacobsen (2002) menar att problemställningen ska vara enkel, spännande och fruktbar. Enkel 
problemställning handlar om att man inte ska ha en för bred frågeställning, då det blir svårt att 
få fram ett svar, man kan inte få med allt. Enkla problemställningar ger bäst svar. En 
spännande problemställning innebär att man inte kan veta vad utfallet blir innan studien har 
gjorts (Jacobsen, 2002). Ett sista krav är att problemställningen ska vara fruktbar och kan 
delas in i två delar. Den första delen handlar om att problemställningen ska gå att undersöka 
empiriskt och den andra delen är att problemställningen ska tillföra ny kunskap (Jacobsen, 
2002).  

3.2!Angreppssätt!
 
Det finns två olika metoder för att samla in information: kvalitativ och kvantitativ metod 
(Jacobsen, 2002). Olikheter mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder är att 
kvantitativa metoder är hårda och kvalitativa metoder är mjuka (Jacobsson, 2008). Kvantitativ 
metod handlar om siffror medan kvalitativ metod handlar om ord (Jacobsen, 2002). Backman 
(2008) beskriver även dessa skillnader på liknade sätt men tillägger att kvantitativa metoder 
använder sig av experiment, enkäter och frågeformulär. Kvalitativa metoder använder inte 
siffror och tal. Jacobsens (2002) förklaring om kvalitativ metod är att den beskriver 
verkligheten med ord, ger en djupare förståelse och tillämpar ofta personliga intervjuer. 

Då jag valt att göra intervjuer med endast tre idrottsföreningar, väljer jag en kvalitativ metod. 
Detta för att få en bättre förståelse inom ämnet. Intervjuerna är personliga enligt Jacobsens 
(2002) förklaring av kvalitativ metod. 
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3.3!Intervju!
 
Ett samtal mellan två personer och ett ämne av gemensamt intresse är en intervju. Intervjun 
ger ny kunskap mellan de två personerna, då bådas synpunkter framkommer (Brinkmann & 
Kvale, 2009). I uppsatsen är intervjuerna semistrukturerade och ostrukturerade.  
Semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till de intervjuade och frågorna har 
öppna svarsmöjligheter. Ostrukturerad intervju är att intervjupersonen frågas om ett eller flera 
områden (Kvalitativmetod, 2014). 

3.3.1!Urval!av!idrottsföreningar!
 
I uppsatsen har föreningarna som intervjuas valts ut efter erfarenhet av högsta serien och de är 
välkända inom sportvärlden i Sverige. Dessa föreningar är elitidrottsföreningar och har i regel 
högre omsättning och en högre nivå av ekonomisk verksamhet. I och med det kan dessa 
föreningar ses som stora föreningar. De idrottsföreningar jag har valt att undersöka är Rögle 
BK, HK Drott och Halmstad BK. Dessa föreningar har erfarenheter av högsta serien, men 
även HBK och Rögle BK har erfarenhet av att åka ner och upp i seriesystemet och även 
erfarenhet av planeringsproblematik. Idrottsföreningarna ger en inblick hur idrottsföreningar 
är uppbyggda och hur arbetsuppgifterna ser ut. 

3.3.2!Urval!av!intervjupersoner!!
 
Personerna, som valts ut som respondenter, har inblick i föreningen och är lämpliga för de 
frågor jag har. Respondenterna i HK Drott och Rögle BK har ekonomin som huvuduppgift 
medan HBK:s respondent inte arbetar med just ekonomin men har erfarenhet och kännedom 
om hur det arbetet går till. Det kan ha gjort att svaren från HBK hade blivit annorlunda, om 
den ekonomiansvarige hade svarat istället. Jag tyckte det var intressant att intervjua tre olika 
typer av idrottsföreningar. Även om det är skillnad mellan de olika idrottsföreningarna till 
exempel i omsättning, publik och uppmärksamhet valde jag att intervjua dessa tre 
idrottsföreningar beroende på avståndet från Halmstad. 
 
Jag har valt att göra intervjuerna i respondenternas arbetsmiljö för att det ska vara en naturlig 
plats för dem (Jacobsen, 2002). För att få en bättre kontakt och kunna ställa följdfrågor i 
samband med intervjun bestämde jag att göra personliga intervjuer. Jacobsen (2002) säger att 
frågorna både kan vara öppna och slutna. Öppna frågor är frågor med teman som tas upp eller 
en fast ordningsföljd med öppna svar medan slutna frågor innebär att frågorna har ett fast svar 
eller en fast ordningsföljd med öppna svar. Brinkmann & Kvale (2010) menar att frågorna ska 
vara korta och enkla. Mina frågor är en blandning av öppna och slutna frågor samt enkla och 
korta. 
 
Till intervjuerna skickade jag inte ut frågorna i förväg utan meddelade respondenterna vad 
intervjun skulle handla om. För intervju ett med HK Drott berodde det på att jag inte hade 
kommit långt med teorin och jag ändrade upplägget på uppsatsen till de två sista intervjuerna 
med HBK och Rögle BK. Samtliga intervjuer vid tillfälle ett spelades in på bandspelare och 
under tiden antecknade jag, för att lättare komma ihåg vad som sagts under intervjun. Till 
intervju två skickade jag frågor via mail. Detta berodde på avståndet, då jag hade flyttat från 
Halmstad. En av respondenterna ville vara anonym och blir därmed nämnd som respondent 
A. De tre idrottsföreningarna jag har intervjuat har alla varit öppna och villiga att ställa upp på 
en intervju. Intervjuerna är olika långa, då respondenterna utvecklade sina svar olika mycket. 
Det har gjort att empirin med de intervjuade har blivit olika lång. Då intervjuerna har 
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kompletteras har det skett via mail. Tyvärr har HBK inte haft tid att svara på frågorna i bilaga 
2 och det blev ett bortfall bland intervjuerna.  

3.3.3!Urval!av!intervjufrågor!
 
Jag har delat in frågorna i olika områden: 

• Allmänna frågor om respondenten och föreningen 
• Respondentens uppgifter  
• Det ekonomiska arbetet 
• Kommunikation, mål, beslut, förändring, företagskultur och framgång  
• Planeringsproblematik.  

Skälet till varför jag har delat in frågorna i olika rubriker, är att det ska bli lättare för läsaren. 
De första frågor jag ställde var allmänna frågor om föreningen och den intervjuades bakgrund. 
Sedan ställdes frågor om vilka arbetsuppgifter den intervjuade har och hur det ekonomiska 
arbetet ser ut i föreningen. För att få en bättre inblick i idrottsföreningen ställde jag också 
frågor om föreningens mål, beslut, förändringar och hur kommunikationen fungerar i 
föreningen. Efter att har fått råd från handledaren, vad som skulle kunna göra uppsatsen bättre 
valde jag att fråga respondenterna hur idrottsföreningar hanterar de snabba förändringar som 
kan uppstå under säsongen och problematiken vid planering. Jag har ställt både allmänna 
frågor och även mer specifika frågor till de olika idrottsföreningarna, för att ta reda mer hur 
de tänker och hanterar planering och snabba förändringar i deras idrottsföreningar samt frågor 
om deras årsredovisningar. Jag valde även att ställa frågan om idrottsföreningarna kunde 
tänka sig en budgetlös styrning, då det kan vara svårt att hålla sig till den planerade budgeten.  

3.4!PrimärK!och!sekundärdata!!
 
Primärdata är information som samlas in direkt från huvudkällan, i det här fallet är det de 
respondenter som blivit intervjuade (Jacobsen, 2002). Intervju ett gjordes under våren 2013 
och dessa frågor finns i bilaga 1 och intervju två gjordes under våren 2014 och dessa frågor 
finns i bilaga 2. 
 
Sekundärdata är teori som andra har samlat in tidigare och som finns i litteratur och artiklar 
(Jacobsen, 2002). Jag har sökt i databaserna på högskolebiblioteket i Halmstad för att hitta 
artiklar och har sökt relevant litteratur. Sökord som ekonomi förening; ideella föreningar; 
idrottsföreningar redovisning och idrottsföreningar ekonomi samt management control 
systems in nonprofit organizations och management in nonprofit organizations har använts. 
Jag har sökt efter artiklar i databasen Retriever mediaarkivet för att få artiklarna i full text och 
i ABI:s för att hitta vetenskapliga artiklar samt i FAR SAS Komplett samt sökt på högskolan i 
Halmstad biblioteks hemsidas söksystem. 
För att hitta information om idrottsföreningarna som intervjuats i uppsatsen, har respektive 
idrottsförenings hemsida används. Jag har sökt relativt ny litteratur men även lite äldre för att 
få en bättre förståelse. Det har varit svårt att hitta litteratur till mitt ämne ekonomistyrning i 
idrottsföreningar. Vetenskapliga artiklar har även det, varit svårt att hitta, då det inte finns 
många som handlar om ekonomistyrning i svenska idrottsföreningar. Därför är många artiklar 
i den här uppsatsen hämtade från populärvetenskapliga tidningar, som inriktar sig på ekonomi 
och idrott. 

3.5!Validitet!och!Reliabilitet!
 
Validitet handlar om undersökningens giltighet (Jacobsen, 2002). Då jag bara har undersökt 
ett fåtal idrottsföreningar och inom ett fåtal sporter kan inte resultatet generaliseras. Kylén 
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(2004) menar att validitet utgör värdet på de uppgifter vi får in. Han fortsätter att framhålla att 
validiteten bedöms baserat på vad vi får för data som leder till slutsatsen och den i sin tur 
leder till bra beslut och god effekt (Kylén, 2004).  
 
Jacobsen (2002) beskriver två olika sorters validitet, extern och intern giltighet. Extern 
giltighet visar hur generaliserad studien är, det vill säga om studien kan sättas in i större 
sammanhang (Jacobsen, 2002). I min studie där jag bara intervjuar tre personer och inom 
olika sporter skulle jag inte säga att min uppsats har extern giltighet. Intern giltighet talar om 
den information jag har fått tag i verkligen undersöker det jag vill ha reda på. Detta kan 
kontrolleras på två sätt. Det ena sättet är att kontrollera uppsatsen med andra och det andra 
sättet är att kritiskt granska resultatet (Jacobsen, 2002). Den här uppsatsen har blivit kritisk 
granskad av mig själv och under seminarium även granskad av studenter och lärare. 
 
Reliabilitet innebär huruvida resultatet är tillförlitligt (Jacobsen, 2002). Kylén (2004) påpekar 
och nämner att reliabilitet handlar om hur pass sanna uppgifterna är. Detta kan kontrolleras 
genom att samla in uppgifterna igen och de ska då ge samma resultat. I den här uppsatsen har 
jag valt ut mina respondenter på ett omsorgsfullt sätt, då föreningarna har erfarenhet av högsta 
serien och intervjupersonerna har erfarenhet av det ekonomiska arbetet i idrottsföreningen. 
Svaren kommer troligtvis bli liknade vid en upprepad studie med samma frågor, om det inte 
sker förändringar inom föreningen.  
 
 !
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4!Empiri!
Här presenteras den primärdata som har samlats in från de intervjuer som har gjorts i 
samband med uppsatsens gång. Varje idrottsförening presenteras var för sig, för att göra det 
lättare för läsaren. En kort beskrivning ges av föreningarna och vilka personer som 
intervjuats samt svaren från respondenterna. Beskrivningarna av föreningarna är hämtade 
från idrottsföreningarnas hemsida, intervjupersonerna och broschyrer som jag fått vid 
intervjutillfället. De idrottsföreningar jag har intervjuat är Halmstad bollklubb (HBK), 
Handbollsklubben Drott (HK Drott) och Rögle BK. Intervjuerna är gjorda under två tillfällen, 
våren 2013 och våren 2014. Frågor till intervju ett finns i bilaga 1 och frågor till intervju två 
finns i bilaga 2 och under rubriken planeringsproblematik. I empirin finns också 
idrottsföreningarnas årsredovisningar från 2010-2012, där de intressantaste posterna har 
tagits ut. Tyvärr har HBK inte haft tid att svara på frågorna om planeringsproblematik och 
det har lett till ett bortfall. I empirin berörs sju rubriker: ekonomistyrning, ekonomiska 
redskap, arbetsuppgifter, elitidrottsförening, organisation, planeringsproblematik och 
årsredovisning.  

4.1!Halmstad!bollklubb!(HBK)!
 
Halmstad bollklubb bildades 1914 och har blivit svenska mästare fyra gånger, senast år 2000. 
HBK har vunnit svenska cupen en gång, år 1995. De har spelat i allsvenskan 47 säsonger och 
säsong 2012 spelade HBK i superettan men gick upp till allsvenskan efter en säsong, genom 
att vinna två kvalmatcher emot GIF Sundsvall. Säsongen 2013 lyckades HBK hålla sig kvar i 
allsvenskan efter att åter vunnit kvalmatcherna mot GIF Sundsvall. HBK:s hemmaarena heter 
Örjans vall och ligger precis vid Nissan. Intervjuperson var Mikael Kaller och intervjun 
gjordes 19/4 2013. Kaller är sportchef och har arbetat i HBK sedan 1979.  

4.1.1!Ekonomistyrning!
 
HBK har ett strategiskt dokument som grund, sedan 4 år tillbaka, detta dokument går ut 2014. 
Där bedömer man ekonomin utifrån ett visionstänkande, detta dokument revideras årligen. 
Det är inte detaljerat utan ett enkelt dokument i stora drag, eftersom HBK strävar efter 
enkelhet. HBK är som förening framgångsrik, då HBK kommer ifrån en liten ort, har tillhört 
eliten i många år och har en hög nivå. ”Vi är ganska framgångsrika utifrån det vi gör ändå 
med ganska små ekonomiska förutsättningar ” (Kaller, 2013).  
 
De största intäkterna är kopplade till matcherna. Reklam och sponsorer: cirka 13 Mkr, 
centrala avtal (Tv-pengar): cirka 8 Mkr och publikintäkter: också cirka 8 Mkr. 
Personalkostnader (spelare, tränare och kansli med mera) är merparten av kostnaden. Det är 
stor skillnad mellan allsvenskan och superettan för HBK och det handlar om en skillnad på 
ungefär 10-15 Mkr minus när HBK åkte ur allsvenskan och det är på intäktssidan som 
skillnaden är störst. 

4.1.2!Ekonomiska!redskap!
 
HBK arbetar traditionellt och använder en budget, som fastställs av styrelsen. I september 
läggs en arbetsbudget fram och den ska vara grunden i den budget som sedan ska fastställas 
innan räkenskapsåret är slut. De har räkenskapsår mellan 1/1 och 31/12, och arbetar mycket 
med kostnadsställen och resultatenheter, ansvar kan delas ut i de olika områdena till exempel 
till ungdomssektionen. När väl budgeten är fastställd använder man prognoser, som man går 
igenom varje månad. I april månad görs prognos ett. ”Vi som andra klubbar inom idrotten har 
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ont om pengar men försöker ha kontroll över var vi står någonstans. Därför är prognoserna 
viktiga inom budgetarbetet för oss” (Kaller, 2013).  
 
När budgeten är fastställd får den ansvarige ta beslut inom ramen av budgeten inom sitt 
område. Om det behövs mer pengar eller om det inte finns pengar avsatta kan styrelsen bli 
involverad, men tanken är att den områdesansvarige ska ha ansvar inom vissa ramar. ”Vid 
investeringsbeslut som till exempel spelarköp är styrelsen delaktig, eftersom det kan vara en 
risk” (Kaller, 2013). 

4.1.3!Arbetsuppgifter!
 
Kaller har varit klubbchef, klubbdirektör och kanslichef de senaste 20 åren och kallas idag för 
fotbollsansvarig och lägger fokus på fotbollsverksamheten samt leder den dagliga 
verksamheten. Han tar beslut inom sitt område och i hans arbete följer han de 
tävlingsbestämmelser som finns och som är upprättade av de klubbar som finns. Styrelsen är 
Kallers arbetsgivare och ger honom mandat att arbeta och ansvara inom sitt område. Kaller 
kan inte vara formellt vald i styrelsen utan sitter med som adjungerad i styrelsen och 
rapporterar på styrelsemöten och emellan mötena. Det finns en chefstränare som har en viktig 
roll i idrottsföreningen och med tydligt sportsligt ansvar. Chefstränaren och några i styrelsen 
kan vara med som bollplank när det gäller idéer. Det gör att styrelsen kan vara med i den 
löpande verksamheten, men Kaller lämnar förslag och driver vissa frågor. Kaller är med i 
processen när man köper och säljer spelare då det ingår i hans arbetsuppgifter. Det är 
chefstränaren och hans team som har den tyngsta sportsliga bedömningen. Kaller är den som 
förhandlar med klubbarna och diskuterar med spelare 

4.1.4!Elitidrottsförening!
 
HBK har funnits i 100 år 2014. Det är en ideell förening som inriktar sig enbart på fotboll i 
nuläget, tidigare har även simning, friidrott och ishockey funnits på agendan. Nu spelar HBK 
i allsvenskan igen efter en säsong i superettan. ”Vi försöker kombinera elitverksamhet med 
viss form av breddverksamhet” (Kaller, 2013). Enligt Kaller tittar man på de övriga klubbarna 
och att utbyte av tankar förekommer. Vid matcher samtalar man och träffas utanför planen.   

4.1.5!Organisation!!
 
Styrelsen består av 8 personer som har en bakgrund inom näringsliv och fotboll. 
Styrelsemedlemmar brukar väljas för 1-2 år. Styrelsen har gemensamt ansvar för klubbens 
förvaltning, men gör fördelning över olika områden där man är mer aktiv till exempel 
ekonomi, fotboll och arena samt delegerar till andra personer. Det är styrelsen som skriver 
under årsredovisningen, samt ger ansvarsfrihet. 
 
Hemsida och media används huvudsakligen som kommunikationsmedel för att nå ut till bland 
annat fansen. Även kansliet har en viktig roll som kommunikationsmedel och i vissa perioder 
kan det vara mycket arbete, men som helhet fungerar det bra. Nu ringer folk inte ofta utan 
använder e-post. Inom föreningen fungerar kommunikationen bra, säger Kaller. 
 
Det finns klara och tydliga mål i HBK, både sportsliga och för verksamheten. Dessa finns 
nedskrivna i den strategiska planen, som är från 2010 och som går ut 2014. Ett mål inom 
fotbollsområdet är att aktivt arbeta med att utveckla ledare och talanger.  
Inom marknad/service vill man att HBK ska upplevas som en aktiv och professionell aktör 
och erbjuda publiken en upplevelse före, under och efter matchen. Inom ekonomiområdet vill 
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man driva ekonomin i balans, genom att ha fokus på att öka intäkterna och parallellt minska 
eller hålla nere kostnaderna. HBK:s ekonomi ska vara i balans, så föreningen inte är beroende 
av intäkterna från spelarförsäljning. 
 
HBK har inte planer på förändringar i nuläget, men frågan om var arenan ska ligga är det som 
har diskuterats. Alternativ har varit att rusta upp Örjans vall eller att bygga upp en helt ny 
arena på Sannarp. Kommunen har beslutat att Örjans vall ska renoveras, då blir det inte en ny 
modern arena men HBK får vara kvar på Örjans vall. Motståndet har kommit ifrån fansen, 
som inte vill flytta från Örjans vall, men det har mest varit diskussioner.  

4.1.6!Årsredovisning!
 
HBK       2010       2011       2012 
 
Intäkter    34 027    40 536    33 419 

- Publikintäkter     6 157      6 554      5 208 
- Sponsorer-     9 672    14 310    13 600 
och reklamintäkter 
- Sändningsrättigheter     7 536      7 080      2 363 
- Spelarförsäljning     2 105      3 660      1 402 

 
Kostnader  - 51 356  - 49 729  - 41 129 

- Försäljning och  - 19 270  - 17 835  - 16 527 
    materialkostnader    
- Personalkostnader - 27 969  - 29 392  - 21 698 

 
Extra ordinära poster 

- Vinst avyttring fastighet      3 148  
- Kapitaltillskott       3 500      8 100 

       
Årets resultat  - 17 212    - 2 837           87 
Tillgångar    38 096    36 478    34 034 
Eget kapital      3 171         334         421 
Skulder      9 104      9 888      9 754 
Avsättningar (pension)   25 821    26 256    23 859 
 
Sifforna i HBK:s årsredovisningar är i tkr. HBK spelade i allsvenskan 2010 och 2011. 2012 
spelade man i superettan. Det är mer kapital i högsta serien än näst högsta serien. HBK har 
erfarenhet av skillnaden från högsta serien och näst högsta serien. För HBKs del minskade de 
totala intäkterna under säsongen i superettan och där bland annat sändningsrättigheterna 
minskade kraftigt. Efter säsongen 2011 då man åkte ur allsvenskan, var HBK tvungna att 
åtgärda det kraftiga driftunderskottet, för att inte riskera att förlora sin elitlicens. HBK sålde 
lokaler till Halmstad kommun, fick kapitaltillskott från intressenter, erhöll extra 
sponsorintäkter samt intäkter från försäljning av spelare gjorde att HBK kunde få ett positivt 
eget kapital vid årets slut. HBK fick även under säsongen i superettan ett kapitaltillskott från 
intressenter, för att fortsatt ha ett positivt eget kapital och behålla sin elitlicens. 
 
(HBK:s årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2010-2012) 
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!

4.2!Handbollsklubben!Drott!Halmstad!(HK!Drott)!
 
Handbollsklubben Drott Halmstad bildades 10:e mars 1936 av Lars-Erik Dymne, Erik 
Månsson, Arvid Fridh och Ingvar Svensson. Klubben har spelat i högsta ligan 46 säsonger 
och har tagit 11 SM-guld senast 2013. Intervjun gjordes den 31/1 2013. Den har även 
kompletterats via mail. Respondent A är kanslichef, han har arbetat i HK Drott i tre år och har 
20 års erfarenhet från likande föreningar till exempel Halmstad Hammers, BK Astrio och IF 
Halmia och han är även ekonomiansvarig i Hallands handbollsförbund. 

4.2.1!Ekonomistyrning!
 
HK Drott har ganska hård styrning från handbollsförbundet, om hur man ska sköta 
redovisningar och vilka upplägg man ska ha. Respondent A sköter både det praktiska och 
teoretiska inom ekonomin, där han är specialist på system. ”Vi har vissa fasta 
redovisningsmoment som vi måste skicka in till förbundet eftersom de måste läggas upp på ett 
visst sätt, till exempel kontoplaner och ekonomisystem” (Respondent A, 2013).  
 
Vid köp och försäljning av spelare är det sportchefens och sportkommitténs beslut som gäller. 
Inom handbollen gäller bosmansregler och det innebär att spelarna är fria att gå i mellan 
klubbar, det man bestämmer är priset på spelarens kontrakt, hur mycket spelaren ska ha i lön 
och så vidare. HK Drott följer de normer som finns på marknaden. 
 
Inom handbollen följer man handbollsförbundets riktlinjer för elitlicensen. Beroende på vilket 
resultat man har visat tidigare ställs det olika krav från handbollsförbundet. Har man visat ett 
sämre resultat, upprättas olika handlingsplaner för att komma i balans. Om HK Drott skulle 
åka ur serien tappar de en del intäkter men samtidigt skulle kostnaderna minska. Enligt 
respondent A skulle de behålla ett starkt stöd, även om de åker ner en serie, under 
förutsättning att man håller sig i toppen. 
 
De största intäkterna HK Drott har är sponsorer, matchintäkter, statligt och kommunalt 
bidrag. Herrlagets löner är den största kostnaden. HK Drott äger inte arenan och har inga 
intäkter därifrån, men man behåller intäkter från kiosker, matcharrangemang och 
arenareklam. Slutspelet är en viktig inkomstkälla, under förutsättning att det blir mer än en 
hemmamatch.  

4.2.2!Ekonomiska!redskap!
 
HK Drott är en ideell förning. Det ekonomiska arbetet i HK Drott består av budget, bokföring 
och kund- och leverantörsreskontra. Löner och allt som rör personal ingår också i det 
ekonomiska arbetet. HK Drott gör en sektionsbudget och en föreningsbudget innan säsongen 
startar, under året görs det månadsbokslut med hjälp av prognoser av årsbudgeten och 
likviditeten.  

4.2.3!Arbetsuppgifter!!
 
Intervjupersonen arbetar för tillfället bara med ekonomi och hans uppgifter är 
ekonomistyrning, personalhantering, löner, all bokföring, fakturering, likviditetsprognoser, 
allmänna prognoser och budgetar. Respondent A kan själv föreslå en idé, då han har mycket 
information. HK Drott har delat upp sina roller på en klubbchef som är mer marknadsinriktad 
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och driver de frågorna och även matcharrangemangen. På grund av att ekonomidelen har 
blivit större, så har respondent A fått specialisera sig på den. Respondent A rapporterar till 
styrelsen och kassören i föreningen.  

4.2.4!Elitidrottsförening!
 
HK Drott har sektioner som sköter sig själva (herr, dam och ungdom). Det finns en ansvarig i 
varje sektion som också är med i styrelsen. Mycket arbete sker i sektionerna och rapporteras 
till styrelsen, vilket innebär en decentralisering. Vissa beslut som behöver tas snabbt, kan tas 
på kansliet. HK Drott analyserar omvärlden för att lära sig av de goda exemplen. 
 
Alla föreningar har en organisationsplan, med en huvudstyrelse och sektioner under sig enligt 
respondent A. Egentligen är det kortsiktiga målet ett sportsligt mål, då HK Drott vill vinna 
varje år. Eftersom de har missat slutspel något år, vill de etablera sig i toppen för att komma 
tillbaka till slutspelet. HK Drott är sportsligt framgångsrika men inte ekonomiskt på grund av 
att handbollen är en liten sport som ligger långt efter ishockeyn och fotbollen. Det existerar 
ingen uttalad företagskultur men det finns en verksamhetsplan som säger att deltagande i 
slutspel för herrarna och att damerna ska upp i seriesystemet. Halmstad kommun och HK 
Drott vill utvecklas till Sveriges handbollscentrum. HK Drott har ett bra upptagningsområde 
på sommaren nära kusten och kanske möjligheter att ha handbollsskolor med mera. 

4.2.5!Organisation!
 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare som fasta roller. En 
ungdomsansvarig finns med i styrelsen och även en arrangemangsansvarig, som sköter 
matcharrangemang tillsammans med klubbchefen och marknadsansvarig. Det finns även 
ledamöter som har friare roller och som hjälper till när det behövs. 
 
Kommunikationen i de olika sektionerna fungerar bra. Det stora problemet i föreningen är att 
kommunicera med medlemmar och få ut sitt budskap. Handbollen har en ganska ålderstigen 
publik och alla yngre träffar man via facebook och andra sociala medier och hemsidor. HK 
Drott har många äldre medlemmar som bara nås genom Hallandsposten och andra 
dagstidningar. Det kan vara svårt att förmedla ut föreningens budskap. ”Vi jobbar successivt 
med digitaliserade former såsom medlemsutskick, nyhetsbrev och kommunicerar med 
sponsorer via sådana medier” (Respondent A). 
 
Målet för HK Drott är att vara i toppen i Sverige och det innebär att vara bland de fyra bästa i 
serien och gå till slutspel. Det blir svårare att sätta målsättningen i ett slutspel då det är mer 
ovisst vad som kan hända där. Damlaget ska högre upp i seriespelet.  
”De formella målen blir att vara i toppen i Sverige och de mer informella målen är att 
ekonomin ska vara i balans, vilket man arbetar hårt med, men det är tufft med dåliga 
konjunkturer och svårt att locka publik i den omfattning man vill” (Respondent A, 2013). HK 
Drott hade ett positivt eget kapital säsongen 2011 och respondent A berättade om att 
handbollen har haft regler som bland annat inneburit: Om HK Drott skulle göra ett dåligt år 
har man haft 3 år på sig att rätta till det. Alla dokument skulle vara med när det skickades in 
till handbollsförbundet för bedömning, för att få licens för att spela vidare i elitserien. Nu har 
reglerna ändrats och den ansökan man skickar in gäller för nästkommande säsong. 
 
I regel tas beslut av styrelsen, om de är av övergripande art. En del sportsliga beslut tas av 
sektionen. Den tar även beslut som ligger inom ramen för budgeten och har fått godkänt av 
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styrelsen. Sektionsordföranden tar beslut i samråd med sin sektion. I styrelsen är det 
ordföranden som har avgörandet, om det blir lika vid röstning. 
 
Klubben har genomgått en förändring i och med flytten från den gamla sporthallen till nya 
Halmstad arena och det har lett till att organisationen har blivit tvungen att växa framför allt 
matchorganisationen som behöver ha fler personer med. HK Drott har anställt en klubbchef 
istället för en marknadschef. Det har upprört vissa, främst äldre medlemmar som har svårt att 
acceptera förändringen.  

4.2.6!Planeringsproblematik!
 
Respondent A menar att planering för HK Drott är ett verktyg för föreningens drift. En stor 
förändring för HK Drott har varit flytten till Halmstad Arena och det har lett till tydliga ökade 
kostnader för idrottsföreningen. HK Drott har reservplaner gällande publiken, där klubben 
arbetar fortlöpande med erbjudande för att öka publiksiffrorna.  HK Drott kontrollerar i stort 
sett varje vecka hur de ligger till utifrån den ursprungliga planeringsplanen. En snabb 
förändring för HK Drott är missat slutspel och det ger snabbt negativa konsekvenser, främst 
ekonomiskt. Den här säsongen har det varit svårt för HK Drott att hålla sig till den 
ursprungliga planen, beroende på Champions League spel som lett till ett ryckigt 
matchprogram. Respondent A menar att budgetlös styrning inte är ett alternativ för HK Drott, 
då budget av tradition behövs och det inte finns några andra bättre styrverktyg. I HK Drotts 
årsredovisning finns det en post under intäkter som heter nettoomsättning och respondent A 
förklarade att det är intäkter i form av biljetter, abonnemang, sponsorverksamhet, lotterier, 
cuper och handbollsskola med mera ingår där. HK Drott riskerar att inte behålla sin elitlicens 
och därmed nedflyttning, eftersom HK Drott har ett negativt eget kapital. Enligt respondent A 
arbetar HK Drott intensivt att hitta en positiv lösning som kan leda till ett positivt eget kapital. 
HK Drott vann SM-guld 2013, men trots det fick klubben ett negativt resultat och negativt 
eget kapital samt stora kostnader. Respondent A menar att genom bättre kostnadsmedvetenhet 
i vissa delar och bättre upphandling, kunde det kanske hjälpt idrottsföreningen att undvika att 
det hände.  

4.2.7!Årsredovisning!!
 
HK Drott              2010            2011            2012 
 
Intäkter      9 288 587  10 430 607  10 738 929 
- Nettoomsättning     8 686 802    9 531 784  10 134 248 
 
Kostnader  - 10 151 443  - 9 964 041                     - 14 073 267 

- Personalkostnader    - 6 666 624  - 6 287 250  - 7 677 442 
- Direkta kostnader   - 1 932 952  - 2 891 046  - 5 565 819 

 
Årets resultat       - 885 874       442 203   - 3 364 705 
Tillgångar       1 561 228    1 796 619     3 024 838 
Eget kapital         - 225 794       186 409   - 3 178 296 
Skulder       1 817 022    1 610 210     6 203 134 
 
HK Drotts årsredovisning är inte så detaljerad som HBK- och Rögle BKs årsredovisningar, 
men genom verksamhetsberättelsen ges information om ekonomin. HK drott har spelat 2010-
2012 i elitserien. År 2010 hade HK Drott ett resultat på minus 885 874, eftersom de hade 
ingående balans på 630 080 från föregående år, gjorde det att det egna kapitalet bara blev 
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minus 225 794.  Inför den här säsongen flyttade HK Drott till en ny arena och omsättningen 
ökade. Intäkterna blev mindre än man tänkt sig genom mindre publik och kostnaderna blev 
högre än föregående år genom högre arrangemangkostnader och ökade lönekostnader. 2011 
hade HK Drott för första gången intäkter över 10 miljoner kr och HK Drott fick ett positivt 
resultat på 442 203 och ett positivt eget kapital på 186 409. Sportsligt gick det sämre och HK 
Drott missade slutspelet och det påverkade ekonomin negativt, genom att biljettintäkter 
minskade. Säsongen efter vann HK Drott SM-guld, trots det var det tungt ekonomiskt. HK 
Drott hade under säsongen tre stora ekonomiska problemområden: inkomstbortfall, lägre 
täckningsbidrag och investeringar för intäktsförstärkningar som inte har lett till intäkter ännu. 
Lågkonjunkturen slog till hårt för HK Drott och det har gjort att alla intäkter från olika 
produkter inkl. biljettintäkter var klart lägre, ungefär 2,7 miljoner kr. Styrelsen valde under 
hösten att ta till ett nytt koncept, för att locka mer publik till arenan och genom att man 
installerade nya produkter i form av ledskärmar.  Arrangemanget förändrades till det bättre 
och var annorlunda än föregående säsong. På olika sätt har det investeras i personal för att 
stärka intäkterna, tillsammans med ökade res- och domarkostnader motsvarar det ungefär 1,4 
miljoner kr. Segern i slutspelet innebar ca 800 000 kr i vinst och ledde till ett negativt resultat 
på minus 3 364 705 kr.  
 
(HK Drott:s årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2010-2012) 

4.3!Rögle!BK!
 
Rögle BK kommer från en by utanför Ängelholm i Skåne. Officiellt började Rögle BK sin 
verksamhet 1932. Klubben har funnits sedan 1921 och spelade först bandy. På 1950-talet 
började man spela ishockey. 2008 byggdes en nya arena. Föreningen har inga SM-guld i 
ishockeyn. Den största händelsen hittills är när Rögle BK kom med i elitserien. 2012 vann J-
20 laget SM-guld och J-18 laget vann brons (Bengtsson, 2013). Intervjuperson var Per 
Bengtsson och intervjun gjordes den 17/4 2013.  
 
Bengtsson har arbetat inom Rögle i 6 år och är utbildad civilekonom. Tidigare har han arbetat 
inom medelstora företag men ville göra något nytt och fick via en vän veta att det fanns en 
tjänst hos Rögle, en helt ny tjänst som redovisningsansvarig. Även om Bengtsson inte har 
varit anställd inom idrotten tidigare har han alltid varit verksam inom idrott och har varit med 
och startat Ängelholms innebandyklubb. 

4.3.1!Ekonomistyrning!!
 
Inom föreningen Rögle BK ligger all idrottslig verksamhet, ungdomslag, juniorlag, A-lag, 
kansli, tjänstemän, klubbdirektör, ekonomi, marknadsavdelning, kiosker samt försäljning av 
souvenirer. Rögle BK äger aktiebolaget Rögle Marknads AB, som främst driver restaurangen 
och barerna i arenan, och även driften i arenan till exempel vaktmästeri. Aktiebolaget bildades 
i samband med att den nya arenan byggdes 2008, samma år som man gick upp i elitserien. 
”Det hände mycket det året” säger Bengtsson. Arenabolaget i Ängelholm äger träningshallen 
och arenan, den enda anknytningen till arenabolaget är att vissa i styrelsen har intresse av det. 
Arenabolaget är ett helt externt bolag, som fakturerar Rögle BK på hyran som är 
marknadsmässig, och Rögle BK är den enda hyresgästen. Det har gjort att klubben sluppit 
problem med skatteverket som vissa andra föreningar har haft när de själva äger arenan och 
internt fakturerat hyran alldeles för lågt.  
 
Rögle BK visar på hemsidan vilka som arbetar (17 personer) och vad de arbetar med. Utöver 
det, arbetar timanställda vid matcher och ideellt anlitade personer. 20-25 timanställda arbetar i 



 25 

restaurangen och i barerna vid matcher. ”Från början har allt varit ideellt men i och med att 
man växer, så blir det ideella arbetet mindre och mindre, vi vill ha avlönad personal i 
restaurangen och barerna” (Bengtsson, 2013). När det gäller kiosker har anställd person hand 
om inköpen, medan det på matchdagar är det föräldrar till ungdomar i föreningen som arbetar 
i kioskerna och utför ideellt arbete. Publikvärdarna är också helt ideella. Rögle BK betalar två 
andra föreningar för att ta hand om parkeringen under matchdagar. Under en match arbetar 9-
10 personer, minst 8 ordningsvakter och 2-3 personer i shopen med timlön. Det arbetar totalt 
ungefär 120-130 personer under en match. Ungdomstränarna är helt ideella medan 
juniortränarna har lön.  
 
Det är stor skillnad om klubben är i elitserien eller i hockeyallsvenskan. Framför allt är det 
den centrala sponsringen som skiljer sig, en skillnad på 24 Mkr år 2012. Varje lag i elitserien 
äger en tolftedel av elitserien, som ägs av svenska hockeyligan. När svenska hockeyligan har 
dragit av sina kostnader delas resten av summan ut till de olika klubbarna. Styrelsen i 
elitserien består av varje lags ordförande. Lagen är delägare i elitserien och har administration 
i Stockholm med VD, ekonom, tävlingsansvarig och säkerhetsansvarig.  
 
Hockeyallsvenskan drivs på samma sätt men i en mindre skala. Mindre publik, 
sponsorintäkter och pengar samt de 24 Mkr som finns i elitserien är konsekvenserna för 
hockeyallsvenskan. A-laget med bättre ekonomi, är det lag från vilket som det dras mest ifrån. 
Klubben kan inte köpa in dyra spelare utan satsar på egna produkter och inhemska spelare. 
Det är vissa tjänster som försvinner, till exempel projekttjänst och försäljning som måste 
avslutas. Däremot hoppas och tror den intervjuade att besparingarna inte kommer att drabba 
den fasta personalen, och vissa områden i organisation ändras inte utan behövs på samma sätt 
som i elitserien. Till exempel behövs vaktmästeri och spolning av isen även nästa år. ”Man 
behöver samma organisation i elitserien som i hockeyallsvenskan” (Bengtsson, 2013). 
Bengtssons arbetsuppgifter förändras inte, förutom att det är mindre belopp att arbeta med i 
hockeyallsvenskan.  
 
De största intäkterna i elitserien är den centrala sponsringen, lokal sponsring och publik. I 
hockeyallsvenskan står den lokala sponsringen och publiken för intäkterna. Rögle BK får 
driftsbidrag från kommunen för att driva arenan och har avtal med kommunen om driftsbidrag 
varje år, eftersom träningshallen är öppen för allmänheten. Man får även aktivitetsstöd för 
ungdomar. Försäljning från restaurang, kiosker, lotterier vid matchdagar samt souvenirer ger 
också intäkter. Kostnaderna är störst för personal, direkta omkostnader och hyra. 

4.3.2!Ekonomiska!redskap!
 
På våren sätts budgeten för nästkommande år, då räkenskapsåret är mellan 1/5 – 30/4 och 
följer säsongen. Slutfasen för budgeten har börjat men vid styrelsemöte 16/4 2013 fastställdes 
inte budgeten utan beslut om budget planeras till början av maj 2013. Vid räkenskapsårets slut 
är det mycket att kontrollera för att kunna göra bokslut. Bengtsson gör budgeten tillsammans 
med klubbdirektören, men varje avdelningsansvarig blir involverad med sina önskemål. Efter 
detta sammanställs en total budget som styrelsen ska godkänna. I mitten av maj kommer 
revisorerna och gör revision över bokslutet. De kommer även en gång under säsongen för att 
göra stickprov och i juni har man årsmöte.  
 
Rögle BK budgeterar under våren inför nästa år och den ska sedan brytas ner till varje månad, 
då det görs en månadsrapportering. Sommaren är lugn och den sista oktober görs en prognos 
med budgeten som bas, och utifrån den ser man hur det går. Då har man sex månaders utfall 
och de kommande sex månader periodiseras med utfallet som utgångspunkt. ”Man kallar 
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arbetet 6+6 och händer det inte mycket i förhållande till budget görs det inte prognos varje 
månad utan minst varannan månad” (Bengtsson, 2013). När större, kända förändringar händer 
görs nästa prognos i december och det är åtta månaders utfall och periodisering av de sista 
fyra månaderna, den kallas 8+4. Det blir sedan oftare i slutet av säsongen. Det budgeteras ofta 
ett nollresultat, för att ge så mycket utrymme till sporten som möjligt, för att A-laget och J-
lagen ska göra bra resultat. ”I och med det går vi hela tiden en balansgång och som det här 
året då det gått dåligt, Rögle BK åkte ut elitserien och publiken svek och det har varit 
krisstämpel på styrelsemötena i vår och de vill bli uppdaterade hela tiden och undrar hur 
mycket vi tappar nu när publiken inte kommer.  Det har varit extra mycket arbete att följa upp 
sifforna och rapportera hur vi ligger till och så vidare. I år satsades extra mycket på A-laget, 
bågen spändes men misslyckades och andra metoder har använts för att täppa till hålen i 
budgeten” (Bengtsson, 2013). 

4.3.3!Arbetsuppgifter!
 
Idag arbetar inte Bengtsson ensam utan har en person som arbetar halvtid som assistent. 
Lönerna hanteras av andra utanför föreningen, medan en person inom föreningen arbetar 15% 
med A-lagets löner. Bengtsson är ansvarig för budget och bokslut och gör rapporter till varje 
styrelsemöte samt gör rapporter om hur det går för de olika sektionerna. Det görs en prognos 
efter varje månad och efter varje match. Rögle BK har en ledningsgrupp som består av 
klubbdirektör, ekonomiansvarig (Bengtsson), driftchef (vaktmästeri), restaurangchef, 
marknadsansvarig kommunikationsansvarig (media) och ungdomsansvarig. De träffas varje 
måndag och Bengtsson rapporterar om hur det går under säsongens gång och varje person i 
ledningsgruppen ska varje månad ta fram ett underlag för hur det går för dem. 
Enligt Bengtsson är det som att arbeta i ett vanligt företag, undantaget kan vara att styrelsen 
vill ha en rapport varje månad på ett visst sätt. Verifikationerna ska in i bokföringen, rapporter 
ska göras och det som ska periodiseras måste göras. Vilka rapporter det resulterar i beror dels 
vad Bengtsson tycker är vettigt och dels på tradition gällande rapporter och vad 
myndigheterna vill ha. Bengtsson rapporterar till Vd:n i en daglig uppföljning och till de 
andra avdelningscheferna vid matchuppföljning och till styrelsen varje månad. Bengtsson kan 
själv föreslå en idé och framlägga förslag. När det gäller köp och försäljning av spelare så 
lägger han fram en budget varje år och sedan är det sportchefens ansvar att anställa spelare 
inom budgetramen.  

4.3.4!Elitidrottsförening!
 
Rögle BK har Tre kronors hockeyskola som börjar vid fem års ålder för både pojkar och 
flickor och sedan går det upp i åldrarna med ett lag för varje årskull för pojkar. Det finns ett 
damlag med skilda åldrar, allt ifrån 14 till 40 år. A-lagets stab består av en huvudtränare och 
en assisterande tränare, målvaktstränare, fystränare och en sportchef som ansvarar för laget 
samt en administrativ tjänst på halvtid. Rögle BK sneglar på de andra elitserieklubbarna. De 
ansvariga för ekonomi och marknad för de olika klubbarna träffas utanför isen och ett visst 
informationsutbyte förekommer. Det är ishockeyföreningar Rögle BK är mest intresserad av.  
 
Bengtsson menar att föreningen inte har en uttalad organisationsplan, då Rögle BK är 
beroende av hur det går för laget. Intervjupersonen beskriver ändå de senaste årens plan.  
Rögle BK vill på sikt ha ett stabilt eget kapital på 5 Mkr men eftersom det har gått dåligt för 
dem den här säsongen kommer det inte hända något på den fronten just nu. För två år sedan 
gick klubben ut med att de ville vara i elitserien inom tre år och de gick upp redan andra året. 
När klubben gick upp hade de som mål att stanna kvar i elitserien och inte hamna i kvalserien 
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i år, för att på längre sikt etablera sig i elitserien. Nu misslyckades planen och klubben får 
börja om från början och arbeta på sikt igen.  
 
Föreningen håller på att utarbeta ett kompendium med värdegrund och där finns tre centrala 
ledord: Tradition, hjärta och själ. Det finns mycket kultur och stark tradition inom Rögle BK. 
De traditionella klubbfärgerna är vitt och grönt. 
 
2013 var Rögle BK inte framgångsrika, då de åkt ur elitserien. Eftersom det har varit ett dåligt 
år på isen och laget åkte ner, så har det varit problem med publiktillströmningen. Det får de ta 
lärdom och erfarenhet av. 2012 gick det betydligt bättre då gick klubben upp i elitserien, J-18 
laget tog SM-guld och J-20 laget tog SM-brons, då var de framgångsrika. Det ändras snabbt. 
Om Rögle BK hade varit kvar i elitserien, hade de inte varit nöjda med helheten av säsongen, 
men om klubben lyckas hålla sig kvar i elitserien via kvalserien hade det varit ok. Då hade de 
kunnat fortsätta därifrån. Målet var att undvika kvalserien och stanna kvar i elitserien och det 
lyckades Rögle BK inte med. 

4.3.5!Organisation!
 
Styrelsen består av 8 personer och den är aktiv med minst ett möte varje månad. 
Styrelsemedlemmarna kommer ifrån näringslivet med olika kompetenser inom ekonomi, 
juridik och marknad. Klubbdirektören har fria tyglar och tillsätts av styrelsen och har ansvar 
för de olika avdelningarna samt sportchefen.   
 
Inom kommunikationen är inga problem, Rögle BK är en tajt organisation och alla har sin 
arbetsplats på arenan och talar med varandra dagligen. Det sker flera informella möten och 
behövs det ett möte kan man ordna det samma dag. Det finns en öppen och snabb 
kommunikation och det är lätt att nå alla som man behöver få tag på. 
 
Sportsliga mål är inte satta än, det görs senare under våren. Klubben tar det lugnt i år men vill 
vara med i övre halvan av tabellen. Formella mål kan vara att Rögle BK ska komma med i 
topp 4 tabellen, medan informella mål kan vara att tränarna och spelarna i 
omklädningsrummet talar om lagets styrkor och möjligheter. 
 
När det gäller beslut beror det helt och hållet på vad det är för beslut som skall fattas. När det 
till exempel ska anställas en person då behöver inte hela styrelsen vara med utan anställningen 
handläggs av den styrelseledamot som har hand om det ansvarsområdet. Om det är en större 
fråga så talar man med den som är inriktad på det området i styrelsen. Styrelsen ska inte vara 
för mycket operativ utan den ska fatta beslut och delegera till klubbdirektören, som själv tar 
hand om ärendet eller skickar vidare till rätt person. Den löpande verksamheten ska de som 
arbetar med den ha hand om och inte styrelsen. Vi tar gärna emot hjälp av styrelsen då de har 
mycket kontakt med näringslivet, när det gäller sponsorer. ”Bättre att informera en gång för 
mycket än en gång för lite” (Bengtsson, 2013).  
 
Rögle BK arbetar med förbättring hela tiden och nu tittar föreningen på marknadsavdelningen 
men det sker inga stora förändringar. Just nu är biljettförsäljning i receptionen och i 
biljettluckan. Bokning av bord görs i restaurangen. Klubben upplever från kunder att det är 
omständigt om man vill köpa biljett och boka bord för en match då det måste ske på två 
ställen. De skulle helst vilja att det var en och samma person som hjälper till med allt. 
Föreningen försöker hitta en nyckelperson för detta problem. I fjol tillträdde en ny sportchef 
med nya idéer. Istället för två assisterande tränare skulle en vara mer inriktad på 
talangutveckling. Det blev lite andra uppgifter för var och en och lite annan organisation. 
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Rögle BK vill ta bort en del ståplatser och göra om till sittplatser, då det är mer tryck på 
sittplatsbiljetter än ståplatsbiljetter, men i och med att Rögle BK hamnade i 
hockeyallsvenskan läggs det på framtiden. 
 
De som kan vara emot förändringar är fansen. Bengtsson säger att Rögle BK är beroende av 
fansen, men samtidigt kan de inte rätta sig efter dem. Ett exempel är att förre tränaren Björn 
Hellkvist gick till Malmö som ny tränare och även när andra spelare och tränare lämnar 
klubben, kan det uppstå kritik och fansen bli upprörda. ”Det är lätt att det uppstår motstånd 
och vi måste väga varje sak noga innan vi går ut med det, speciellt när det gäller spelare och 
ledare” (Bengtsson, 2013). 

4.3.6!Planeringsproblematik!
 
Bengtsson (2014) menar att planering ur ett ekonomiskt perspektiv ses som budgetering. 
Rögle BK tittar minst en gång i månaden, hur de ligger till från den ursprungliga 
planeringsplanen. Den största förändringen för Rögle BK var när de gick upp till elitserien 
säsongen 2008/09 och den nya arenan stod färdig. Dessa nya förutsättningar betydde en 
omsättningshöjning jämfört med 07/08 med ca 40 Mkr. Rögle BK har många reservplaner. 
Det händer saker hela tiden – spelare blir skadade, laget spelar dåligt en period, publiken 
uteblir med mera. Rögle BK arbetar kontinuerligt med att ersätta spelare, sälja fler biljetter, 
hitta andra intäktskällor etc. Enligt Bengtsson (2014) var det mest negativa när Rögle BK åkte 
ur elitserien i april 2013, eftersom satsningen Rögle BK gjort inte höll. På frågan om det är 
svårt att hålla sig till den ursprungliga planeringen menar Bengtsson (2014) att det beror på 
om planen håller. Det vill säga: Rögle BK spelar bra, publiken kommer i samma utsträckning 
som de budgeterat etc. Bengtsson (2014) avslutar med att Rögle BK inte har hållit den 
ursprungliga planen/budgeten den här säsongen. En budgetlös styrning skulle inte vara ett 
alternativ för Rögle BK, då budgeten är viktig och den måste hela tiden följas upp för att se 
hur kostnader och intäkter ligger till mot budgeten. Annars riskerar Rögle BK obehagliga 
överraskningar. 
 
Första gången Rögle BK gick upp i elitserien och åkte ner till hockeyallsvenskan, löste Rögle 
BK det relativt bra. De lyckades behålla sponsorerna och fick ner kostnaderna för 
spelartruppen på ett bra sätt och så vidare. Däremot har det blivit svårare den här säsongen. 
Publik och sponsorer har inte svarat på samma positiva sätt och det är en tuff resa att klara 
budgeten. Bengtsson (2014) menar att det inte är lätt att planera den ekonomiska skillnaden 
mellan elitserien och hockeyallsvenskan. Rögle BK måste spara i hockeyallsvenskan, 
samtidigt som Rögle BK måste behålla i stort sätt samma kostnader för personal. Detta för att 
kunna sköta administration, drift av arena, tränarsysslor med mera, däremot är 
spelartruppkostnader betydligt lägre i hockeyallsvenskan än elitserien. Rögle BK önskar att 
göra ett positivt resultat och öka sitt eget kapital, men verkligheten gör att Rögle BK inte kan 
budgetera mer än ett litet positivt resultat om de är kvar i hockeyallsvenskan nästa säsong. 
I Rögle BK:s årsredovisningar från 2011 hade Rögle BK ett årets resultat 2011 på - 1 544 026 
trots att Rögle BK gick upp i elitserien. Bengtsson (2014) menar att det berodde på två 
faktorer. Rögle BK hade en dålig säsong i hockeyallsvenskan och tack vare en stark spurt 
lyckades Rögle BK hamna på en play-off plats. Det gjorde att matchintäkterna i 
hockeyallsvenskan var lägre än budgeterat och den andra orsaken var att de flesta spelar- och 
tränarkontrakt hade inskrivet en bonus vid avancemang till elitserien och detta inträffade. 
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4.3.7!Årsredovisning!
 
Rögle BK (förening)          2010           2011           2012 
 
Intäkter  50 588 704  57 696 499  87 380 668 

- Sponsorintäkter 20 475 347  25 172 818  52 145 138 
- Matchintäkter inkl. 20 990 634  22 294 651  21 385 439 

biljetter/seriekort      
 
Kostnader                    - 49 826 327                    - 59 332 233                     - 87 734 361 

- Personalkostnad   - 25 282 081                    - 34 621 291                     - 57 266 072 
- Hyra, reparation     - 9 530 680                      - 8 712 890  - 9 446 909 

och underhåll 
 
Årets resultat      784 997                      - 1 544 026     - 274 306 
Tillgångar                      11 043 678  11 509 261  18 015 554 
Eget kapital                         4 473 576    2 929 550    2 655 244 
Skulder                        6 570 102    8 579 711    6 983 600 
 
Rögle BK var under säsongen 2010 och 2011 i hockeyallsvenskan, medan 2012 spelade man i 
elitserien och har erfarenhet från högsta och näst högsta serien. Intäkterna och kostnaderna 
ökade betydligt i Rögle BK under säsongen i elitserien. Intäkterna ökade ungefär med 30 
miljoner kr och kostnaderna ökade med ungefär 27 miljoner kr. En anledning till varför 
intäkterna ökade, var att sponsorintäkterna mer än fördubblades än säsongen 2011. Den 
största kostnadsposten är personalkostnaderna, som under säsongen i elitserien ökade med 
ungefär 27 miljoner kr. Matchintäkterna hos Rögle BK har legat runt 20 miljoner kr under 
åren 2010-2012. Tillgångarna ökade för varje säsong och när Rögle BK gick upp i elitserien 
ökade tillgångarna med ca 7 miljoner kr. Rögle BK hade ett bra årets resultat 2010 på 784 997 
kr, de två följande säsongerna har Rögle BK haft ett negativt resultat. Det har gjort att det 
egna kapitalet har under åren 2010-2012 sjunkit till ungefär 2 miljoner kr. 
 
(Rögle BK:s årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2010-2012). 
 !
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5!Analys!
Här kopplas empirin och den teoretiska referensramen som presenterats tidigare samman. På 
så sätt analyseras teorin och empirin som har samlats in.   
 
I analysen finns det likartade rubriker som i empirin, undantag är rubriken ideell förening. 
Detta för att mycket av teorin beskriver ideella föreningar och för att läsaren ska få en bättre 
helhetsbild. Det finns dessutom underrubriker till rubrikerna ekonomistyrning och 
organisation.  

5.1!Analysmodell!
 
I analysen tolkas och analyseras respondenternas svar och den teoretiska referensramen. 
Begreppen kommer från teorin och är områden som tagits upp vid intervjuerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1 Analysmodell 
 
Figur 1 visar på hur elitidrottsföreningar påverkas av ekonomistyrning, ekonomiska redskap 
och planeringsproblematik. Elitidrottsföreningar är det centrala i figur 1. Här inräknas beslut, 
förändring och kommunikation samt att det finns en välfungerande styrelse, vilket är viktiga 
delar för en organisation. Cirklarna är de områden som har tagits upp i uppsatsen. 
Ekonomistyrningen influeras av hur elitidrottsföreningen styrs och påverkar 
elitidrottsföreningen genom att föreningen är beroende av ett bra ekonomiskt arbete. 
Planeringsproblematik kan ha effekt på ekonomistyrningen genom att till exempel mer kapital 
behövs än vad som budgeteras. Ekonomistyrningens effekt på planeringsproblematiken kan 
vara att föreningen inte har kapital att åtgärda problemet. De ekonomiska redskapen ska vara 
hjälpmedel till elitidrottsföreningarna, för att de ska lyckas med sin planerade 
ekonomistyrning.   

Ekonomistyrning 

Planerings-
problematik 

 Ekonomiska    
     redskap 

Elitidrottsföreningar 
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5.2!Ideell!förening!
 
HBK, HK Drott och Rögle BK är ideella föreningar enligt Nelson & Lennung (2005) och 
skatteverket (2013) och det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, utan det är stadgar 
och föreningslagen (FL) som man följer. Enligt Feldreich (2011) och Skatteverket (2013) 
bedriver idrottsföreningar näringsverksamhet med bokföringsskyldighet om man har 
försäljning till exempel vid matcher. De idrottsföreningar som har intervjuats till uppsatsen 
har krav på sig att vara bokföringsskyldiga och att göra årsredovisning. Dels för att de är 
idrottsföreningar och dels för att de har försäljning vid matcher. 

5.3!Ekonomistyrning!
 
Kullvén (2001) och Stigsson (2010) har samma mening att ekonomistyrning ska hjälpa 
företaget att uppnå sina mål. Syftet med ekonomistyrning enligt Holmblad Brunsson (2005) är 
lönsamhet. Om företaget bedriver sin verksamhet effektivt, ökar chansen att bli lönsam. 
Idrottsföreningarna vill bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt, för att öka chansen 
att vara lönsamma. Stigsson (2010) anser att ekonomistyrning har förändrats under åren och 
är inte längre bara inriktad på finansiella mål, mått och kostnader. Detta kan ses då 
idrottsföreningar har bland annat publik, säsongens resultat och styrelsen att ta hänsyn till.  

5.3.1!Intäkter!och!kostnader!
 
De största intäkterna för föreningarna är sponsorer, reklam, centrala avtal (Tv-avtal), 
matchintäkter (publik och försäljning från kiosker) samt bidrag från kommun och stat. För 
HK Drott är slutspelet är en viktig inkomst, om det blir mer än en hemmamatch. Rögle BK får 
också aktivitetsstöd för ungdomar och driftbidrag från kommunen för att driva arena. Detta 
har även Eriksson & Svensson (2005) som exempel på de vanligaste sätten för 
idrottsföreningar att finansiera verksamheten: genom sponsorer, reklam och bidrag samt 
försäljning av lotter. Kostnaderna är störst för spelare och personal enligt de intervjuade. 
 
Det är stor skillnad att ligga i högsta serien och att åka ner till lägre serie. För HBK rör det sig 
om 10-15 Mkr och det är störst skillnad på intäktssidan. HK Drott skulle förlora intäkter men 
kostnaderna skulle också minska, om de skulle åka ur elitserien. Rögle BK menar att det är 
stor skillnad mellan elitserien och hockeyallsvenskan. Den största skillnaden är den centrala 
sponsringen på 24 Mkr i elitserien som delas lika med de övriga klubbarna. Enligt Bengtsson 
drivs hockeyallsvenskan på samma sätt som elitserien men i mindre skala. Det är mindre 
publik, sponsorintäkter och pengar i allmänhet. Bengtsson menar att intäkter ifrån A-laget och 
vissa tjänster försvinner, dock behövs samma organisation i elitserien som i 
hockeyallsvenskan.  

5.3.2!Mål!
 
Formella mål är nedskrivna och bestäms av styrelsen, ledningen och på stämman. De 
informella målen finns inte nedskrivna utan de växer fram i föreningen och man arbetar i 
riktning mot dessa (Jacobsen & Thorsvik, 2008). HBK beskriver sportsliga mål och mål för 
verksamheten, men det framkom inte under intervjun att målen är formella och/eller 
informella. HK Drotts formella mål är att vara i toppen i Sverige och komma till slutspelet 
samt att damlaget ska komma högre upp i seriespelet. Informellt mål är att ekonomin ska vara 
i balans. Rögle BK har inte hunnit sätta sina sportsliga mål för nästa säsong ännu. Formella 
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mål är det som formuleras till utomstående medan informella mål är det som stannar i 
omklädningsrummet. Föreningarna har uppnått en del av sina mål. Rögle BK gick upp i 
elitserien inom tre år. HBK lyckades gå upp i allsvenskan efter en säsong i superettan. HK 
Drott vann SM-guld 2013. 

5.4!Ekonomiska!redskap!
 
Fast budget görs en gång per år och kompletteras med prognoser, vanligtvis kvartal 
(Bergstrand, 2003). Idrottsföreningarna i uppsatsen har en fast budget och varje månad 
kontrolleras den i så kallade månadsprognoser. Detta skiljer sig från Bergstrand (2003) som 
menar att oftast kompletteras det med kvartalsprognoser. En likhet mellan idrottsföreningarna 
i uppsatsen och företag är att budget är det ekonomiska redskapet som används mest. I HK 
Drott görs även sektionsbudget för de olika sektionerna i föreningen.  
När det gäller köp och försäljning av spelare har Kaller det som arbetsuppgift, han förhandlar 
och verkställer. Bengtsson lägger fram en budget för spelarköp som sportchefen ska hålla sig 
till och respondent A är inte inblandad i köp och försäljning av spelare.  
 
Årsredovisningar för idrottsföreningar visar bland annat skillnaden på att intäkterna i högsta 
serien är större än i näst högsta seren, för både fotboll och ishockey (HBK & Rögle BK 
årsredovisningar). HK Drott har under många år spelat i elitserien och därför är förändringen 
på intäkter hos HK Drott inte stor även om intäkterna har ökat lite under perioden 2010-2012 
(HK Drott årsredovisning). Då intäkterna ökar i högsta serien, ökar även kostnaderna. Största 
kostanden för idrottsföreningarna är personalkostnader, där lön för spelare och personal ingår. 
Ingen av idrottsklubbarna har heller haft ett stabilt positivt resultat år efter år, en orsak är att 
både HBK och Rögle BK har varit i både högsta och näst högsta serien under perioden 2010-
2012. För HK Drotts del beror det bland annat på vinsten i slutspelet 2013 (HBK, HK Drott 
och Rögle BK årsredovisningar).  
 

5.5!Respondenternas!uppgifter!
 
Uppgifterna för de intervjuade är likande för respondent A och för Bengtsson, medan Kaller 
inte har samma uppgifter. Högfeldt (2011) beskriver ekonomichefens huvuduppgifter. Dessa 
liknar respondent A:s och Bengtssons uppgifter. Då Kaller är fotbollsansvarig och inte arbetar 
med det ekonomiska arbetet, stämmer inte Kaller in på beskrivningen. Bengtsson har inte 
hand om lönerna i föreningen annars liknar hans arbetsuppgifter en ekonomichefs. 
Respondent A:s arbetsuppgifter är i enighet som beskrivs enligt Högfeldt (2011). 
Intervjupersonerna har arbetat länge och har erfarenhet både inom arbetsområdet och inom 
föreningen, enligt Lindvall (2009) är det väsentligt för personer som arbetar med ekonomi. 
Det är viktigt för att förstå den aktuella situationen och för hur man ska agera i framtiden. 
Feldreich (2011) menar att den ansvarige för ekonomin behöver ingen formell utbildning utan 
det räcker att personen är ansvarsfull och ordningsam samt är kunnig i bokföring. Det 
stämmer in på alla tre. En av respondenterna påtalade att han har utbildning. När det gäller 
köp och försäljning av spelare har Kaller det som arbetsuppgift. 

5.6!Planeringsproblematik!
 
Wallanders budgetlösa styrning passar inte Rögle BK och HK Drott enligt de intervjuade, då 
budgeten är det viktigaste ekonomiska redskapet för idrottsföreningarna. Under säsongen kan 
oväntade händelser inträffa som gör att idrottsföreningen måste ändra sin ursprungliga 
planering. Exempel på detta är minskad publikintäkt eller att laget spelar sämre än förväntat. 
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Mintzberg (refererad i Nilsson, Olve & Parment, 2010) menar att planeringar i organisationer 
är meningslösa, då förändringar som inträffar under året är osammanhängande och 
organisationen sällan gör rätt prognoser. Enligt Brunsson Holmblad (2005) är planering 
företagets uppfattning hur framtiden kan tänkas se ut och kan inriktas för hela företag eller 
olika delar av verksamheten. Detta stämmer in på idrottsföreningarna, då deras budget och 
planer är förhoppningar om hur framtiden ska se ut. HK Drotts reservplaner gäller publiken. 
Rögle BK har många reservplaner eftersom det sker förändringar hela tiden. Det kan vara att 
spelare bli skadade, lägre publiksiffror eller att laget spelar dåligt en längre tid. Budgeten följs 
upp antingen veckovis, månadsvis eller årsvis. Budgetuppföljningen får fram skillnaden 
mellan det budgeterade värdet och verkliga utfallet. Företagen kan använda 
budgetuppföljning som underlag för nya budgetar, analys av avvikelser och kräva ansvar för 
avvikelserna (Ax, Johansson, Kullvén, 2009). HK Drott har budgetuppföljning varje vecka 
och kontrollerar hur de ligger till utifrån den ursprungliga planeringen enligt respondent A. 
Rögle BK gör uppföljning minst en gång i månaden, för att se hur de ligger till utifrån den 
ursprungliga planeringen enligt Bengtsson.!
5.7!Organisation!!
 
HK Drott har sektioner (herr, dam och ungdom) som sköter sig själva. Den ansvarige för varje 
sektion finns med styrelsen. Arbetet som sker i sektionerna rapporteras till styrelsen. HBK 
inriktar sig helt på fotboll efter att haft simning, friidrott och ishockey i föreningen. Rögle BK 
har ishockeyskola för både pojkar och flickor i yngre åldrar och högre upp i åldrarna finns det 
lag för varje årskull för pojkar medan man har ett damlag mellan 14-40 år.  
 
Alla tre föreningarna tittar på likande idrottsföreningar och träffas utanför planen för utbyte 
av tankar och tittar på de goda exempel som finns i världen. Idrottsföreningarnas uppfattning 
är att de inte är helt framgångsrika då Rögle BK åkte ur elitserien 2013. HK Drott har inte den 
ekonomiska situationen som man vill ha. HBK:s förening är framgångsrik ekonomiskt men 
sportsligt är det tyngre.  

5.7.1!Styrelsen!
 
Alla föreningar har en styrelse, i Rögle BK och HBK består styrelsen av åtta personer medan 
HK Drott har sju personer i styrelsen. I styrelserna för Rögle BK och HBK har personerna 
erfarenhet från näringslivet (ekonomi, juridik och marknad) samt sporten. Rögles BK 
klubbdirektör väljs av styrelsen och han har fria tyglar samt ansvar för de olika avdelningarna 
samt för sportchefen. HK Drotts styrelse har fasta roller för ordförande, vice ordförande, 
kassör och sekreterare. Ledamöterna i styrelsen har friare roller och hjälper till när det behövs. 
HBK:s styrelse bruka väljas för 1-2 år och har gemensamt ansvar för klubbens förvaltning, 
med ansvarsfördelning över olika områden (ekonomi, arena och fotboll till exempel) där man 
är mer aktiv. Det är styrelsen som skriver under årsredovisning och ger ansvarsfrihet.  
 
Styrelsen är föreningens verkställande ledning enligt Eriksson & Svensson (2005) och har att 
ansvara för bokföring, anställda och förvaltning samt att skicka ut kallelse till årsmötet. 
Huvuduppgifterna för styrelsen är att ta hand om föreningens löpande arbete, så verksamheten 
kan fungera väl. Ledningens kunskap om och intresse för de ingående verksamheterna 
påverkar ekonomistyrningen och vilken handlingsfrihet ledningen ger (Nilsson, Olve & 
Parment, 2010). Ledarna är professionella och har en god känsla inom området, de är lyhörda 
för att uppfatta behov och kreativa för att utveckla planer för att möta behoven (Herzlinger, 
1979). Alla tre idrottsföreningarna har styrelser med erfarna personer ifrån näringslivet och 
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sporten. I styrelsen för HBK och Rögle BK har styrelseledamöterna var sitt område som de är 
inriktar sig på.  

5.7.2!Organisationsplan!
 
Stigsson (2010) menar att ekonomistyrning ofta utgår från en affärsplan, där företagets 
övergripande mål, strategier och även handlingsplaner kan förekomma. I HBK har man i 
grunden ett strategiskt dokument, där det ekonomiska arbetet bedöms utifrån ett 
visionstänkande. Varje år revideras detta dokument. Dokumentet är inte detaljerat men 
innehåller vad HBK strävar efter. Respondent A menar att alla föreningar har 
organisationsplaner, där man har huvudstyrelse och sektioner under sig. HK Drott har en 
verksamhetsplan som anger att herrlaget ska vara med i slutspel och damerna ska komma 
högre upp i seriespelet. Rögle BK har inte en uttalad organisations- eller ekonomisk plan, då 
man är beroende av resultatet för laget. Bengtsson beskriver ändå en plan med mål som Rögle 
BK vill uppnå. 
 
Organisationsplan är något varje förening ska upprätta för att få en större inblick i 
verksamheten och dela in verksamheten i olika ansvarsområden samt vad som ska göras 
under året och var ansvaret ligger (Eriksson & Svensson, 2005). Rögle BK har ingen direkt 
plan, då säsongens utgångsläge är avgörande. Dock vill man i framtiden ha ett mer stabilt eget 
kapital. HBK har ett dokument som man använder sig av, innehållet är inte så detaljerat utan 
mer mål man vill uppnå. Respondent A är inne på samma linje som Eriksson & Svensson 
(2005) då respondent A menar att alla föreningar har en organisationsplan. HK Drott har en 
verksamhetsplan, där de har sportsliga mål.  

5.7.3!Beslut!
 
När det ska fattas större beslut involveras styrelsen i alla föreningar. När budgeten är 
fastställd i HBK tar den ansvarige inom området beslut inom ramen för budgeten. Behövs det 
mer pengar eller att det inte finns pengar avsatta kan styrelsen bli involverad, men tanken är 
att ansvaret ska ligga hos den områdesansvarige. ”Vid investeringsbeslut som exempel 
spelarköp vill vi att styrelsen är delaktig, eftersom det kan innebära en risk” (Kaller, 2013). 
I de olika sektionerna som HK Drott har, kan sportsliga beslut tas och även beslut inom ramen 
för budgeten. Behöver det tas snabbt beslut, görs det på kansliet.  
Rögle BK menar att det helt och hållet beror på vad för slags beslut det ska fattas, till exempel 
vid anställning behöver inte hela styrelsen vara med utan det räcker med den styrelseledamot 
som inriktad på det området. ”Styrelsen ska inte vara för mycket operativ utan den ska fatta 
beslut och delegera till klubbdirektör, som själv tar hand om saken eller skickar vidare till rätt 
person” (Bengtsson, 2013). Styrelsen utnyttjas på grund av att de har mycket kontakter inom 
näringslivet.  
 
Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att beslut är att ta ställning till information som samlas in 
och undersöka de olika alternativ som finns, därefter hoppas man att beslutet få en positiv 
effekt. Det kan även uppkomma problem vid beslut på grund av för lite kunskap, motstånd 
och för lite tillgångar. Löfstrand & Zakrisson (2010) menar att det finns personer i 
organisationer som har ett kunskapsöverläge inom ett visst område, detta stämmer in på de 
intervjuade föreningarna. Då personer i styrelserna har erfarenhet från bland annat 
näringslivet och inom ett speciellt område till exempel ekonomi. Detta kunskapsöverläge som 
personerna har kan hjälpa till när beslut ska tas i organisationen. 



 35 

5.7.4!Förändring!
 
De tre idrottsföreningarna har haft fansen som sina största motståndare till förändring, även 
om det inte varit någon stor fara. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att man är rädd för det 
nya och tycker det är tryggast som det är. Det passar in i HK Drott och HBK, där HK Drott 
flyttade till en ny hall och de har anställt en klubbchef istället för en marknadschef. HBK 
diskuterade frågan om man skulle flytta till en ny arena eller stanna kvar på Örjans vall. En 
förändring innebär ett nytänkande och att man gör något nytt. Det är vanligaste att göra 
förändring i arbetsuppgifterna, målen, tekniken, strukturen, kommunikationen och besluten 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Rögle BK vill hela tiden förbättra sig och har planer att 
förändra arbetsuppgifterna, så en och samma person har ansvar för biljettförsäljning och 
bokning av bord. En annan förändring i föreningen som man funderar på är att göra om en del 
ståplatser till sittplatser då det är högre tryck på sittplatser. Detta kommer inte att ske inom 
den närmaste framtiden.  

5.7.5!Kommunikation!
 
Generellt fungerar kommunikationen bra inom idrottsföreningarna och det är lätt att nå alla. 
Rögle BK är en tajt organisation vilket gör det lätt att kommunicera med alla som arbetar 
inom föreningen. Inom sektionerna i HK Drott fungerar kommunikationen också bra. Mycket 
kommunikation till utomstående kommer genom klubbarnas hemsidor. Det är viktigt för 
föreningarna att kunna nå ut till fansen snabbt och enkelt. Olsson & Viscovj (2004) menar att 
det som hänt under matchen finns på internet direkt efter slutsignalen och nu visas alla 
matcher live och kan köpas utan att man behöver vara kund hos det tv-bolag som har 
rättigheter till matcherna. 
Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att det finns formell och informell kommunikation, på 
samma sätt som det finns formella och informella mål. Det kan förekomma problem i 
kommunikationen som gör att meddelande feltolkas på olika sätt, detta upplever inte 
respondenterna. Det är viktigt att förstå vad som behövs i kommunikationen för att den ska 
fungera så optimalt som möjligt (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
Inom handbollen kan inte fansen se varje match på tv:n eller via internet, det gör att HK Drott 
inte kan kommunicera ut på samma sätt som HBK och Rögle BK.  !
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6!Slutsats!
I sista avsnittet av denna uppsats besvaras problemformuleringen. Det ges egna slutsatser på 
det som presenterats samt förslag på framtida studier. 
 
Frågeställningen i uppsatsen är: Hur fungerar ekonomistyrning och planeringsproblematik i 
idrottsföreningar? Det som framkommit efter att ha undersökt teori i ämnet och intervjuat 
representanter för tre idrottsföreningar är att:  
Ekonomistyrningen i idrottsföreningarna är beroende av föreningarnas organisation och dess 
historiska utveckling. Dessutom är föreningarna beroende av sportresultat under den gångna 
säsongen, vilka mål man har, vilka förändringar som görs, hur kommunikationen fungerar och 
de beslut som tas. Hela organisationen påverkas av både ekonomistyrning och 
planeringsproblematik eftersom det är viktigt att idrottsföreningen har god kontroll över 
föreningens ekonomi och kan hantera oväntade planeringsproblem som kan uppstå under 
säsongen. Resultatet i uppsatsen går inte att generalisera utan gäller bara för de tre 
idrottsföreningar som har blivit intervjuade. Frågorna om planeringsproblematik har bara HK 
Drott och Rögle BK svarat på och det hade även varit intressant att höra HBK:s tankar kring 
ämnet.  

6.1!Ekonomistyrning!
 
Det är till fördel att den person som har ekonomiansvar har arbetat en längre tid i föreningen. 
Den kan då dra nytta av det historiska perspektivet. Högfeldts (2011) beskrivning om vad en 
ekonomiansvarig ska ha för uppgifter är det man tänker sig.  
 
I en idrottsförening är således ekonomistyrningen beroende av det sportliga resultatet. Det är 
en stor skillnad ekonomiskt för föreningarna att spela i högsta serien och näst högsta serien. 
Idrottsföreningar är beroende av hur det går under säsongen och efter säsongens slut vet 
föreningen mer om hur ekonomin ser ut inför nästa säsong.  
 
Angående intäkter och kostnader så är de största intäkterna från sponsorer, avtal inom sporten 
samt intäkter vid matcher och souvenirförsäljning. Största kostnaden är personalkostnad, där 
spelare och personal ingår. Fotboll och ishockey är de två största sporterna i Sverige och 
handbollen har inte lika stark ekonomisk framfart. HK Drott är en mindre idrottsförening än 
både HBK och Rögle BK. Det gör att det ekonomiska arbetet i HK Drott är i mindre skala än 
HBK och Rögle BK, även om arbetet är detsamma. 
 
Idrottsföreningarnas sportsliga mål att komma så högt som möjligt i serien och samtidigt vill 
de ha en ekonomi i balans. Av de sportsliga resultaten är det lätt att se om en idrottsförening 
har varit framgångsrik under säsongen. Om idrottsföreningar får ett negativt resultat är det 
viktigt att det inte pågår under en längre tid, så man hamnar i en ond cirkel. Det är likadant 
som för ett vanligt företag, där ett negativt resultat inte är gynnsamt i längden. Även om laget 
har en sportslig framgång behöver det inte leda till ekonomisk framgång. HK Drott vann SM-
guld 2013 men hade ett svagt ekonomiskt läge.   

6.2!Ekonomiska!redskap!
 
Budget är det ekonomiska redskap som används av de intervjuade idrottsföreningarna. Varje 
månad kontrolleras budget, genom så kallade prognoser. På så sätt har föreningarna kontroll 
över hur man ligger till ekonomiskt. Ett sådant arbetssätt gör att man kan fånga upp de 
ekonomiska problemen innan de blir för stora. HBK följer ett vanligt kalenderår medan HK 
Drott och Rögle BK har ett brutit kalenderår.  
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6.3!Planeringsproblematik!
 
Den planering som idrottsföreningen gör för kommande säsong går inte i förväg att veta om 
den kommer att hålla. Det finns obesvarade frågor som exempelvis hur det kommer att gå för 
laget, hur mycket publik som kommer till matcherna och om idrottsföreningarna måste ändra 
om i truppen på grund av skador eller andra orsaker. Bengtsson (2014) nämner även dessa 
planeringsproblem. HK Drott och Rögle BK har reservplaner som de kan använda sig av, 
främst för att locka mer publik till matcherna.  

6.4!Elitidrottsförening!
 
Beslut inom respondenternas område tas utan att styrelsen måste vara med. Styrelsen är 
inblandad i de större och viktiga besluten som rör föreningen. Styrelsemedlemmarna har 
varsitt område (till exempel ekonomi, juridik med mera) som de inriktar sig på och de är ett 
bollplank för föreningen i dessa frågor. Detta gäller för HBK och Rögle BK, medan i HK 
Drotts styrelse har medlemmarna mer fasta roller. I styrelserna finns personer som har 
erfarenhet av sporten och näringslivet. Det är till fördel att styrelsen har erfarenhet både från 
sporten och från näringslivet, då den har en viktig roll i idrottsföreningen. Styrelsen blandar 
sig däremot inte i föreningens dagliga verksamhet. 

6.5!Studiens!bidrag!
!

• Ger inblick i och förståelse för hur ekonomistyrning fungerar i elitidrottsföreningar 
• Planeringsproblematik kan innebära svårigheter för elitidrottsföreningar beroende på 

oförutsedda händelser  
• Budget är det viktigaste ekonomiska redskapet för elitidrottsföreningar 

6.6!Vidare!studier!
 
Regeringens utredare Bo Svensson vill att alla klubbar i allsvenskan ska betala hälften av 
kostnaderna av polisbevakning och inte som det är i nuläget där det bara är aktieägda bolag 
som gör det. Klubbar som IFK Göteborg, Malmö FF och Helsingborg IF drar nytta av att de 
inte är börsnoterade som AIK och Djurgården, även om de bedrivs på exakt samma sätt. Detta 
kommer inte påverka mer än ett fåtal klubbar, då majoriteten av klubbarna inte använder sig 
av polisbevakning. Svensson föreslår ett grundavdrag på ett basbelopp på 44 500 kr och det är 
ungefär 40-45 timmar med polisbevakning. Pengarna ska återinvesteras i fotbollen menar 
Svensson (Lann, 2013). Detta kan vara en idé till vidare studier hur ideella föreningar kan 
påverkas av det eller inte.  
 
 
 !
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Bilaga!1 
 
Intervjuguide 
 
Allmänna frågor om respondenten och föreningen 
 
Namn: 
 
Befattning: 
 
Bakgrund: 
 
Berätta lite om idrottsföreningen: 
 
Respondentens uppgifter 
 
Vad har du för uppgifter, är de styrda och i så fall av vem eller kan du själv bestämma över 
dem? 
 
Vem rapporterar du till? 
 
Kan du själv föreslå en idé?  
 
Köp/säljning av spelare, hur går det till och har du något att säga till om? 
 
Det ekonomiska arbetet 
 
Ekonomiska arbetet: hur ser det ut och hur går det till? 
 
Vilka metoder använder ni- budget, prognoser? Hur ofta? 
 
Ser det olika ut beroende var i seriesystemet ni befinner er? 
 
Organisationsplan och ekonomisk plan, har ni någon och hur ser den ut? 
 
Vilken bolagsform har ni? 
 
Hur ser föreningens struktur ut? 
 
Vad är era viktigaste intäkter och vart kommer de ifrån? 
Största kostnader? 
 
Äger ni arenan själva, så ni få intäkter därifrån? 
 
Tittar ni hur andra föreningar gör och tar efter? 
 
Kommunikation, mål, beslut, förändring, företagskultur och framgång 
 
Hur fungerar kommunikationen i föreningen? 
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Vad har ni för mål i föreningen och har ni någon strategi? Är målen informella/formella? 
 
Hur fattas ett beslut och vilka fattar dessa? Hur väljs de ut? 
 
Har ni eller tänker ni göra en förändring i organisationen? Om ni har gjort det var det något 
motstånd? 
 
Företagskultur- har ni någon? 
 
Kan ni känna att ni är framgångsrika eller är på väg åt det hållet? Varför/Varför inte? 
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Bilaga!2!
 
Planeringsproblematik 
 
Beskriv vad planering innebär för er? 
 
Nämn en stor förändring som har hänt och vad det har det inneburit ekonomiskt för er? 
 
Har ni någon reservplan att ta till om det händer något? Till exempel om flera spelare bli 
skadade för en längre tid eller vid minskad publik? 
 
Hur ofta kontrollerar ni hur ni ligger till, utifrån den ursprungliga planeringsplanen? 
 
Kan du nämna ett exempel då det har skett en snabb förändring som lett till något positivt 
eller negativt? 
 
Är det svårt att hålla sig till den ursprungliga planeringen? Varför? 
 
Tror du att en budgetlös styrning skulle kunna vara ett alternativ för er? Varför/Varför inte? 
 
HK Drott 
 
Vad är som ingår i nettoomsättningsposten? 
 
Hur påverkas ni av det egna negativa kapitalet och hur planerar ni att få ett positivt eget 
kapital igen?  
 
Hade ni kunnat göra något annorlunda säsongen ni vann SM-guld för att undvika de stora 
kostnaderna och det negativa resultatet och negativa egna kapitalet?  
 
HBK 
 
Hur planerade och hanterade ni när ni först åkte ur allsvenskan och säsongen efter gick upp 
igen, med de ekonomiska skillnader som blir?  
 
Hur planerade ni när intäkterna ökade och sedan minskade säsongen efteråt? 
 
Hur lyckades ni minska kostnaderna varje säsong? 
 
Vad har ni för planer för att få ett större positivt resultat? 
 
Rögle BK 
 
Hur planerade och hanterade när ni först gick upp i elitserien och sedan åkte ner till 
hockeyallsvenskan, med de ekonomiska skillnader som det är? 
 
Vad har ni för planer för att öka det egna kapitalet och få ett positivt resultat? 
 
Varför blev årets resultat så stort år 2011 när ni gick upp i elitserien? 



 45 

Är det svårt att planera när det är så stor ekonomisk skillnad mellan högsta och näst högsta 
serien? 
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Bilaga!3!
 
Första mailet jag skickade ut till idrottsföreningarna. 
 
Hej 
 
Mitt namn är Emelie Johansen och jag studerar på högskolan i Halmstad sista året på valfritt 
ekonomiskt program och ska under våren göra en C-uppsats inom verksamhetsstyrning och 
controllerns/ekonomichefens roll i en svensk idrottsförening. Jag undrar om det finns 
möjlighet till en intervju med ansvarig, om hans/hennes uppgifter, bakgrund och hur det går 
till när man säljer/köper spelare. 
 
MVH 
 
Emelie Johansen 
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