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Handledare: Anders Jerreling 

 

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart 

har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell 

näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna 

ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. 

Elitidrottsföreningar har idag även krav på sig från Svenska Fotbollsförbundet att 

upprätthålla en stabil ekonomi samtidigt som de försöker avancera i den sportsliga 

verksamheten. Trots det är de sportsliga målen de primära för en sådan verksamhet och 

ekonomiska mål tenderar att hamna i skymundan. Flera lag i Sverige har haft svårigheter 

att bibehålla en god ekonomi. Följaktligen, för att klara av de ekonomiska villkoren, 

behöver en elitidrottsförening planera och följa upp sin verksamhet. Elitidrottsföreningen 

Östers IF är ett lag som på senare år haft problem med att uppnå både sportsliga och 

ekonomiska mål. År 2016 upprättade de en verksamhetsplan med mål att nå Allsvenskan 

och en stabil ekonomi oavsett tabelläge år 2020. Öster använder såväl verksamhetsplanen 

som budget för att planera verksamhetens kommande år. Forskningsfrågan blir därmed 

hur de använder sina planerings- och uppföljningsverktyg för att uppnå de uppsatta målen 

för verksamheten. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Östers IF arbetar med 

planering och uppföljning. Vidare syfte är att undersöka ifall nuvarande planering och 

uppföljning har några svagheter.  
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Metod: Denna uppsats är till övervägande del en kvalitativ forskningsstrategi. Vidare är 

forskningsdesignen en fallstudie med semi-strukturerade intervjuer som insamlingsmetod 

för empiriskt material.  

 

Slutsats: Östers IF arbetar främst med planering inför säsongen, där budgeten är det 

främsta planeringsverktyget. Uppföljning sker främst månadsvis i Östers IFs 

månadsrapporter där främst intäkter och kostnader för månaden presenteras. Östers IF 

följer upp både finansiella mått och icke-finansiella mått. Den främsta mätningen är 

relaterad till budget och Svensk Elitfotbolls certifiering. De finansiella måtten som är 

relaterade till budget följs upp månadsvis och redovisas i månadsrapporten. Den främsta 

svagheten i Östers IFs planering och uppföljning är att verksamhetsplanen, därav målen, 

inte är kopplade till det dagliga arbetet med planering och uppföljning. 

 

Nyckelord: Ideell förening, ekonomistyrning, planering, uppföljning, strategisk 

planering, budget, prestationsmätning 
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Abstract 
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Supervisor: Anders Jerreling 

 

Examiner: Elin Funck 

 

Background and problem: Since commercialization and professionalization started in 

Sweden, football has become more of a commercial business with paid professions than 

just a sport. As the revenue in professional football clubs increases, the demand and need 

for an advanced management control increases. The Swedish Football Association also 

demands that professional football clubs maintain a healthy economy at the same time as 

trying to improve accomplishments on the field. Despite that, in football clubs the main 

goal is the achievements on the field, and the goals to maintain a healthy economy tend 

to be overshadowed. Several clubs have had problems with maintaining a balanced 

economy. To be able to do that, it is of great importance for the professional football clubs 

to plan and to control their operations. The professional football club, Östers IF, is a club 

that in recent years has had problems with both the accomplishments on the field and to 

plan and control their operations. To manage their problems they established an 

operational plan in 2016. This plan contains goals to reach Allsvenskan and to have a 

balanced economy by year 2020. Öster utilizes the operational plan and budget to plan a 

few years ahead. Therefore, the question is how they use their planning and control tools 

to achieve set goals. 
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Purpose: The purpose of this essay is to describe and analyze how Östers IF work with 

planning and control. Further purpose is to investigate if there are any weaknesses in their 

current use of planning and control.  

 

Method: The method of this essay is predominantly based on a qualitative research 

strategy. The research design is a case study with semi-structured interviews as a method 

for collecting empirical material.  

 

Conclusion: Östers IF mainly plan their operations before the season starts, where budget 

is the main tool for planning. The board in Östers IF say that they use their operational 

plan Plan 2020 when planning. The control of operations is mainly carried out every 

month which is presented in Östers IFs monthly report. The monthly report primarily 

features the incomes and costs of the month. Östers IF use both financial and non-

financial measures. The measures are primarily related to budget and the certification 

from SEF. The financial measures related to budget is controlled every month in the 

monthly report. The main weakness associated with planning and control is in conclusion 

that the operational plan, and therefore also the goals, has a weak connection to the daily 

operations of planning and control.  

 

Keywords: Non-governmental organization, planning, control, strategic planning, 

budget, performance measurement.  

 

  



  
 

vi 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 3 
1.3 Frågeställning ____________________________________________________ 6 
1.4 Syfte ___________________________________________________________ 7 
1.5 Teoretisk relevans _________________________________________________ 7 
1.6 Vidare disposition _________________________________________________ 8 

2 Metod ______________________________________________________________ 9 
2.1 Val av undersökningsobjekt _________________________________________ 9 
2.2 Fallstudie som forskningsdesign _____________________________________ 9 
2.3 Forskningsstrategi ________________________________________________ 10 
2.4 Litteratur _______________________________________________________ 11 
2.5 Tillvägagångssätt för empirisk materialinsamling _______________________ 12 

2.5.1 Primär- och sekundärdata ______________________________________ 12 
2.5.2 Intervjuer ___________________________________________________ 13 
2.5.3 Intervjumetod och inspelning ___________________________________ 13 
2.5.4 Urval av intervjurespondenter___________________________________ 14 
2.5.5 Analys av insamlad data _______________________________________ 15 

2.6 Kvalitetskriterier _________________________________________________ 16 
2.7 Etiska överväganden ______________________________________________ 18 
2.8 Källkritik _______________________________________________________ 19 

3 Teori ______________________________________________________________ 20 
3.1 Ekonomistyrning ________________________________________________ 20 
3.2 Ekonomistyrning i ideella föreningar _________________________________ 23 
3.3 Strategisk planering ______________________________________________ 25 
3.4 Budget _________________________________________________________ 27 

3.4.1 Budgetuppföljning ____________________________________________ 29 
3.5 Prestationsmätning _______________________________________________ 30 

3.5.1 Prestationsmätning i ideella föreningar ___________________________ 33 
3.6 Konceptuell modell_______________________________________________ 37 

4 Empiri _____________________________________________________________ 38 
4.1 Östers IF _______________________________________________________ 38 
4.2 Ekonomistyrning ________________________________________________ 40 

4.2.1 Planering och uppföljning ______________________________________ 41 
4.3 Strategisk planering – vision och mål_________________________________ 44 
4.4 Budget _________________________________________________________ 45 

4.4.1 Budgetuppföljning ____________________________________________ 47 
4.5 Prestationsmätning _______________________________________________ 48 

5 Analys _____________________________________________________________ 52 
5.1 Ekonomistyrning och strategisk planering _____________________________ 52 
5.2 Budget _________________________________________________________ 56 



  
 

vii 

5.2.1 Budgetuppföljning ____________________________________________ 59 
5.3 Prestationsmätning _______________________________________________ 60 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 67 
6.1 Planering och uppföljning i Östers IF_________________________________ 67 
6.2 Svagheter i Östers IFs planering och uppföljning _______________________ 68 
6.3 Förslag till vidare forskning ________________________________________ 70 

Referenser ___________________________________________________________ 71 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 Intervjuguide _________________________________________________ I 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Inledningskapitlet kommer att behandla bakgrund och problematisering till arbetets 

ändamål som kommer mynna ut i frågeställning samt syfte. Nyckelord som kommer 

diskuteras är ideell förening, ekonomistyrning, planering, uppföljning, strategisk 

planering, budget och prestationsmätning. 

 

1.1 Bakgrund 

Svenska elitfotbollslag har länge varit organiserade som ideella föreningar men liknar 

idag allt mer traditionella företag på grund av fotbollens ständiga tillväxt och därmed 

ökade omsättning. Med tanke på att sportsliga mål måste samspela med finansiella mål 

blir det av stor vikt att planera och följa upp verksamheten. Sportsliga mål innebär 

prestation på planen som exempelvis att vinna en cup, match eller avancera till en högre 

division medan de finansiella målen innebär en balanserad budget, låga skulder samt 

lönsamhet (Forslund, 2016; Carlsson-Wall et al. 2016).  

 

Fotbollen i Skandinavien präglas av voluntarism och kommersialism med historiska rötter 

i utvecklingen av välfärdssektorn. Till följd av voluntarismen förknippas fotbollen i 

Skandinavien ofta med politiska och normativa dygder som demokrati, sociala och 

morala främjanden samt kulturell integration där fotbollen är till för alla, oavsett klass 

och ursprung (Andersson & Carlsson, 2009). Sett ur ett internationellt perspektiv har 

länderna i Skandinavien stöttat amatörfotboll längst av alla övriga länder. Andersson och 

Carlsson (2009) förklarar vidare att professionaliseringen och kommersialiseringen av 

fotboll i Skandinavien tog fart i Sverige 1967 till följd av den ökade globaliseringen. Detta 

är något som haft en stor inverkan på svensk fotboll. Den ökade globaliseringen innebar 

att fotbollen i hela Skandinavien inspirerades av den brittiska och centraleuropeiska 

fotbollen. Det började med högre löner för spelarna, ökad TV-tillgång till europeiska 

matcher, internationella övergångar av spelare och supportrar fördes samman över hela 

världen. Tränare och spelare från främst Storbritannien och Skottland men också 

Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern har haft inflytande på fotbollen i 

Skandinavien genom att tillföra taktiker och regler i spelet som lokala tränare och spelare 

inte haft kunskap om (Andersson & Hognestad, 2017). 
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Kommersialisering innebär att idrotten går över från att bara vara en idrott till att bli en 

tydligare vinstgivande verksamhet (Forslund, 2012. s. 18). Professionalisering handlar 

om att idrotten förvandlas till att bli en sysselsättning på hel- eller deltid från att bara ha 

varit en lek eller hobby för såväl spelare som tränare och chefer. Därmed växer en ny 

arbetsmarknad och nya yrkesgrupper fram. Vidare handlar professionaliseringen om att 

verksamheten bedrivs på ett mer professionellt sätt i bland annat sin marknadsföring, 

ledarrekrytering, organisering av evenemang och avancerad ekonomistyrning. 

Följaktligen blev fler personer anställda mot ersättning för att kunna hantera de 

tidskrävande operativa uppgifterna som uppstått (Dolles & Söderman, 2011. s. 138; 

Forslund, 2012. s. 18). 

 

Kommersialiseringen och professionaliseringen bidrog till mycket högre intäkter via 

reklam, sponsorer, biljettförsäljning och TV- licenser samt att Sveriges invånare blev mer 

involverade. Idag är mer än 1 miljon av Sveriges invånare engagerade på något sätt och 

fotboll är vidare rankad som den största föreningsidrotten i Sverige (Riksidrottsförbundet, 

2017; Carlsson-Wall et al. 2016). Från år 1998 till 2016 har omsättningen i 

Herrallsvenskan, som är den högsta divisionen i svensk fotboll, nästan fyrdubblats till 

följd av ovanstående (Fogis, 2007; Fogis, 2016). För herrar är Superettan divisionen 

under Allsvenskan och tillsammans benämns dessa divisionerna elitfotboll då de är de två 

högsta divisionerna (Fotbollsfakta, u.å.). 

 

Enligt Lundén och Lindblad (2011, s. 9) är grundidén med en ideell förening, där även 

idrottsföreningar ingår, att samla människor som har ett gemensamt intresse i en 

organiserad form. En ideell förening ägs och styrs av sina medlemmar samt är icke-

vinstdrivande. Föreningen tillåts gå med vinst ett eller flera år i rad med krav på att vinsten 

kommande år inte får delas ut utan används för att täcka upp eventuella förluster samt 

återinvesteras i verksamheten (Forslund, 2013. s. 26). Ordet ideell betyder dock inte att 

hela organisationen måste bedrivas ideellt. Tvärtemot kan näringsverksamheten, som 

tidigare nämnt, vara helt kommersiell samt att personalen kompenseras i form av lön 

(Lundén & Lindblad, 2011. s. 9). Dock sätter Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) stopp 

för vidare utveckling i kommersialiseringen då de för flera år sedan införde den så kallade 

51% regeln, som hindrar externa parter från att äga mer än 49% av andelarna. Därmed 

skall föreningen ha majoriteten av rösterna på bolagsstämman (Fogis, 2011). 

Idrottsföreningar i Sverige är därför icke-vinstdrivande organisationer till skillnad från 
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andra länders fotboll i Europa som köpts upp och privatiserats (Andersson & Hognestad, 

2017). Forslund (2012, s. 19) menar att Sveriges fortsatta utveckling mot en helt 

kommersialiserad och professionaliserad verksamhet hindras av den kultur och det ideal 

svensk fotboll sedan gammalt står för; demokrati och att den är till för alla. Andersson 

och Hognestad (2017) menar även dem att det beror på att SvFF förespråkar demokrati 

och den kulturella integrationen där fotboll hålls neutral och är till för alla, istället för att 

låta fotbollen köpas upp som i de flesta andra länder.  

 

Även om fotbollen i Sverige inte är vinstdrivande har behovet av en avancerad 

ekonomistyrning ökat i takt med professionaliseringen och kommersialiseringen för att 

kunna upprätthålla en balanserad ekonomi (Andersson & Hognestad, 2017; Forslund, 

2016; Carlsson-Wall et al. 2016; Andersson & Carlsson, 2009). Ekonomistyrning innebär 

att man avsiktligt påverkar verksamheten och anställda att nå vissa mål (Ax et al. 2015, 

s. 40). Enligt både Atkinson et al. (2012, s. 26) och Anthony et al. (2014, ss. 4-5) innebär 

ekonomistyrning att tillhandahålla information, såväl finansiell som icke-finansiell, för 

att på ett bättre sätt kunna planera verksamheten och följa upp prestationer. Kilpatrick 

och Silverman (2005) belyser i sin artikel "The power of vision" att organisationer som 

inte har i syfte att gå med vinst inte får någon direkt feedback genom vinster eller 

förluster, därav är dem i större behov av en vision. För att sträva mot visionen bryts den 

ner i både långsiktiga och kortsiktiga mål, vilka uppnås med hjälp av styrmedel (ibid.). 

Enligt Anthony et al. (2014, s. 491) är budgeten det viktigaste styrmedlet vid planering, 

särskilt för en ideell organisation vars intäkter exempelvis inte kan ökas under året genom 

att öka marknadsföringsinsatserna. När man planerat och sedan utfört planen skall 

prestationerna utvärderas och följas upp enligt Anthony et al. (2014, s. 519). Finansiella 

mått är inte de viktigaste i en ideell organisation men ett nödvändigt mål för att kunna 

överleva, därav är det av vikt att balansera dessa med icke-finansiella mått (ibid.). 

 

Men hänsyn till utvecklingen inom elitfotbollen och dess roll i samhället samt den ökade 

medvetenheten kring behovet av styrning kan det tolkas som att idrottsorganisationer är i 

stort behov av att styras precis som alla andra organisationer. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Trots det faktum att svenska elitföreningar tar efter och liknar företag allt mer kvarstår 

fortfarande de sportsliga målen som de primära för verksamheten. De ekonomiska målen 
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har en tendens att komma i skymundan och förblir de sekundära målen. Satsning på enbart 

de sportsliga målen kommer inte självt leda till framgång. Ekonomin är en bidragande 

faktor eftersom både intäkter och kostnader blir högre i takt med att man avancerar i 

seriesystemet (Forslund, 2016). Eriksson och Svensson (2005, s. 143) anser 

fortsättningsvis att större omsättning i fotbollsvärlden medför att allt fler klubbar får 

ekonomiska bekymmer. Skulderna hos svenska föreningar kan uppgå till flera hundra 

tusen, i vissa fall miljoner. Klubbarna vänder sig då till företag i närområdet och kommun 

för att kunna driva föreningen vidare (ibid.). För att kunna hantera att idrottsföreningar 

fokuserar på sina prestationer på plan och samtidigt sina finansiella resultat införde SvFF 

en så kallad elitlicens som trädde i kraft 1 januari 2002. En elitlicens innebär därför 

särskilda ekonomiska krav på klubbar i Allsvenskan och Superettan. Kraven innebär att 

lagar, regler och rekommendationer inom redovisningsområdet skall följas (Fogis, 2004). 

Dessa kriterier återfinns i dokumentet "Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier" på 

Svenska Fotbollsförbundets hemsida (Fogis, 2017). Ett exempel är att ifall en elitförening 

i årsredovisningen uppvisat negativt eget kapital blir de ifrågasatta och får ett år på sig att 

upprätta en handlingsplan och rätta till det. Vid misslyckande degraderas föreningen till 

en nivå ner i seriesystemet. Fotboll skall enligt SvFF vara trovärdig mot såväl omvärlden 

som sina utövare och intressenter (Fogis, 2004).  

 

Nyligen har flera incidenter med fotbollsklubbars ekonomi uppmärksammats som kan 

kopplas till Erikssons och Svenssons (2005, s. 143) ovan nämnda antagande. Sveriges 

radio (2017) skrev en artikel med rubriken "Gif Sundsvalls ekonomi räddad". Allsvenska 

laget Gif Sundsvall avvärjde sin akuta ekonomiska kris genom att företag och sponsorer 

lånade dem fem miljoner kronor, endast för att klara året. Sportbladet (2017) skriver även 

om ett lag i Superettan, Gefle IF, som inför 2017 åkte ner till Superettan efter elva år i 

Allsvenskan. Under 2017 hade dem ett intäktsbortfall på 15 miljoner; från sponsorer, 

bidrag, publikintäkter och andra intäkter. Detta placerade klubben i en situation med 1,5 

miljoner i negativt eget kapital med risk för att förlora elitlicensen inför 2018 (ibid.). 

Vidare har det lokala topplaget Östers IF befunnit sig i allsvenskan ett flertal gånger för 

att vid flera tillfällen degraderas till Superettan och även division 1 som är divisionen 

under (Östers IF, u.å.). Med ett negativt eget kapital från 2016 samt 2017 har Östers IF 

vid några tillfällen blivit finansiellt uppbackade av deras supportrar "East Front" via 

uppstyrda insamlingar. Inför säsongen 2017 startades kampanjen "Vi är Öster" som 

syftade till att samla in pengar för att rädda samt säkra deras elitlicens (Östers IF, 2017b). 
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I början av 2018 startades ytterligare en insamling för att ge stöd till Östers IF 

premiärmatch som efter snöoväder tvingats byta stad och arena vilket medförde höga 

kostnader och förlorade intäkter för föreningen (Östers IF, 2018). Eriksson och Svensson 

(2005, s. 143) ifrågasätter om liknande händelser inte hade kunnat undvikas genom att 

planera bättre från början och följa upp resultatet tidigare. Vidare uppmanar dem 

föreningar att regelbundet gå igenom sin ekonomi för att följa upp resultat så de kan 

undvika sådana situationer (ibid.).  

 

Tidigare studier och forskning har behandlat ämnet ekonomistyrning i idrottsföreningar. 

Magnus Forslund, universitetslektor inom företagsekonomi, skriver främst om ledning 

och organisation inom idrottsorganisationer och om utveckling av dessa, särskilt fotboll 

(Linnéuniversitetet, u.å.). I sin bok "Praktisk föreningsekonomi" (2009) rekommenderar 

Forslund uppsatsen "Hopp om spel med styrning - en fallstudie om ekonomistyrning i 

fem svenska idrottsföreningar" (2005) av Beckman, Bruce och Florek. Syftet med 

författarnas studie är att beskriva och analysera ekonomistyrningen hos utvalda 

föreningar. Beckman, Bruce och Florek (2005) kommer fram till att budgeten är det 

styrverktyg som de flesta föreningarna använder sig av. Deras forskning visar på att 

föreningar även använder prestationsmått i större mån än vad de är medvetna om och 

främst i syfte att tillhandahålla dessa siffror till externa bidragsgivare (ibid.). Fler 

uppsatser som behandlar ämnet är Andersson och Åberg i "Bollen är rund, allt kan hända. 

Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar" (2016) där de vill undersöka vilka 

styrmedel som används för att styra ekonomin och kommer fram till att budget, nyckeltal 

och prognoser, är det som de flesta klubbar använder sig av för att styra sin verksamhet. 

Ovan nämnda uppsatser är jämförelser och mer fokus på generalisering utan att gå in för 

mycket på djupet hur styrverktyg används. Bland annat Anthony et al. (2014), Eriksson 

och Svensson (2005) och Dolles och Söderman (2011) presenterar tunna teorier och inte 

tillräckligt på djupet om ideella föreningars sätt att arbeta med ekonomistyrningens 

verktyg. Johansson (2005, s. 23) menar att tidigare forskning har en tendens att 

generalisera den ideella sektorn vilket medför att viktiga nyanser och olikheter 

organisationerna emellan går förlorade. Med utgångspunkt i främst presenterade fall utgår 

studien från att finna det djup i planering och uppföljning i idrottsföreningar, vilket den 

nuvarande teorin behöver kompletteras med. 

 



  
 

6 

För att djupare studera ekonomistyrningen i ideella idrottsföreningar anses den ideella 

föreningen Östers IF intressant att granska närmare. Detta eftersom föreningen under de 

senaste åren har haft problem med att uppnå både de sportsliga och finansiella målen 

inom klubben. Föreningens ekonomi har under de senaste fem åren följt samma krokiga 

väg som de sportsliga prestationerna. För att få bukt med de återkommande negativa egna 

kapitalen har Östers IF upprättat en omfattande verksamhetsplan med vision och mål för 

perioden 2016-2020 (Östers IF, 2016). Denna ska ligga som grund för all planering och 

uppföljning enligt Jonas Karlsson, Östers IFs ordförande (personlig kommunikation, 30 

april, 2018). Det sportsliga målet är att nå Allsvenskan 2020 eftersom Eurosport har köpt 

upp Tv-rättigheterna från C-more för Superettan och Allsvenskan. Det nya avtalet träder 

i kraft 2020 och innebär betydligt mer pengar, nästan en fördubbling. Procentsatserna är 

och har varit fördelade så att 75% går till lag i Allsvenskan och endast 25% till Superettan, 

vilket gör det betydligt mer lönsamt att befinna sig i Allsvenskan (personlig 

kommunikation, 30 april, 2018). Det finansiella målet till 2020 är att upprätta en 

balanserad ekonomi oavsett tabelläge (Östers IF, 2016). Trots verksamhetsplanen hade 

Östers IF negativt eget kapital 2016 och 2017 men har inför 2018 klarat kraven enligt 

ordförande. Vidare förklarar ordförande att problemet med deras ekonomistyrning är en 

fråga om resurser då nästan all personal allokeras till sporten. Ekonomistyrningen faller 

därför på den ideella styrelsens agenda där budgeten är deras viktigaste 

planeringsverktyg.  

 

Trots verksamhetsplanen för 2016-2020 har föreningen haft svårigheter när det gäller att 

säkra elitlicensen genom att upprätta ett positivt eget kapital och därmed göra de 

sportsliga målen om allsvenskan genomförbara. Insamlingar från supportrar anses inte 

vara ett hållbart substitut, vilket ställer högre krav på Östers IF nuvarande planering och 

uppföljning. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående har följande forskningsfrågor formulerats. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur arbetar Östers IF med planering och uppföljning i sin ekonomi? Har den nuvarande 

planeringen och uppföljningen några svagheter? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Östers IF arbetar med 

planering och uppföljning. Vidare syfte är att undersöka ifall nuvarande planering och 

uppföljning har några svagheter. 

 

1.5 Teoretisk relevans 

Den teoretiska relevansen i studien är att eftersom elitidrottsföreningar omsätter allt mer, 

blir mer professionella och anställer fler, borde man se mer av den ekonomistyrningen 

som råder i traditionella företag. Den teoretiska relevansen handlar om att ta reda på hur 

planering och uppföljning används och därmed ifall elitidrottsföreningen använder 

styrverktygen likt den befintliga teorin eller inte. Studien söker efter det djup som inte 

återfunnits i tidigare forskning och därmed fokuseras studien på en förening istället för 

en jämförelse mellan föreningar vilket blir mer övergripande.  
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1.6 Vidare disposition 
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2 Metod 
Metodkapitlet kommer att behandla val av undersökningsobjekt, forskningsdesign samt 

forskningsstrategi. Vidare presenteras vårt tillvägagångssätt för insamling och analys av 

empiriskt material följt av kvalitetskriterier, etiska ställningstagande och källkritik. 

 

2.1 Val av undersökningsobjekt 

Som tidigare nämnt är fotboll den största sporten i Sverige och spelar en viktig roll i det 

svenska samhället. Fotbollen i Sverige omsätter mer och mer pengar. Följaktligen kräver 

det större kompetens i flera delar av organisationen där en av dem är ekonomistyrningen 

och därmed vårt kunskapsområde och fokus i denna studien. Vi valde även att arbeta med 

en elitidrottsförening som Östers IF då de arbetar mer formellt med ekonomistyrning än 

mindre föreningar. Ur ett ekonomistyrningsperspektiv var det intressant att studera 

elitidrottsföreningar då de, som tidigare nämnt, bland annat med en växande omsättning 

är i större behov av styrning. Med grund i de svårigheter med att upprätta ett positivt eget 

kapital som Östers IF har ställts inför har vi valt att studera just Östers IF. Deras 

ekonomiska svårigheter och sportsliga upp- och nedgångar ville vi studera på djupet. 

Vidare hade Östers IF ett ömsesidigt samarbete med Linnéuniversitetet samt att vi sedan 

tidigare hade kontakter vilket även gjort vårt samarbete och tillgång till information 

lättare. Östers IF har därmed även valts ur ett så kallat bekvämlighetsurval som innebär 

att man väljer sådana personer, eller i det här fallet förening, som råkar finnas tillgängliga 

för forskaren (Bryman & Bell, 2013. s. 204). 

 

2.2 Fallstudie som forskningsdesign 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur Östers IF arbetar med planering och 

uppföljning samt undersöka ifall nuvarande planering och uppföljning har några 

svagheter har en fallstudie som forskningsdesign varit till fördel. Enligt Yin (2007, s. 17) 

föredras fallstudier vid forskningsfrågor som “hur” och “varför”, vilket vi i denna studie 

har; hur Östers IF arbetar med planering och uppföljning. Dessa hur- och varför-frågor är 

enligt Yin (2007, s. 23) oftast av beskrivande och förklarande  art, vilket även uppsatsen 

är, och därmed är fallstudie enligt författaren ett bra alternativ. Vidare förklarar Yin 

(2007, s. 25) att fallstudier föredras då man studerar aktuella skeenden. I denna fallstudie 

är det aktuella skeendet kort att Östers IF inte har någon stabil ekonomi idag, vilken vi 
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avsett undersöka. Fallstudier motiveras även vid komplicerade och sociala företeelser 

(Yin, 2007. s. 18). Denna studie har undersökt ifall nuvarande planering och uppföljning 

har några svagheter vilket är en komplicerad företeelse för att se hur saker och ting hänger 

ihop, inte minst i en ideell förening. Planering och uppföljning bryts ner i olika styrmedel 

vilka skall hänga ihop med varandra, därför menar Yin (2007, s. 18) att fallstudier gör det 

möjligt för forskaren att bibehålla helhetsbilden av verkliga händelser. Detta ställer även 

i sin tur höga krav på djup förståelse vilket har motiverat valet av en fallstudie.  

 

En fallstudie kan vara antingen en enfallsstudie, där ett företag studeras, eller en 

flerfallsstudie, en komparativ studie mellan flera företag. I denna uppsatsen har en 

enfallsstudie tillämpats då ett typiskt eller representativt fall studeras enligt Yin (2007, s. 

62). Det innebär att att det som studeras anses vara typiskt för många andra enheter inom 

samma område. Kopplingen drogs till att problemen som Östers IF möter med sin 

ekonomi är även problem som andra elitidrottsföreningar i Sverige handskas med. Andra 

föreningar kan därmed känna igen sig i studien då de har liknande förutsättningar och de 

kan därav dra lärdom av studiens resultat i olika grad. En flerfallsstudie, där man isåfall 

hade jämfört fler elitidrottsföreningar, ger enligt Yin (2007, s. 68) resultat som är mer 

övertygande. Dock hade det enligt författaren krävts mer resurser och mer tid vilket 

troligtvis hade fallit utanför den här studiens tidsramar. Vi ville skapa ett djup genom att 

studera ett enskilt fall och inte endast skrapa på ytan på multipla fall vilket kunde ha hänt 

ifall vi valt en flerfallsstudie med tanke på tiden vi hade till förfogande.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Vid val av forskningsstrategi ställs forskaren inför valet att välja antingen en kvalitativ 

eller kvantitativ ansats. Med fördel kan forskaren också använda en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa element i sin undersökning. I grunden är den stora likheten 

mellan dessa att båda ansatserna vill ge en bättre förståelse för samhället, men sättet 

metoderna gör det på är den stora olikheten (Holme & Solvang, 1997. ss. 76-78).  

 

Enligt Bryman (1997, s. 14) bör metodvalet göras utifrån den frågeställning och det syfte 

man vill uppnå med sin undersökning. Eftersom att frågeställningen börjar med “hur” har 

vi varit intresserade av att få en ökad förståelse för ekonomistyrningen. Syftet med 

undersökningen är således att se hur Östers IF arbetar med planering och uppföljning och 

få detta beskrivet utifrån respondenternas perspektiv. Med grund i vårt syfte och vår 
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frågeställning har därför en kvalitativ metod varit mest lämpad i vår undersökning. En 

kvalitativ metod innebär således att forskning omfattar ostrukturerade och osystematiska 

angreppssätt. För att skapa kunskap krävs det att det finns närhet mellan forskaren och de 

undersökta enheterna (Holme & Solvang, 1997. s. 92). Bryman (1997, s. 77) beskriver att 

denna närhet innebär att forskaren skall kunna se världen utifrån de studerade personernas 

ögon för att på så sätt skapa förståelse. Kvalitativa metoder fokuserar på att få riklig 

information utifrån ett litet urval för att på så sätt få ett djup. Detta djup uppnås framför 

allt genom intervjuer, främst ostrukturerade men även semi-strukturerade (ibid.).  

 

En kvantitativ studie innebär att forskningen omfattar ett strukturerat och formaliserat 

angreppssätt. Holme och Solvang (1997, s. 78) menar att kvantitativa forskare intresserar 

sig av det gemensamma och representativa där man vill ha avstånd till det levande. I vår 

studie ville vi istället ha närhet till det studerande för att se saker och ting ur 

intervjurespondenternas perspektiv. Intresset finner man i att beskriva och förklara 

åtskilda variabler och deras samband (ibid.). I denna studie har vi inte varit intresserade 

av orsakssamband utan snarare få en djupare förståelse för hur Östers IF arbetar med 

planering och uppföljning. Bryman (1997, ss. 20-21) menar att samband beskrivs främst 

genom surveyundersökningar där kvantifierbar data genereras ur en större population i 

mån om att pröva teorier. Holme och Solvang (1997, s. 14) menar att allt detta är 

nödvändigt för att analyser skall kunna göras och att det resultat studien kommit fram till 

skall kunna generaliseras. Kvantitativa metoder i form av enkäter har inte varit lämpliga 

då dessa inte ger det djup vi eftersträvar. Enkäter tenderar att vara övergripande och ger 

inte möjlighet till följdfrågor vilket underlättar förståelse och tolkning av det 

intervjurespondenterna säger. Sett ur intervjurespondenternas perspektiv kan olika 

begrepp som exempelvis “prestationsmätning” och “nyckeltal” tolkas annorlunda än vad 

vi tolkar det, vilket kan undvikas genom intervjuer där vi tydligare kan förklara hur vi 

menar vilket i sin tur kan ge bättre empiriskt material.  

 

2.4 Litteratur 

I det inledande skedet av studien letade vi upp befintlig litteratur, i form av böcker och 

artiklar, om ämnet ideella föreningar och elitidrottsföreningars styrning. Sökningen efter 

litteraturen och artiklarna gjordes i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog och OneSearch. 

Patel och Davidsson (2011, s. 44) menar att forskaren skall utgå från undersökningens 

syfte och försöka hitta lämpligt ämnesområde. Vi har utgått från följande sökord, antingen 
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i kombination för att få ett riktat sökresultat eller endast ett sökord: ekonomistyrning, 

ideell förening, idrottsförenining, non-profit organization, non governmental 

organization, performance measurement, sport management, management control och 

budgetering. Vi har vidare tagit hänsyn till vart källorna kommer ifrån och när de har 

publicerats. Patel och Davidsson (2011, s. 42) menar vidare att i böcker finner man lättast 

teorier och modeller som är utvecklade i sin helhet. Om man söker efter något mer nyligen 

producerat hittas det i artiklar, rapporter och konferensskrifter. Det beror på att böcker tar 

lång tid att förlägga. Artiklar har varit intressanta i vår studie då vi velat få en så bred och 

uppdaterad uppfattning som möjligt kring ämnet. De vetenskapliga artiklarna som vi 

därmed har använt är vetenskapligt granskade och godkända för att få en legitim uppsats. 

Artiklarna hämtades för att samla in information om tidigare forskning för att sedan kunna 

bygga vår uppsats på det. Vi har även nyttjat artiklarna för att få en djupare förståelse 

inom ämnet. 

 

2.5 Tillvägagångssätt för empirisk materialinsamling 

 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Både primär- och sekundärdata har använts i den här studien. Den primära datan är den 

data som skapats specifikt för den här uppsatsen, vilket är de individuella intervjuerna 

som gjorts. Bryman & Bell (2013, s. 324) menar att man kan använda sekundärdata 

tillsammans med primär dels för att sekundärdata sparar tid och pengar för studenter som 

skriver examensarbete. Sekundärdata som samlats in är bland annat från 

minnesanteckningar, årsmötesprotokoll samt analys av allsvenska klubbars ekonomi för 

att komplettera primärdatan. “Analys av allsvenska klubbars ekonomi” användes för att 

stärka antaganden om omsättningens utveckling i fotbollsvärlden från tidigare gjorda 

analyser för att tillhandahålla pålitliga siffror och inte bara påståenden. 

Verksamhetsplanen och andra dokument från föreningens hemsida har använts i syfte att 

jämföra vad intevjurespondenterna är medvetna om jämfört med vad som står skrivet. 

Trots det har främst primärdata använts i studien då det enligt Holme och Solvang (1997, 

s. 134) är mer fördelaktigt än att använda sekundärdata. Det beror enligt författarna på att 

om källan är närmare kopplad till den berörda situationen får den även större betydelse. 
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2.5.2 Intervjuer 

Vi valde att samla in empiri till studien genom intervjuer. Yin (2007, s. 112) menar att 

fördelen med intervjuer är att de fokuserar direkt på studiens forskningsfrågor; de är 

målinriktade. Då syftet var att skapa en djupare förståelse för ekonomistyrning i en 

idrottsförening ansågs intervjuer vara ett passande tillvägagångssätt. Typ av intervju som 

genomfördes var semi-strukturerade intervjuer som Bryman och Bell (2013, s. 475) 

förklarar är en intervju där man använder sig av en intervjuguide. En intervjuguide är en 

lista med teman som skall beröras. Därav har vi använt oss av en mall med förutbestämda 

teman och frågor vid intervjuerna. Yin (2013, s. 137) skriver att det är viktigt att man har 

utgått från studiens forskningsfrågor och teorin vid utformningen av intervjuguiden. Det 

är utifrån våra forskningsfrågor och den valda teorin som frågorna i vår intervjuguide 

(bilaga 1) har utformats. Teman som har behandlats i intervjuguiden är; ekonomistyrning, 

planering, uppföljning, strategi, budget och resultatmätning. Intervjuerna har utgått från 

frågorna i intervjuguiden men vid behov har följdfrågor ställts då något känns viktigt eller 

behöver förtydligas. Bryman och Bell (2013, s. 476) menar att fördelen med semi-

strukturerade intervjuer är att man kan hålla en viss struktur samtidigt som respondenterna 

får möjlighet att tala om de berörda områdena fritt. 

 

2.5.3 Intervjumetod och inspelning 

Då hela Östers IFs verksamhet finns beläget i Växjö fanns möjlighet att utföra personliga 

intervjuer med alla respondenter. Det gav oss möjligheten att ställa följdfrågor, diskutera 

och se eller tolka ansiktsuttryck. Jämfört med telefonintervju tenderar personliga 

intervjuer att få respondenterna att prata mer utförligt och under en längre tid än 

telefonintervjuer som pågår i cirka 20-25 minuter enligt Bryman och Bell (2013, s. 221). 

Intervjuerna ställdes enskilt för att respondenterna inte skulle påverka varandra och varje 

intervju tog mellan 40 minuter till en timme.  

 

Bryman och Bell (2013, s. 491) belyser hur tidskrävande en transkribering är, speciellt 

för studenter i ett examensarbete och deras begränsade tidsram. Dessutom påpekar de att 

det finns en risk att användningen av inspelningsinstrument kan medföra oro för 

intervjupersonen om tanken att deras ord kommer sparas där de inte kan kontrollera 

spridningen (ibid.). En transkribering har inte skett på grund av tidsåtgången. Vid varje 

intervjutillfälle har respondenterna tillfrågats ifall de tillåter att inspelning sker, vilket 

man även enligt Yin (2013, s. 174) bör ta hänsyn till. Därmed har vi, med godkännande, 
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spelat in intervjuerna då det enligt Bryman och Bell (2013, s. 488) förbättrar vårt minne 

och det kommer underlätta analysen av vad som har sagts. Det ger även möjlighet till 

upprepade genomgångar av intervjupersonernas svar. Främst underlättar inspelning en 

kvalitativ intervju då man behöver vara lyhörd och förhålla sig flexibel. Dels för att kunna 

följa upp intressanta frågor men även för att klara ut oklarheter eller motsägelser i svaren 

(Bryman & Bell, 2013. ss. 491-493). 

 

2.5.4 Urval av intervjurespondenter 

I studien genomfördes intervjuer med fyra personer som är involverade i Östers IFs 

verksamhet, både anställda och ideell personal. Detta beror på att Östers IF just nu är i en 

intensiv period med bland annat företagsförsäljning. Därav fick vi inte någon intervjutid 

med den andra huvudansvarige på marknadsavdelningen. Trots det anser vi att 

privatmarknadschefen, som vi fick intervju med, troligtvis hade samma input som 

marknadschefen vi inte fick intervju med då de jobbar sida vid sida. Fyra personer ansåg 

vi var tillräckligt då det inom en ideell förening, och speciellt Östers IF, inte finns många 

anställda eller ideellt arbetande som arbetar med ekonomistyrningsfrågor utan de flesta 

befinner sig i den sportsliga verksamheten. Trots att verksamhetschefen endast kunde 

svara på hälften av våra frågor är han viktig av den anledningen att han är länken mellan 

styrelsen och den övriga verksamheten. 

 

I studien har vi använt oss av ett målstyrt urval på alla intervjurespondenter vilket innebär 

att forskaren inte väljer intervjuperson på slumpmässig basis utan den väljs på ett 

strategiskt sätt så att personen är relevant för de forskningsfrågor som formulerats. 

Målstyrt urval kan med fördel användas i studier av kvalitativ karaktär (Bryman & Bell, 

2013. s. 452). Vidare, inom ramarna för målstyrt urval, användes kriteriestyrt urval. Det 

innebär att intervjurespondenterna valdes ut då de uppfyllde ett eller flera kriterier 

(Bryman & Bell, 2017. s. 407). Då vårt huvudområde i studien är ekonomistyrning och 

dess processer tog vi kontakt med de personer vi ansåg var mest relevanta utifrån Östers 

IFs hemsida där alla poster presenteras. Kriterierna för att vara relevant är att 

repondenterna behöver ha insikt i Östers IFs ekonomi, deras verksamhetsplan eller vara 

delaktig i planerings- och uppföljningsarbetet.  

 

Jonas Karlsson: Jonas är 54 år, arbetar som finanschef på ett fastighetsbolag och har en 

civilekonomexamen. Jonas arbetar ideellt som ekonomiansvarig och ordförande i Östers 
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IFs styrelse. Sedan 2012 har han varit en del av styrelsen och inför 2017 blev han 

ordförande. Jonas lägger ungefär 15 timmar i veckan på arbetet i föreningen. Vidare 

upprättar han tillsammans med resterande styrelsemedlemmar budgetar, 

budgetuppföljning, årsredovisning med mera. Det betyder att han har befogenhet, 

kunskap och den information om klubbens ekonomi som behövs för att svara på frågorna 

i vår intervjuguide. Intervjun ägde rum 2018-04-30. 

 

Jacob Gustafson: Jacob är 25 år och har gymnasial utbildning på ProCivitas där han gick 

Idrottsprogrammet. Efteråt är han självlärd när det kommer till de ekonomiska 

uppgifterna. Jacob är anställd hos Östers IF och är privatmarknadschef. Utöver denna roll 

arbetar han även som säljare på företagsmarknaden, är kommunikationsansvarig samt 

evenemangsansvarig. Jacob är även delaktig i budgetarbetet och har ett intäkts- och 

kostnadsansvar på företagssidan vilket gör honom till en relevant intervjurespondent i 

denna studie. Intervjun ägde rum 2018-04-26. 

 

Peter Wibrån: Peter är 49 år och har gymnasial utbildning med inriktning ekonomi. Peter 

har spelat och arbetat som bland annat ungdomstränare, A-lagstränare, sportchef, 

ungdom- och akademiansvarig i Östers IF sedan 2009 och är idag anställd som 

verksamhetschef. Att vara verksamhetschef innebär att Peter är styrelsens förlängda arm 

ut i verksamheten och därmed länken mellan det sportsliga och ekonomiska i föreningen. 

Peters uppgift i föreningen är att driva det långsiktiga och kortsiktiga arbetet vilket är 

ytterligare anledning till varför han uppfyller kriterierna för att vara intervjurespondent i 

denna studien. Intervjun ägde rum 2018-04-25. 

 

Johan Lindberg: Johan är 51 år och det är hans tredje år som styrelseledamot i Östers IF. 

Johan är egenföretagare och har gymnasial utbildning på tekniskt gymnasium. I Östers IF 

arbetar Johan ideellt cirka 10 timmar i veckan med värdegrund och uppförandekod samt 

kommunikation. Han är även insatt i Östers verksamhetsplan, budgetarbete och 

uppföljningen i form av mått i föreningen vilket gör honom relevant som intervjuperson. 

Intervjun ägde rum 2018-05-06. 

 

2.5.5 Analys av insamlad data 

Denna studie har utgått från teorin, vilket innebär att det är teorin som har legat till grund 

för hur intervjuguiden formulerats och vilket empiriskt material som tillhandahållits. 
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Analysprocessen har underlättats genom att teorin och empirin har följt samma struktur 

med liknande teman och rubriker. De delar som valdes att studeras närmare analyserade 

vi genom fem faser enligt Yin (2013, s. 179); sammanställning, demontering, 

remontering, tolkning och slutsatser.  

 

Till en början sorterade, organiserade och sammanställde vi det mest betydelsefulla 

materialet, vilket Yin (2013, s. 180) menar är första fasen. Det betyder att man sållar bort 

det som man inte anser är relevant. Nästintill allt material från våra intervjuer var relevant 

vilket kan förklaras av att vår intervjuguide är upprättad i enlighet med den teoretiska 

referensram som samlats in. Därmed är det mesta som sagts under intervjuerna med i 

empirin. Analysen fortsatte med att bryta ner materialet i mindre delar, en så kallad 

demontering enligt Yin (2013, s. 181). Detta gjordes för att få en överblick över materialet 

för att sedan omorganisera det, vilket är fas tre enligt Yin (2013, s. 181) och kallas 

remontering. Materialet delades in enligt studiens delar; ekonomistyrning, strategisk 

planering, budgetering och prestationsmätning. Under varje del presenterades vad 

respektive person sagt gällande denna del. På så sätt kunde vi finna likheter och skillnader 

mellan uttalanden. I den fjärde fasen ska datan tolkas och är enligt  Yin (2013, s. 181) den 

analytiska huvuddelen. Här ställdes det empiriska material mot den teoretiska 

referensram för att på ett sådant sätt undersöka ifall Östers IFs arbete med planering och 

uppföljning har några svagheter. Även här har vi analyserat varje del för sig och tydligt 

kopplat det till relevanta teorier. Analysens femte del är att dra slutsatser om studien 

(ibid.). I vår slutsats sammanfattades svaren på de angivna frågeställningarna samt ifall 

syftet med denna studie är uppfyllt.  

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Den forskningen som görs skall vara av god art och därmed hålla en hög kvalitet för att 

dess läsare skall anse den som relevant. Vi har använt oss av Yins (2007, s. 54) föreslagna 

fyra kriterier begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet som mått 

för att avgöra forskningens kvalitet. 

  

Enligt Yin (2007, s. 56) handlar begreppsvaliditet om att studien skall förhållas objektiv, 

subjektiva värderingar skall utelämnas och får inte ge sig till uttryck inom studiens ramar. 

Begrepp som studien är ämnad att beröra skall därför definieras tydligt för att förtydliga 

att studiens antaganden är grundade utifrån fakta och inte ur forskarens egna preferenser. 



  
 

17 

Yin (2007, s. 56) förklarar däremot att det är mer problematiskt att utelämna subjektiva 

bedömningar helt och hållet i en fallstudie. Det grundas i att mått för de begrepp som en 

fallstudie är ämnad att studera är ofta  inte tillräckligt operationella. För att stärka 

begreppsvaliditeten i vår fallstudie har vi följt Yins (2007, s. 56) förslag på 

tillvägagångssätt och har använt oss av ett flertal empiriska källor vid insamling av data. 

Vi har använt fyra respondenter med olika befattningar inom vårt undersökningsobjekt 

Östers IF för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt. För att ytterligare stärka 

begreppsvaliditeten har sekundärdata i form av minnesanteckningar och 

årsmötesprotokoll för 2017 samt Östers IFs verksamhetsplan granskats. Ytterligare 

handling som Yin (2007, s. 56) förespråkar bidra till begreppsvaliditet är att låta 

respondenterna validera studiens utkast. De fyra respondenterna fick därför ta del av 

studiens utkast för låta dem intyga att vi har tolkat deras uttalanden på ett korrekt sätt.  

  

Intern validitet uppnås enligt Yin (2007, ss. 56-57) genom att rätt slutsatser dras utifrån 

att forskarna har beaktat förhållanden och förklaringar som kan ha haft en direkt eller 

indirekt påverkan på slutsatsen. Vår studie är en beskrivande studie och Yin (2007, ss. 

56-57) betonar att den inte kan tillämpas vid beskrivande studier utan att intern validitet 

främst är av betydelse vid undersökningar som är av kausal eller förklarande art. Vi har 

inte sökt något samband mellan vad som kan ha förorsakat en händelse utan vi vill 

beskriva och analysera hur Östers IF arbetar med planering och uppföljning inom deras 

ekonomistyrning. Därför såg vi inom det avseendet inte till det här kriteriet. Yin (2007, 

s. 57) anser dock att man vid en fallstudie istället vill att slutsatsen är hållbar. Vi har i det 

avseendet grundat analysen på befintlig teori för att försöka minimera risken av att vår 

slutsats inte är hållbar. Vi har även granskat respondenternas utalanden för att skildra om 

vårt empiriskt insamlade material var unisont. För att slutsatsen ytterligare skulle bli så 

hållbar som möjligt har vi beaktat möjliga aspekter som skulle ha kunnat påverka studiens 

slutsats. 

 

Extern validitet behandlar hur pass generaliserbar studiens resultat är och tydligare 

uttryckt ifall det kan överföras och tillämpas i andra sammanhang och miljöer (Yin, 2007. 

ss. 57-58). Yin (2007, s. 57) belyser vikten av att skilja på statistisk och analytisk 

generalisering och menar på att det är mer problematiskt att uppnå extern validitet i en 

fallstudie genom statistisk generalisering. Syftet i vår studie har därför varit att uppnå en 

analytisk generalisering vilket innebär att vi har försökt generalisera vårt resultat till redan 



  
 

18 

framtagna teorier istället för till en större population. Vi anser dock att vår studies resultat 

kan nyttjas av andra ideella elitidrottsföreningar som information för hur de kan använda 

sig av ekonomiska styrverktyg för planering och uppföljning. 

 

Reliabilitet är det sista kriteriet och enligt Yin (2007, s. 59) innebär det att samma 

slutsatser skall vara möjliga att åstadkomma för andra forskare om de utför studien 

ytterligare en gång utifrån samma tillvägagångssätt. För att vår studie skulle visa på 

reliabilitet har noggrann dokumentation för forskningsprocessens alla ingående moment 

upprättats och presenterats i vårt metodkapitel. Det möjliggör för andra forskare att 

återupprepa vår forskning och komma fram till samma slutsatser om vårt 

tillvägagångssätt följs fullt ut. Vårt redovisade tillvägagångssätt ger omvärlden en tillit 

för vår forskning, att den har bedrivits på ett tillförlitligt sätt och att vårt resultat är 

trovärdigt. Vår genomförda dokumentation har även minimerat utrymmet för skevhet 

vilket Yin (2007, s. 59) menar är syftet med reliabilitet. Detta har även uppnåtts genom 

att vår studie granskats kritiskt av opponenter, vår handledare samt av vår examinator 

under hela forskningsprocessen i samband med obligatoriska och kontinuerliga 

seminarier samt handledningstillfällen. Vi har beaktat ovan nämndas utomstående åsikter 

vilket medförde att vår forskning utvecklades i en tydlig riktning där skevhet och fel har 

minimerats. 

 

2.7 Etiska överväganden 

När studier upprättas i forskande syfte har forskarna skyldigheter gällande etiska 

överväganden som de skall vara medvetna om samt ta hänsyn till (Bryman & Bell, 2013. 

ss. 136-137). Vår fallstudie  är inom ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt 

forskningsområde och vi har därför tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) upprättade 

etiska restriktioner som benämns som individskyddskravet. Bryman och Bell (2013, s. 

136) samt Patel och Davidsson (2011, s. 62) tar också upp individskyddskravet i deras 

litteratur och förklarar att det handlar om hur deltagande respondenter skall behandlas 

under forskningsprocessen. Individskyddskravet kan delas upp till de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002. s. 6). Vi har även valt att beakta ytterligare ett krav i vår studie 

som Bryman och Bell (2013, s. 137) benämner falska förespeglingar. 
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Från första kommunikation med respektive inblandad individ har vi klargjort för deras 

specifika uppgift som råder i samband med deltagandet. Vi har tydligt informerat om 

studiens alla ingående moment samt gett information om studiens syfte vilket är i enlighet 

med att informationskravet är uppfyllt. De deltagande personerna har fått information om 

att deltagandet i vår studie är frivilligt och säkerställt dess samtycke till att delta. De har 

även informerats om att de har rätt att avbryta deltagandet under vilket tillfälle och till 

vilken orsak som helst utan negativa följder för dem, vilket faller inom ramarna för både 

informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002. ss. 7-11). I 

överensstämmelse med att uppfylla konfidentialitetskravet upplyste vi de medverkande 

om möjligheten till att förbli anonyma. Vi har behandlat respondenternas personliga 

information på ett varsamt sätt. Det har förvarats utom åtkomst för obehöriga för att ge 

dem största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002. ss. 12-13). Utöver 

ovanstående har vi förhållit oss till nyttjandekravet genom att all personlig insamlad 

information endast nyttjats i linje med vår aktuella forskning, vilket var information vi 

delade med oss av till de medverkande (Vetenskapsrådet, 2002. s. 14). I enlighet med 

Bryman och Bells (2013, s. 137) ytterligare framförda etiska princip om falska 

förespeglingar har vi förmedlat sanningsenlig information om studiens ändamål till 

respondenterna med avsikt att inte medvetet vilseleda de deltagande personerna eller 

skapa falska förespeglingar i vår studie.   

 

Vetenskapsrådet (2002, s. 15) uppmanar till ytterligare två rekommendationer rörande 

tolkning av det empiriskt insamlade materialet från intervjuer. För att undvika felaktig 

tolkning från vår sida har vi i enlighet med de här rekommendationerna överlåtit 

sammanställningen av det insamlade materialet till våra respondenter. De har fått ge deras 

samtycke till att vår tolkning överensstämmer med deras beskrivningar innan rapporten 

publicerades. Vi har också erbjudit oss att sända den färdigställda studien till de 

medverkande personerna om de så önskar.  

 

2.8 Källkritik 

Vi har under forskningens gång granskat vårt insamlade material med ett kritiskt öga för 

att säkerställa att vi använt oss av korrekt fakta som skildrar faktiska förhållanden och 

skeenden (Patel & Davidsson, 2011. s. 68). Vi har innan användning av både primär- och 

sekundärdata varit noggranna med att kolla upp och därefter ange vem som upprättat 

materialet samt var, när och hur materialet blev till vilket Patel och Davidsson (2011, ss. 
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68-69) nämner som den inledande källkritiken. Forskarens tidigare verk samt deras 

huvudområde inom forskning har varit relevant information för oss för att avgöra en 

artikels relevans. 

 

Vi har i så stor utsträckning som varit möjlig använt oss av så uppdaterad litteratur och 

dokument som möjligt för att säkra studiens aktualitet. Vi har även granskat Östers IFs 

årsmötesprotokoll och minnesanteckningar från årsmötet samt deras verksamhetsplan, 

Plan 2020. Vi har fastställt att de har varit legitima och att de inte har varit några 

förfalskningar, utan vi har använt oss av originaldokument (Patel & Davidsson, 2011. s. 

69). 

 

3 Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för studien. Inledningsvis 

presenteras ämnet ekonomistyrning; planering och uppföljning, och hur detta ser ut i en 

ideell förening. Sedan berörs strategisk planering, budgetering och prestationsmätning 

mer ingående. Slutligen kartläggs en tydlig bild av undersökningens struktur i en 

konceptuell modell. 

 

3.1 Ekonomistyrning 

Företagets styrsystem delas in i tre nivåer enligt den cybernetiska modellen; strategisk, 

taktisk och operativ (Greve, 2009. s. 52; Gyllberg & Svensson, 2002. s. 58; Nilsson & 

Olve, 2013. s. 38). Strategisk nivå innebär att ledningen formulerar en strategi utifrån de 

överordnade målen de beslutat om och är den långsiktiga planeringen. 

Ekonomistyrningen behandlar främst den taktiska nivån och är den kortsiktiga 

planeringen (Gyllberg & Svensson, 2002. s. 58; Nilsson & Olve, 2013. s. 38). 

Ekonomistyrningen omfattar de styrprocesser som för ihop strategiska planeringen med 

den dagliga operativa styrningen av verksamheten (Nilsson & Olve, 2013. s. 422). 

Ekonomistyrning handlar om att påverka anställda i organisationen att genomföra och nå 

de mål som formulerats i strategin (Greve, 2009. s. 52). Frenckner (1983 se Gyllberg & 

Svensson, 2002. s. 35) samt Johanson och Skoog (2015, s. 12) definierar på liknande sätt 

ekonomistyrningens syfte som planering och uppföljning för att nå ekonomiska mål. 

Utgångspunkten är att med hjälp av företagets ekonomisystem planera och följa upp 

företagets ekonomi (ibid.). Den taktiska nivån kan även benämnas ettårsstyrningen och 
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innebär att verksamhetsplanering, budget och prognoser sker ett år framöver. Detta har i 

syfte att precisera strategins mål genom att bryta ner den i aktiviteter, samordna 

övergripande, stämma av, fördela resurser, delegera uppgifter, bestämma ansvarsområden 

med mera (Gyllberg & Svensson, 2002. s. 38; Nilsson & Olve, 2013. s. 39). Vidare 

handlar den operativa nivån om att komplettera den taktiska nivån för att i detalj styra den 

dagliga verksamheten (Gyllberg & Svensson, 2002. s. 38).  

 

Anthony et al. (2014, ss. 333-334) och Mintzberg (1994 se Brunsson, 2005. s. 82) talar 

om flera syften med att planera. Planering används för att förmedla vad organisationen 

skall göra under en period och hur resurserna skall fördelas så att varje avdelning med 

dessa kan uppnå sina mål (ibid.). Vidare planerar företag för att koordinera, kontrollera 

och motivera människor i organisationen så att de arbetar enligt planen och för att nå 

företagets gemensamma mål. Chefer kan till exempel kontrollera ifall anställda följer sin 

budget och författarna menar att uppställda mål ökar anställdas och chefers motivation 

(Anthony et al. 2014, ss. 333-334; Mintzberg, 1994 se Brunsson, 2005. s. 82). För att få 

medarbetare att nå uppställda mål behöver organisationen kommunicera information om 

vilka målen är och vilka prestationer som krävs för att de skall uppnås. Ytterligare ger 

planering insikter om framtiden samt ger underlag för kloka beslut (Lindvall, 2011. s. 53).  

 

Anthony et al. (2014, s. 333) understryker att företaget behöver planera oavsett om deras 

omgivning är turbulent eller relativt stabil. Han menar att man i föränderliga miljöer 

behöver vara mer flexibla och kunna anpassa sig före konkurrenterna, vilket gör att 

planeringen blir en mycket svårare uppgift. När framtiden är allt för osäker kan företag 

till och med vänta och se vad som händer innan beslut tas (ibid.). Det betyder att 

verksamhetsplanen bör vara öppen för att ifrågasättas och omarbetas. Över tid kan en 

strategisk planering komma att tappa relevans då verksamheten förändras, vilket även är 

den största kritiken mot planering. Människor kan istället distraheras från att se vad som 

egentligen försiggår. Företag behöver tillhandahålla en flexibel planering för att stå i fas 

med föränderligheten men samtidigt vara stabil för att bibehålla ordning och riktning i 

verksamheten. För att kunna vara flexibel i planeringen krävs aktuell information och god 

finansiell data för att kunna använda strategiska ändringar på rätt sätt (Brunsson, 2005. s. 

79; Blumentritt, 2006).  
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Vidare kan planering vara mer eller mindre långsiktig. Långsiktiga planer som omvandlas 

och bryts ner till kortsiktiga handlingsorienterade planer är budgetar. Planer och budgetar 

används på hela företag och enskilda avdelningar för att chefer, som tidigare nämnt, 

lättare skall kunna samordna och kontrollera verksamheten (Brunsson, 2005. s. 81). 

Varför planering fortfarande anses vara viktigt är för att företag växer och chefer får fler 

underlydande. Ju längre avstånd och fler underlydande desto svårare är det för chefer att 

hålla reda på vilka människor de skall styra. Vidare behöver företag som sagt tänka på 

framtiden. Företag som inte planerar fastnar i kortsiktiga problem och glömmer de 

långsiktiga målen (ibid.). Om cheferna fokuserar för mycket på kortsiktiga mål riskerar 

man att äventyra verksamheten på lång sikt. Framgångsrikt ledarskap och företag har sin 

grund i behovet av att tänka långsiktigt (Lindvall, 2009. s. 158). Planering tvingar 

beslutsfattare att tänka mer långsiktigt (Mintzberg, 1994. se Brunsson, 2005. s. 82). 

Ewing och Samuelson (2002, s. 58) samt Gyllberg och Svensson (2002, s. 56) betonar 

vikten av att balansera långsiktiga mål med kortsiktiga mål i ett företag. Det långsiktiga 

behovet är i grunden att ledningen skall fundera över vart verksamheten är på väg, hur de 

skall skapa och bevara konkurrensfördelar, positionera sig på marknaden med mera. 

Samtidigt finns det kortsiktiga behovet att samordna den operativa verksamheten och 

fokusera på att effektivt utnyttja befintliga resurser (ibid.). Med planering skapar 

företagen även mer kontroll genom att de systematiskt samlar in information om sin 

omvärld och skapar riktlinjer för sitt eget agerande. Slutligen leder planering till att 

beslutsfattandet formaliseras i ett företag och beslutsfattarna behöver reflektera och bete 

sig rationellt (Mintzberg, 1994. se Brunsson, 2005. s. 82).  

 

När man planerat och utfört uppgifterna menar Anthony et al. (2014, s. 519) att man skall 

utvärdera planen mot utfall och ta lärdom av problem och omständigheter som orsakar 

avvikelser, till exempel mellan budget och verkligt utfall. Vidare menar författarna att 

man efter utvärderingen beslutar om eventuella åtgärder (beslut) behöver vidtas och i så 

fall påverka medarbetare till att ändra beteende (ibid.). För att kunna göra uppföljningen 

inom ekonomistyrning enligt den cybernetiska modellen krävs tre saker. Det skall finnas 

mål och därmed måste det finnas något man önskar att uppnå. Det andra är att det måste 

gå att mäta och följa upp aktiviteter som utförs (Nilsson & Olve, 2013. s. 190). Anthony 

et al. (2014, s. 385) påstår att man genom dessa mått, finansiella och icke-finansiella, 

identifierar faktorer som är väsentliga för företagets framgång. Prestationsmätning, som 

det kallas när man använder sådana mått, hjälper företaget att implementera sin strategi. 
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För att uppnå det krävs det dock att de valda måtten skall representera företagets strategi 

(ibid.). Slutligen skall uppföljningen kunna visa avvikelser från faktiska resultat och de 

mål man satt upp från början. Detta ger beslutsfattare information för att kunna avgöra 

vad som skall göras för att rätta till avvikelsen (Nilsson & Olve, 2013. s. 190). 

Uppföljning används för att chefer och anställda i organisationen skall få feedback på sina 

prestationer för att se ifall de har lyckats nå sina mål eller inte. Detta främjar motivation 

och lärdom inom organisationen (Anthony et al. 2014, s. 385).  

 

3.2 Ekonomistyrning i ideella föreningar 

Som berörts i studiens inledning är kärnverksamheten för elitidrottsföreningar sporten 

samtidigt som kraven på ekonomistyrningen av föreningar ökar. Därmed kan svårigheten 

för ledningen bli att hitta en balans mellan dessa och förmedla vilket mål som det bör 

fokuseras på mest (Merchant & Van der Stede, 2007. s. 782). Då elitidrottsföreningarna 

befinner sig i en miljö som ständigt förändras kan förutsättningarna snabbt vända. Till 

exempel om man åker ur Allsvenskan vilket minskar intäkterna avsevärt i form av publik, 

sponsorer och mindre intäkter från Tv-avtal. Fler plötsliga händelser kan vara att en 

spelare skadas. Därmed kan förutsättningarna för att nå både ekonomiska och sportsliga 

mål vara olika från början av en säsong till slutet (Slack, 2006. ss. 43-46). 

 

Framgång nås enligt Leopold (2006, s. 34) genom att upprätta mål, uppgifter, strategi, 

styrning och ledning i enlighet med logiken, det vill säga syftet med organisationen; till 

exempel om det är ett företag, offentlig verksamhet eller ideell förening. Även Winand et 

al. (2014) menar att olika typer av organisationer har olika mål och uppdrag vilket betyder 

att de definierar framgång på olika sätt och därav fokus på olika prestationer. 

Prestationsbegreppet och mått behöver anpassas till organisationens situation (ibid.). 

Gustafson (2008, s. 26) menar att företag använder sin verksamhet som medel för att nå 

sitt mål; vilket är vinst och pengar. Tvärtemot använder ideella föreningar pengar som 

medel för att nå sitt mål med föreningen; att lyckas i sportverksamheten och därmed att 

skapa värde för medlemmarna. Även Merchant och Van der Stede (2007, ss. 782-783) 

stärker detta antagandet och menar att elitidrottsföreningar använder ekonomi för att 

stärka den sportsliga verksamheten. Trots det är den strategiska planeringen lika viktig. 

Detta för att de ekonomiska begränsningarna och behoven av prioriteringar är minst lika 

påtagliga i en icke-vinstdrivande organisation. Han menar att trots att de inte har som 

syfte att sträva efter vinst behövs planeringen för att inte gå i förlust (Parment, 2010. s. 
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58). Nilsson och Olve (2013, s. 379) menar att det går att översätta planering i företag till 

hur man gör i ideella föreningar. Ideella föreningar behöver också värva kortsiktiga och 

långsiktiga mål för att lyckas (Leopold, 2006. s. 238).  

 

Anthony et al. (2014, s. 489) förklarar vidare att avsaknaden av tillfredsställande, 

kvantitativa, översiktliga prestationsmått är ett av de största problemen med 

ekonomistyrningen i en ideell organisation. Trots att det årliga resultatet inte används som 

primärt prestationsmått är resultaträkningen väldigt viktig. Ett högt resultat i ett företag 

bekräftar hög prestation medan det i en ideell organisation betyder att föreningen inte har 

försett intressenterna med tillräcklig service eller använt resurserna på rätt sätt (ibid.). 

Ideella föreningar ställs inför dessa svåra beslut gällande prioritering och fördelning av 

begränsade resurser till olika aktiviteter, där budgeten fungerar som styrmedel för 

resursallokering. I sådana fall är det viktigt att säkerställa att företagets enheter får de 

resurser som de behöver för att utföra sina uppgifter (Ax et al. 2015, s. 199). 

 

Leopold (2006, s. 234) anser att trovärdighet och legitimitet är nyckelbegrepp i ideella 

föreningar. En ledning skall för att anses legitim ha valts på rätt sätt, bete sig på rätt sätt 

och medlemmarna skall ha input i frågorna som bedrivs (ibid.). Trovärdighet innebär att 

resurser används på ett sätt i organisationen som inte anses olämpligt av intressenterna, 

så att förtroende, anseende och varumärke inte förstörs. Det är även därför en förening 

inte skall gå med vinst flera år i rad eftersom det betyder att de inte har fördelat resurserna 

rätt (Gustafson, 2008. s. 27) Vidare är värderingar viktigt i en ideell förening för att agera 

samordnat. Värderingar fungerar som ett rättesnöre för personer i organisationen, en 

distinktion mellan vad som är rätt och fel, viktigt och oviktigt. Detta är särskilt viktigt då 

det finns ideella arbetare. Med gemensamma värderingar sker beslut, arbetsinsatser och 

beteenden i enlighet med organisationens mål. Leopold (2006, s. 239) menar att 

ordförande och ledare skall ägna tid, kraft och ständigt måste tala om och förklara 

företagets verksamhetsidé för alla i föreningen.  

 

En elitidrottsförenings intressenter är främst förbund, supportrar, spelare, sponsorer och 

ägare (medlemmarna). Alla dessa lägger ett stort tryck och fokus på sportsliga resultat 

men förbundet har som sagt uppmärksammat att sportslig framgång inte nås utan en stadig 

ekonomi. Förbunden reglerar därmed elitföreningarnas ekonomi genom elitlicensen med 

dess regler och rekommendationer (Fogis, 2004; Svenska Fotbollsförbundet, 2017). Detta 
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gör elitidrottsföreningarnas mål ambivalenta och därmed leder blir det svårt att göra en 

bedömning på föreningens framgång. Det beror på att ekonomiska och sportsliga mål 

kanske inte uppnås samtidigt, vilket vid en utvärdering och uppföljning gör det komplext 

att avgöra om föreningen lyckats övergripligt eller ej (Merchant & Van der Stede, 2007. 

ss. 782-783).  

 

Precis som i företag och som ovan nämnt skall ideella föreningar bryta ner sin 

verksamhetsplan i flera aktiviteter för att kunna genomföra sin strategi och uppnå målen 

(Nilsson, 2006. s. 32). Leopold (2006, s. 175) förklarar även att det är viktigt med 

kontinuerlig utvärdering i ideella föreningar för att se om den fungerar korrekt. Därmed 

skall det på samma sätt ske uppföljning av budget och annan planering mot den 

strategiska planeringen för att se så att organisationen styrs i rätt riktning (Nilsson & Olve, 

2013. s. 469). Nilsson & Olve (2013, s. 419) förklarar att planeringsprocessen följs upp 

via prestationsmätning för att se ifall de strategiska målen är på väg att uppnås.  

 

3.3 Strategisk planering 

Såväl företag som ideella föreningar behöver en klar och tydlig strategi för att vägleda 

alla delar i organisationen. Strategi visar vägen mot långsiktig framgång och hushållning 

av resurser. Det handlar om att styra resurserna dit de leder till både framgång och 

använda dem rätt (Leopold, 2006. s. 234; Anthony et al. 2014, s. 335). Strategiarbetet 

innebär att man ägnar sig åt både strategi och mål då strategi är hur man når målen. Det 

är affärsidén som är utgångspunkten för hur strategin formuleras. Affärsidén utgör 

organisationens utgångspunkt, missionen är det man åstadkommer, visionen är det man 

strävar mot och strategiska planeringen blir mer konkreta målformuleringar (Nilsson & 

Olve, 2013. ss. 387-388). Dock är det inte alltid att strategier som är formulerade blir 

genomförda. Det är av stor betydelse att strategin blir klart konkretiserad och formulerad 

i verksamhetsplaner. Det betyder att man kan följa upp kvantifierade mål som formulerats 

i denna (Nilsson & Olve, 2013. s. 389). Anthony et al. (2014, s. 490) förklarar vidare att 

icke-vinstdrivande organisationer måste bestämma hur de bäst kan fördela sina knappa 

resurser till värdefulla aktiviteter. Därav menar författarna att den strategiska planeringen 

är viktigare och mer tidskrävande än i företag. De förklarar att processen är lik den i ett 

företag men att avsaknaden på vinstmått gör besluten mer subjektiva (ibid.). Då sportsliga 

mål är i centrum och ekonomiska mål kommer i skymundan kan obalans mellan dessa 
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ske. En otydlighet i elitidrottsföreningarnas målsättning ökar risken att strategierna blir 

ineffektiva (Slack, 2006. s. 50).  

 

Valcik (2016, s. 3) menar att en ideella organisationer kommer utforma sin strategiska 

planering utifrån sina intressenter, vilka kan vara exempelvis kunder, medlemmar eller 

bidragsgivare. Därför hävdar Valcik (2016, s. 6) att ideella organisationer måste vara 

lyhörda. Då intressenterna inte delvis får som dem vill kan donationerna och bidragen 

upphöra. Då är det av stor vikt att ha en klart definierat vision såväl i företag som i ideella 

föreningar för att verksamheten skall sträva efter samma mål, vilket även underlättar 

arbetet med budget och nyckeltal (mått) (Kilpatrick & Silverman, 2005). Anthony et al 

(2014, s. 336) menar att budgeteringsprocessen förbättras genom att länka samman 

resursfördelningen och de övergripande strategiska målen. Ett företag utan en strategisk 

planering överväger flera alternativ som input till budgeten än ett företag med en 

strategisk planering. Anledningen till detta är att den strategiska planeringen fungerar som 

ett verktyg som granskar alternativen för att se vilket som stämmer bäst överens med 

företagets strategiska mål för att sedan upprätta budgeten i enlighet med detta alternativ. 

Vidare menar författarna att en strategisk planering får chefer att tänka långsiktigt snarare 

än att endast fokusera på de kortsiktiga problemen och lösningarna. Utan input från den 

strategiska planeringen in i budgetprocessen lär organisationen stå kvar på samma ställe 

eller inte röra sig mot företagets strategi (ibid.).  

 

Anthony et al. (2014, s. 337) nämner även nackdelar med den strategiska planeringen. De 

menar att företagen kan bli byråkratiska och tappa det strategiska tänket om denna 

planeringsprocess utförs för traditionens skull och inte för lärandets. Därför är det viktigt 

att kontrollera vad företaget får ut av en sådan process, eftersom en annan nackdel är att 

den är kostsam och tidskrävande då den involverar högre chefer och chefer på olika 

avdelningar (ibid.). Något som kan vara ett problem i elitidrottsföreningar är att ledare 

och chefer kan vara gamla idrottsutövare, ideella arbetare eller andra som inte besitter 

sådan kunskap som krävs för att skapa en framtidsplan. Ytterligare svårigheter är att 

externa intressenter (medlemmar, sponsorer, supportrar etcetera) kan ha andra intressen 

än de anställda och ledningen i organisationen. Med dålig erfarenhet av ekonomi inom 

föreningen i kombination med att de inte har någon teoretisk kunskap som de kan använda 

sig av för att veta hur verksamheten skall styras blir det ännu svårare att planera framtiden 

(Merchant & Van der Stede, 2007. ss. 787-789).  
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3.4 Budget 

Budgetering har länge kännetecknats med mycket planering. Enligt Greve (2011, s. 10) 

har budgeten funnits allt för länge och i allt för många sammanhang för att kunna 

definieras på ett heltäckande sätt. Förenklat kan en budget beskrivas enligt Stewart (2015, 

s. 145) som en plan i ekonomiska termer där resurser allokeras till aktiviteter inom 

organisationen. Budgeten är en del av hela planeringssystemet i organisationen som 

bygger på den långsiktiga strategiska planeringen och den kortsiktiga 

verksamhetsplaneringen som sträcker sig mellan tre till fem år (Anthony et al. 2014, s. 

335; Greve, 2011. s. 12). Enligt Greve (2011, s. 12) översätts verksamhetsplanen till 

monetära termer i budgeten. Budgetering blir därför det viktigaste planeringsverktyget i 

en organisation, där avdelningar får ta del av vilka intäkter man skall generera och vilka 

summor man får spendera på diverse aktiviteter (Brunsson, 2005. s. 83). Resurserna skall 

allokeras på ett sätt som bidrar till högsta grad av måluppfyllelse i enlighet med företagets 

vision och strategi (ibid.). Om verksamhetsplanen och strategin inte fungerar som input 

till budgeten finns det risk att budgeten upprättas för traditionens skull och att den inte är 

upprättad i enlighet med den strategi och verksamhetsplan som implementerats (Anthony 

et al. 2014, s. 335). Bergstrand och Olve (1996, s. 20) förklarar att en viktig del i budgeten 

som planeringsverktyg är att den skall bidra till beslutsfattande genom tydlig 

resursfördelning och prioritering. Brunsson (2005 s. 83) förklarar att om företaget inte 

hade haft begränsade resurser hade man inte behövt en budget. Greve (2011, s. 19) menar 

att en tydlig resursfördelning bidrar till ökad grad av måluppfyllelse. Vidare skall 

budgeten som planeringsverktyg, som tidigare nämnt, bidra till att hjälpa organisationer 

planera verksamheten, samordna aktiviteter och motivera personal (Greve, 2011. s. 107; 

Lundén & Lindblad, 2011. ss. 122-123). 

 

Budgetarbetet i en ideell organisation är likt det budgetarbete traditionella vinstdrivande 

företag utför. Innan budgetåret startar kan en ideell organisation beräkna sina intäkter och 

kostnader och sammanställa dessa i en budget precis som i ett traditionellt företag 

(Anthony et al. 2014, s. 491). Skillnaden är att en ideell förening inte kan öka intäkterna 

under året genom att öka marknadsföringen. Detta menar Eriksson och Svensson (2005, 

s. 143) är särskilt viktigt i idrottsföreningar. Därför budgeteras intäkter och kostnader så 

att föreningen vid kalenderårets slut uppvisar ett resultat omkring plus minus noll (ibid.). 

Om resultatet överskrider 0 i stora mängder innebär detta i sådana fall att verksamheten 
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inte får de resurser de behöver av organisationen. Av den här anledningen är budgeten 

det viktigaste planeringsverktyget i en ideell organisation (Anthony et al. 2014, ss. 489-

491). 

 

Stewart (2015, s. 145) belyser ett antal fördelar med att organisationer använder sig av 

budget i sin planeringsprocess. Några av dem är att budgeten hjälper till att förutse 

framtiden i ekonomiska termer vilket därmed hjälper den strategiska planeringsprocessen. 

Greve (2011, s. 20) menar att dessa förutsägelser kan vara fel men att dem ändå bidrar till 

lärande då man reflekterar över ekonomiska samband. Budgeten ger en tydligare bild av 

resursallokeringen och prioritering av aktiviteter, kommunicerar de finansiella planerna 

till externa intressenter samt hjälper styrelsen att övervaka och hantera utgifter. 

Kartakoullis et al. (2013) betonar även organisationers vikt att uppvisa legitimitet för 

externa intressenter, vilket kan uppnås genom budgeten. I budgeten framgår det hur 

viktiga externa intressenter verkligen är, vilket kan förstärka möjligheterna till donationer 

och sponsring ifall organisationer visar sig vara oerhört beroende av intressenten (ibid.). 

 

Greve (2011, s. 10) förtydligar dock att en förutsägelse om framtiden utgår från vissa 

förutsättningar samt gissningar. Även Wallander (1995, ss. 7-9) påstår att det är omöjligt 

att förutsäga framtiden, vilket gör budgeten onödig och resurskrävande. Han menar att 

om prognoserna blir fel blir inte budgeten mer än bara en sifferlek och i värsta fall har 

organisationen anpassat sitt arbetssätt efter budgeten vilket kan medföra stora 

konsekvenser (ibid.). Detta problem belyser även Bergstrand (2010, ss. 136-137) som 

menar att budgeteringen leder till ett tunnelseende där personalen arbetar allt för mycket 

efter budgeten snarare än att avvika från den när diverse avvikelser inträffar. Andra 

nackdelar med budget är att det är tidskrävande, kräver detaljerad data samt bygger på 

förenklade prognoser (Bergstrand, 2010. ss. 136-138). Anthony et al. (2014, ss. 348-349) 

belyser liknande nackdelar men lägger även till att ett kalenderår är för lång tid för en 

budgetperiod och att miljön förändras mycket under så lång tid. Ett annat vanligt problem 

som förekommer vid budgetarbetet är att man fokuserar alldeles för mycket på föregående 

års siffror snarare än att blicka framåt i enighet med sin strategi i en snabbt föränderlig 

miljö (Anthony et al. 2014, s. 349). Vid uppställande av nästa års budget tar man ofta 

föregående års utfall och prestationer i beaktning, vad budget är i år och hur man tror att 

man kommer prestera i år (ibid.). Viktigt att observera är att styrelsen ännu inte vet årets 

utfall och prestationer innan de budgeterar för nästa år, vilket leder till att man inte har 
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siffror från sista perioden när man planerar inför nästa år. Problemet blir då att nästa års 

budget är lik tidigare års budget då man inte kommit med något nytt utan förutsätter att 

tillväxten är densamma (ibid.).  

 

Det finns även olika budgettyper. Rörlig budget innebär att man vid uppställandet 

upprättar flera budgetalternativ att förhålla sig till ifall verkligheten skulle förändras från 

det budgeterade (Bergstrand & Olve, 1996. s. 101). Fast budget innebär att man håller 

sig till den budget man ställt upp och tar inte hänsyn till ändrade förutsättningar (ibid.). 

Om man vill ändra budgeten är den vanligaste typen reviderad budget som innebär att 

man budgeterar på nytt för den återstående delen av budgetperioden (ibid.). Bergstrand 

och Olve (1996, s. 101) benämner den sista typen av budget som rullande budget och 

innebär att man upprättar en ny budget kvartalsvis där varje ny budget skall täcka tolv 

månader framåt.  

 

3.4.1 Budgetuppföljning 

När man ställt upp en budget vill man veta ifall den efterföljs av medarbetarna och ifall 

den stämmer i praktiken. För att få reda på detta krävs det att budgeten följs upp 

(Bergstrand, 2010. s. 145). Att följa upp budgeten innebär att man jämför det verkliga 

utfallet med det budgeterade för att sedan utifrån detta anpassa arbetssättet (Bergstrand 

& Olve, 1996. s. 113). Det viktiga med uppföljning är att åtgärder sätts in löpande under 

budgetåret och inte efter bokslut, då är det för sent (Lundén & Lindblad, 2011. s. 122). 

Eriksson och Svensson (2005, s. 144) belyser även att det viktigaste med budgeten för en 

idrottsförening är att den följs upp, annars är det bortslösad tid att ställa upp den. Ifall 

något oväntat händer räcker det inte med att upptäcka det vid uppställande av årsrapporten 

utan föreningar måste snabbt svara på de rådande förändringarna. Bergstrand (2010, s. 

145) påpekar att budgetuppföljning inte skall ses som en bunt av rapporter utan snarare 

ett möte mellan människor där en resultatansvarig presenterar budgeten och utfallet till 

chefen. I ett sådant ögonblick blir budgeten verklig, där svagheter om det nuvarande 

ekonomisystemet synliggörs (ibid.).  

 

Det finns fem olika syften för budgetuppföljning. Kontrollsyftet som visar ifall målen har 

uppfyllts. Alarmsyftet där larm skall slås i tid vid avvikelser. Diagnossyftet där man 

analyserar avvikelserna: när uppstod dem? var uppstod dem? varför uppstod dem? 

Omplaneringssyftet där analysen utifrån diagnosen används för att åtgärda de fel man 
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identifierat med budgeten. Rationaliseringssyftet är det sista syftet och innebär att man 

identifierar möjliga förbättringar i verksamheten som skall kunna appliceras i framtiden 

(Bergstrand & Olve, 1996. s. 115).  

 

Budgetuppföljningen påverkas även av budgetperiod. Enligt Bergstrand och Olve (1996, 

s. 74) är det mest dominerande att budgetera under hösten, särskilt perioden september-

november. Författarna förklarar vidare att man skall lägga budgeteringen så sent som 

möjligt, särskilt för en organisation som har kalenderår som budgetperiod. Bergstrand 

(2010, s. 116) förklarar att ett kalenderår som budgetperiod också är vanligast. Dessa 

skulle vinna på att fastställa sin budget i januari kommande år istället för december då 

man har mycket bättre tillgång till information och uppföljningsmaterial. I januari kan 

man då göra justeringar med avseende på utfallet vid årsskiftet (Bergstrand & Olve, 1996. 

s. 74).  Bergstrand (2010, s. 116) ifrågasätter kalenderåret som budgetperiod då många 

företag har en säsong som börjar på hösten och slutar på våren eller en säsong som börjar 

på våren och slutar när vintern kommer. I båda fallen kan det uppstå problem ifall 

företagen budgeterar exempelvis under tidig höst (ibid.). Anledningen till detta är att man 

har dåligt uppföljningsmaterial om den pågående säsongen då den nyligen påbörjat, inte 

minst ifall det är en lång vintersäsong . Detta leder även till att prognoserna för nästa 

säsong inte görs med högsta möjliga precision. Att budgetera så tätt inpå säsongens start 

innebär även att det finns brist på tid för hela budgetprocessen. I fallet med en 

sommarsäsong bör budgeteringen därför göras på vintern då det inte är högsäsong för 

verksamheten (ibid.). 

 

3.5 Prestationsmätning 

Prestationsmätningens huvudsakliga syfte är att implementera och utveckla strategier 

samt att utvärdera hur väl verksamhetens prestationer uppfyller de strategiskt nedbrutna 

delmålen. Det som mäts skall därför vara förankrat med verksamhetens strategiska 

planering (Anthony et al. 2014, ss. 385-386; Ittner & Larcker, 1998. s. 205). 

Prestationsmätning fungerar som stöd för att förbättra och utveckla andra system i 

verksamheten som exempelvis den strategiska planeringen och ettårsstyrningen (Anthony 

et al. 2014, s. 385; Johanson & Skoog, 2015. s. 67).  Gray et al. (2009, s. 14) och Poister 

et al. (2014, s. 7) beskriver det som ett formellt styrverktyg som systematiskt samlar in 

betydande information med hjälp av specifika mått, finansiella eller icke-finansiella, om 

en process, aktivitet eller individ som vidare utvärderas och ger uttryck för prestationens 
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utförande. Behn (2003), Poister et al. (2014, s. 7), Johanson och Skoog (2015. s. 12) samt 

Nilsson och Olve (2013, ss. 419, 457) belyser att prestationsmätningens syfte dock kan ta 

många former beroende på vad som vill utvinnas av informationen. De nämner att 

information utvunnen från prestationsmått bland annat används vid utvärdering och 

uppföljning samt som beslutsunderlag vid planering av den strategiska planeringen och 

av ettårsstyrningen..  

 

Det finns ett välkänt myntat citat som lyder ”What gets measured gets done” (Behn, 

2003. s. 599) som Behn uttrycker annorlunda som ”if you measure it, people will do it” 

(Behn, 2003. s. 599). Ordspråket speglar den styreffekt som mätning av prestationer kan 

resultera till, med förtydligande om att rätt prestationer måste mätas med rätt mått (Behn, 

2003; Gyllberg & Svensson, 2002. s. 84). Den betydande information som samlas in 

genom mätning av prestationer påverkar samt formar medarbetarnas beteende. För att 

prestationsmått skall få den önskvärda styreffekt och forma önskvärt beteende inom 

verksamheten skall måtten lyfta fram viktiga strategiska aspekter om en verksamhets 

avgörande prestationer (Behn, 2003; Gyllberg & Svensson, 2002, s. 37. Kaplan och 

Norton (1992) argumenterar i (Behn 2003, s. 599) för att det dock finns svårigheter med 

att forma beteenden utifrån mått och att det likaväl kan ge form åt oönskade som önskade 

beteenden. Prestationsmåtten måste vara ämnade i att mäta saker rätt och att mäta rätt 

saker för att önskvärt beteende skall uppnås (Behn, 2003. s. 599; Gyllberg & Svensson, 

2002. s. 84). 

 

Vid uppföljning utvärderas det resultatet som är, med det som borde ha varit (Robinson 

& Palmer, 2011. s. 128). Genom en aktiv mätning samt uppföljning ges en bild av hur väl 

företagets faktiska resultat möter de uppsatta målen. Ledningen får en uppfattning om hur 

väl organisationen presterar i helhet samt inom olika enheter (Anthony et al. 2014, s. 385). 

Om uppföljningen visar att det faktiska resultatet avviker från det uppsatta målet tyder 

det på att något inte fungerar i enlighet med det uppsatta målet. Informationen från 

uppföljningen fungerar som beslutsunderlag för ledningen för att korrigera de delarna 

som inte är värdeskapande (Nilsson & Olve, 2013. s. 190). Uppföljning bistår ledningen 

samt anställda med återkoppling om deras prestationer och ifall de lyckats uppnå de mål 

de strävat efter. Information från uppföljningen kan bidra till lärdom och kunskap för 

chefer och anställda som främjar motivationen (Anthony et al. 2014, s. 385).  
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Prestationsmätning används för att följa upp hur väl de strategiska målen nås samtidigt 

som den kan följa upp ettårsstyrningens utfall. Informationen som utvinns används 

därefter som beslutsunderlag för att vidta förbättringsåtgärder samt för att generera 

uppdaterad input till den strategiska planeringen och ettårsstyrningen. Ettårsstyrningen 

fungerar ofta som underlag för att följa upp och utvärdera kostnader och intäkter, vilket 

verksamheter oftast följer upp varje månad. Det budgeterade utfallet jämförs med det 

faktiska utfallet för att identifiera avvikelser som vidare analyseras och utvärderas för att 

finna orsak till att det avviker (Nilsson & Olve, 2013. ss. 416, 457; Anthony et al. 2014, 

s. 386). Uppföljning av mått knutna till den strategiska planeringen förser verksamheten 

med information om de arbetar i rätt riktning i förhållande till den strategiska planen 

(Robinson & Palmer, 2011. s. 65). Det knyter ihop de strategiska målen med den dagliga 

verksamheten vilket skapar balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. Det ger 

information om hur väl och ifall de strategiska målen uppnås eller inte (Anthony et al. 

2014, s. 385). Följer man inte upp och utvärderar avgörande prestationer förblir den 

strategiska planeringen endast en illusion utan realistisk och aktuell information som 

förklarar bakomliggande orsaker till misslyckanden och ineffektivitet (Robinson & 

Palmer, 2011. s. 65). För att en verksamhet ytterligare skall kunna förankra framtida 

planer som är realistiska behövs både finansiella och icke-finansiella mått följas upp och 

utvärderas (Ewing & Samuelson, 2002. s. 115). 

 

I komplexa och förbryllande situationer används ofta mått som ett instrument med avsikt 

till att försöka luckra upp klarhet och bilda en förståelse för situationen (Micheli & 

Manzoni, 2010. se Gray et al. 2009, s.19). Catasús et al. (2017, s. 27) beskriver att mått 

“är till sin natur förenklingar av de förhållanden som måttet är satt att beskriva” vilket 

syftar till en förenklad verklighetsbild. De finansiella måtten ligger i framkant i de flesta 

företag då de går att kvantifiera i finansiella termer. De stödjer den vinstdrivande 

organisationsformen och de mäter och följer upp om de finansiella målen nås (Anthony 

et al. 2014, s. 386; Balkcom et al. 1997 se Ittner & Larcker, 1998). Finansiella mått 

baseras på intäkter och kostnader och vanliga förekommande mått är på vinstmarginal, 

kapitalomsättningshastighet, räntabilitet, soliditet, likviditet, kassaflöde, avkastning och 

skuldsättningsgrad (Catasús et al. 2017, ss. 114-119; Gustafson, 2008. s. 143; Anthony et 

al. 2014, s. 386). Anthony et al. (2014, s. 396),  Kaplan och Norton (2001, s. 354) samt 

Ewing och Samuelson (2002, ss. 115-116) argumenterar dock för att det är bristfälligt att 

enbart förlita sig på finansiella mått eftersom de har en tendens att forma ett kortsiktigt 
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beteende. De främjar inte långsiktigt värdeskapande då de har sin grund i det förflutna 

och är otillräckliga för att mäta och styra prestationer mot framtida mål. Att enbart förlita 

sig på finansiella mått kan leda till en dysfunktionell organisation då de långsiktiga målen 

bortprioriteras och bör därför kompletteras med icke-finansiella mått (ibid.). Komplement 

av icke-finansiella mått är även relevant i det avseende att vissa organisationers framgång 

inte går att uttryckas finansiellt och kan därför inte mätas med finansiella mått (Anthony 

et al. 2014, s. 489). De icke-finansiella måtten anses ofta mer avancerade då de berör 

subjektiva värden och det inte alltid organisationer lyckas med att införa dem i deras 

rapporter och analyser, vilket gör att de ofta kommer i skymundan av de finansiella måtten 

(Anthony et al. 2014, s. 396). Icke-finansiella mått uttrycks istället som mått angående 

anställdas och kunders nöjdhet, kundlojalitet, antal anställda, olika kvalitéer, ledtider, 

marknadsandelar eller antalet nystartade projekt (Catasús et al. 2017, ss. 125-133; 

Anthony et al. 2014, s. 386). 

 

Verksamheter som inte använder sig av prestationsmätning eller följer upp och utvärderar 

utfallet förhindrar utvecklingen av verksamheten då de ej kan urskilja och därefter 

förbättra prestationer som inte genererar värde till företaget. Utvecklingen hindras även 

genom att den strategiska planeringen inte förses med uppdaterad och aktuell information 

som främjar verksamhetens framförhållning (Robinson & Palmer, 2011. ss. 66-67).   

 

3.5.1 Prestationsmätning i ideella föreningar 

Den ideella sektorn har influerats av företagens ekonomistyrning (Sawhill & Williamson, 

2001a). Traditionella företags mått på prestationer är entydiga vilket grundar sig i att 

deras övergripande strategiska mål för att nå framgång är förknippat med att gå med vinst. 

Vinstmått och räntabilitetsmått gör det mer lättillgängligt för ett vinstdrivande 

traditionellt företag att utvärdera och följa upp hur väl deras prestationer stämmer överens 

med deras strategiska mål, vilka faller inom ramarna för framgång (Anthony et al. 2014, 

s. 489; Gustafson, 2008. s. 143) Den privata sektorns koncisa och entydiga 

prestationsmätning har enligt Sawhill och Williamson (2001a) samt Anthony et al. (2014, 

s. 489) dock inte lyckats implementeras på ett fördelaktigt sätt inom den ideella sektorn. 

Ideella organisationer har däremot ett lika stort behov av att kontinuerligt utvärdera och 

följa upp sina prestationer (Robinson & Palmer, 2011. ss. 65-66). Enligt Leopold (2006, 

s. 175) är det ledningens enda säkra tillvägagångssätt för att veta hur väl organisationen 

fungerar i helhet. Det bör därför ske kontinuerligt, men det kommer inte helt problemfritt. 
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Att följa upp och utvärdera en ideell förening där de ideellt arbetande endast är 

tillgängliga ett fåtal timmar i veckan är resurskrävande. Det kräver mycket tid vilket 

bidrar till att det även är tämligen dyrt att utföra (ibid.). Ett annat problem är att ideella 

verksamheter är fyllda med känslor vilket gör det problematiskt att följa upp och 

utvärdera ideella arbete. Det kan liknas en gåva; någon erbjuder sin dyrbara tid av sin 

fritid för att ställa upp, och att då följa upp hur väl arbetet är utfört är inte uppskattat alla 

gånger (ibid.). Trots det är det ett lämpligt styrverktyg för att veta vart organisationen 

befinner sig i nuläget samt för att veta vad som krävs för att nå dit organisationen skall i 

framtiden (Catasús et al. 2017, s. 15). Det är även lämpligt för att visa externa intressenter, 

som bidragsgivare och medlemmar, hur föreningen presterar och att resurserna har 

använts på ett fördelaktigt sätt inom föreningen. De är involverade och angelägna om hur 

deras bidrag och resurser används inom en ideell förening (Robinsson & Palmer, 2011. 

ss. 123, 129). 

 

Ideella organisationer verkar för andra syften än att enbart gå med vinst och därför är de 

ovan nämnda vinstmåtten och räntabilitetsmåtten inte lika relevanta. Att ideella 

idrottsföreningar har andra syften än att gå med vinst gör ideella idrottsföreningar 

komplexa vilket som ovan nämnt grundar sig i ideella idrottsföreningars ambivalenta mål. 

Det komplicerar definitionen av framgång för en ideell förening vilket gör det svårt att 

upprätta och därefter följa upp relevanta mått som överensstämmer med de strategiska 

målen (Gustafson, 2008. s. 143; Leopold, 2006. s. 240; Merchant & Van der Stede, 2007. 

ss. 782-783). Bristen på ett övergripande och entydigt mått är därför den största utmaning 

ideella föreningar möter vid användandet av prestationsmätning (Gustafson, 2008. s. 143; 

Anthony et al. 2014, s. 489). Framgång går inte att utläsa från utvärderingar av finansiella 

resultat för en ideell organisation då det inte visar de subjektiva värdena de har 

åstadkommit. Det ger inte en korrekt speglad bild då framgång skapas utifrån hur väl de 

använt sina resurser för att skapa värde för exempelvis sina medlemmar. Uppföljning och 

utvärdering av det ger en antydan på om de har kommit ett steg närmare sin 

måluppfyllelse (Gustafson, 2008. s. 144; Sawhill & Williamson, 2001a). Ideella 

föreningar måste därför identifiera och konstruera egna framgångsmått där de enligt 

Leopold (2006, s. 240) bör utgå från följande frågor: “Vad vill vi uträtta och när vet vi att 

vi gjort det? Vilka milstolpar finns längs vägen? Vilka nyckeltal kan vi använda för att 

fortlöpande följa organisationens arbete och utveckling?”. Sawhill och Williamson 

(2001a) anser att ideella organisationer skall mäta och följa upp framgångsfaktorer som 
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är avgörande för organisationens framgång istället för att försöka identifiera ett entydigt 

mått som mäter och följer upp framgången direkt. Sawhill och Williamson (2001a, s. 371) 

uttrycker svårigheten med att mäta framgång direkt i en ideell organisation som “Imagine 

an organization whose mission is to alleviate human suffering. How can you measure 

such an abstract notion?”.  

 

Sanderson (1998) argumenterar i Robinson och Palmer (2011, s. 131) att det förts debatter 

om att ideella idrottsföreningar inte kan dra nytta av prestationsmätning med grund 

i  komplikationen av att mäta subjektiva värden med absoluta tal. Sanderson (1998) i 

Robinson och Palmer (2011, s. 131) samt Sawhill och Williamssons (2011a) anser att 

problematiken med att mäta vissa prestationer bidrar till att fokus istället hamnar på de 

lättare mätbara aspekterna som inte alltid genererar värdefull information om hur väl 

verksamheten uppnår sina strategiska mål. Robinson och Palmer (2011, s. 129), Sawhill 

och Williamson (2001a), Sawhill och Williamson (2001b) och Söderman (2013, s. 166) 

förespråkar dock att ideella föreningar skall använda sig av prestationsmätning trots den 

komplikation som uppstår med att utforma entydiga mått. För att utvinna viktig 

information om hur väl ideella föreningar presterar måste måtten vara distinkt knutna till 

organisationens strategiska mål samt användas kontinuerligt. De anställda måste förstå 

hur måtten skall användas och tolkas. De skall även vara enkla, lätta att samla in och 

kommuniceras ut till verksamheten. De skall uppmuntra alla enheter att fokusera på 

strategier och framförallt skall de utvärdera och följa upp framsteg (Sawhill och 

Williamson, 2001a). Enligt Robinson och Palmer (2011, s. 129) samt Kaplan (2001) bör 

prestationer beaktas och följas upp utifrån flera olika dimensioner, både interna och 

externa, för att generera betydande information om hela organisationen. De belyser även 

att en blandning av finansiella mått och icke-finansiella mått skall förekomma utan några 

undantag. Ideella organisationer bör komplettera med icke-finansiella mått eftersom deras 

framgång inte går att mäta i finansiella termer. Även för att motverka kortsiktigt beteende 

utifrån vinster och andra fördelar som är gynnsamma för nuet och istället se mer till 

långsiktigt värdeskapande (ibid). Gray et al. (2009, s. 17) specificerar för hur det inom en 

ideell idrottsförening är lätt att utvinna information om sportsliga prestationer i form av 

resultat. prestationsmått uttryckt i antal vinster, mål, cuper, eller förluster är lättillgängliga 

prestationsmått som går att jämföra över tiden eller med andra elitidrottsföreningar. Det 

förekommer även mått för att följa upp kostnader och intäkter samt antalet medlemmar 

(Robinson & Palmer, 2011. s. 128). Att mäta prestationer som är i linje med mer 
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subjektiva värden som exempelvis kvalitén på ett sportevent eller medlemmarnas nöjdhet 

är mer avancerat (Gray et al. 2009, s. 17).  
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3.6 Konceptuell modell 
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4 Empiri 
I följande avsnitt presenteras det empiriska material som tillhandahållits av 

intervjurespondenterna i Östers IF. Avsnittet inkluderar en kortare beskrivning av 

föreningen, sedan kommer planering och uppföljning hos Östers IF att beröras med 

avseende på strategisk planering, budgetering och prestationsmätning. 

 

4.1 Östers IF 

Östers IF bildades den 20 april 1930 och har sedan dess spelat 32 säsonger i Allsvenskan. 

De har vunnit och blivit svenska mästare fyra gånger. Östers IF finns till för sina 

medlemmar, där  medlemmarna “är Östers IF” och är beslutsfattare i organisationen. 

Vidare är Östers IF en ideell förening och moderbolag i en koncern med Öster Arena AB 

och Fotbollsfastigheter i Växjö AB. Östers IF äger samtliga aktier i Öster Arena AB som 

sedan äger samtliga aktier i Fotbollsfastigheter i Växjö AB. Det är i Östers IF som all den 

sportsliga verksamheten bedrivs.  

 

 
 

Östers IFs organisationsstruktur ser även ut på följande sätt: 
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Styrelsen är det beslutsfattande organet som ser till medlemmarnas intressen. Styrelsen 

består av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter som alla har olika uppgifter 

och ansvarsområden i föreningen. Vidare är verksamhetschefen styrelsens högra hand ut 

i verksamheten. Därefter finns anställda som har hand om det löpande arbetet i ekonomin 

samt månadsbokslut. Försäljning och marknad, där både privat- och företagsförsäljning 

ingår, är ytterligare en avdelning. Därefter finns sportgruppen där planering av 

elitverksamheten sker; bland annat spelarnas kontrakt, kontakt med agenter etcetera. Det 

är även den delen av verksamheten som konsumerar mest resurser. Slutligen delas 

verksamheten in i fyra delar. Den första är elitfotbollen med föreningens A-lag. Den andra 

är akademi/ungdom som inkluderar lagen i Östers IF från och med U19 ner till Kul med 

boll. Den tredje är deras CSR arbete med ÖIF i samhället som har nattfotboll på fredagar, 

spontanfotboll på Teleborg, sommarfotboll med mera. Fjärde delen är arena/event där 

föreningen har konferenser, hyr ut arenan till Växjö DFF samt finns det en restaurang. 

Ansvariga för varje del av organisationen illustreras ovan.  

 

Ordförande Jonas Karlsson förklarar att en förening som Östers IF har väldigt begränsade 

resurser. Nästan all personal som finns i verksamheten allokeras till sporten. Det beror på 

att det är det föreningens ägare vill, medlemmarna. De är inte medlemmar i Östers IF med 

utgångspunkt att bara finnas där utan de är medlemmar för att de vill att det skall gå bra 

sportsligt för Östers IF. Därav sköts mycket av det som faller under ekonomistyrning av 

ideella krafter. Endast en person arbetar 50% avlönat med den löpande bokföringen och 

månadsboksluten för koncernen. Ordförande Karlsson förklarar vidare att på grund av att 

styrelsen har en helt annan roll i en ideell förening jämfört med i ett företag samt att 

kunskapen om ekonomi i den anställda organisationen inte är av det avancerade slaget, 

finns inte den naturliga hållningen till ekonomistyrning och dess uppföljning. Dessutom 

är ordförande och Henrik Stridh de enda personerna i styrelsen som har ekonomisk 

utbildning och bakgrund.  

 

Ordförande hävdar vidare att Östers negativa egna kapital 2016 beror på nedflyttningen 

från Superettan till Division 1 inför 2016. Följden av nedflyttningen blev minskade 

intäkter. Under året i Division 1 omsatte Östers IF 32 miljoner kronor och när de året 

efter, 2017, avancerade till Superettan omsatte de 45 miljoner kronor, därav räddades det 

negativa egna kapitalet. Ökningen berodde på ökad företagsförsäljning, 
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sändningsrättigheter som kom med platsen i Superettan, spelarförsäljningar och 

publikintäkter. 

 

4.2 Ekonomistyrning 

Verksamhetschefen Peter Wibrån förklarar att stora delar av intäkterna i föreningen 

kommer från bidragen från Svensk Elitfotboll (SEF) som baseras på de sportsliga 

resultaten. Det betyder att klubben får mer pengar vid en högre placering i serien när 

säsongen är slut. Dessa intäkter går därmed inte att påverka på annat sätt. Utöver det 

kommer de stora intäkterna som kan påverkas främst från företagsförsäljning men även 

från publikintäkter. 

 

Vidare menar ordförande att de stora kostnaderna däremot främst är för personalen (här 

inkluderas anställda, spelare, tränare med mera) och är cirka 60% av kostnaderna i 

föreningen. Det är 5-10% mer än vad det borde vara. Personalkostnaderna är den största 

kostnadsposten och den posten som är minst flexibel. Detta beror på att 

anställningsformerna i en idrottsförening inte är lika ett företags. I ett företag kan man 

med LAS-reglerna dra ner lönerna om lönsamheten inte utvecklas som tänkt. I en förening 

kontrakterar man spelarna på flera år och är därmed en svår variabel att påverka eftersom 

kostnaderna är låsta. Svårigheterna för föreningen blir vid nedflyttning till divisionen 

under att intäkterna blir mindre men kostnaderna förblir låsta och svåra att ändra.  

 

Ordförande menar därmed att syftet med ekonomistyrningen i Östers IF är främst relaterat 

till kostnadskontroll. I viss mån är det även relaterat till likviditetsplanering, att styra 

kassaflöden. Ordförande påpekar att de inte haft problem med likviditeten de senaste åren 

och därför blir kostnadskontrollen av största vikt. Som tidigare nämnt påverkar sportsliga 

resultat hur mycket intäkter som tillförs föreningen stora delar av året, vilket betyder att 

det inte går att påverka med ekonomistyrning. Därav fokuserar man istället på 

kostnaderna och försöker kontrollera dem. 60 % av kostnaderna är svåra att förändra 

under ett kalenderår med tanke på omständigheterna vilket betyder att fokus ligger på 

resterande 40%. Ordförande hävdar att kostnadsstrukturen hade kunnat påverkas under 

ett kalenderår ifall föreningen hade en tydligare styrning. Dock är föreningen inte 

organiserad för att på daglig basis kunna styra kostnaderna, utan de hade varit i behov av 

en controller som lade ner tid på det. Om föreningen har en person som befinner sig 

närmare verksamheten kan denne prioritera kostnader bättre.  
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Styrelseledamot Lindberg anser att syftet med Östers IFs ekonomistyrning är att hålla 

deras kostnader och följa deras intäktsplan. Det svåra anser han vara att de är i stort behov 

av ideella resurser. Han menar att de är väldigt resultatorienterade och 

divisionsorienterade vilket gör att om de ligger högre upp i tabellen är det lättare att få 

sponsorer, publik och intäkter generellt. Hamnar de lite längre ner blir det trögare vilket 

inte är något man kan sätta in i budget från början. Han menar att det är ovisst hur bra det 

kommer gå. Han påpekar även att det är svårt att ställa krav på en ideell arbetare att 

investera sin fritid i föreningen. Vidare menar styrelseledamoten att det förekommer 

mycket känslor och åsikter i en elitidrottsförening som Öster där folk klagar på 

målvaktsuttagningar, straffsparkar, tröjnummer, tröjreklam och så vidare. 

Styrelseledamoten anser därför att det är mer komplext och “spretigt” i en idrottsförening 

än i ett företag där man kan vara mer synisk och faktabaserad.  

 

Verksamhetschefen påpekar även han att svårigheterna med ekonomin anses vara att hålla 

nere kostnaderna. Han hävdar att det är där man kan göra mest förändring men även 

svårast att ändra. Det är svårt att öka intäkter i form av publik som är beroende av hur väl 

klubben presterar på plan. Bara en minskning med 200-400 åskådare per match gör 

skillnad. Även intäkter från företagsförsäljningen är beroende av hur de sportsliga 

resultaten ser ut. De sportsliga resultaten kommer göra Östers IF mer eller mindre 

attraktiva på marknaden och kommer därför ha en inverkan på när man skall sälja in sig 

hos sponsorer efter säsongen.  

 

4.2.1 Planering och uppföljning 

Ordförande belyser att verksamhetsplanen är det styrmedel som Östers IF använder för 

att planera kommande år. Medlemmarna har upprättat planen som sedan antogs vid 

årsmötet samma år. Det är utifrån verksamhetsplanen 2016-2020 som Östers IF skall 

arbeta efter. Försäljning, privatmarknadschef och kommunikationsansvarig Jacob 

Gustafson menar att Östers IF arbetar med planeringen mestadels inför säsongen. De 

planerar även löpande under säsongen, exempelvis inför varje match. Dock menar 

ordförande att organisationen är väldigt begränsad i det faktum att nästan alla resurser 

används i den sportsliga verksamheten vilket beror på medlemmarnas intentioner.  
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Privatmarknadschefen förklarar att den främsta planeringen vad gäller privatmarknaden 

och företagsmarknaden, vilka är de stora posterna, sker inför säsongen. Enligt ordförande 

påbörjas denna planering redan efter avslutad säsong, vilket är någon gång på hösten, 

oftast i november, och avslutas innan säsongen börjar, någon gång i 

mars.  Privatmarknadschefen menar vidare att styrmedlet som då används vid planering 

är budget. På företagssidan, som också är den största intäktskällan, börjar dem enligt 

privatmarknadschefen med att sätta sig och gå igenom hur resultatet såg ut föregående år 

och tittar då på varje kund/företag individuellt. Då går de igenom kundens avtal; vad var 

avtalat? Hur tror vi att kunden upplevde det gångna året? Finns det möjlighet för att öka 

intäkterna eller blir det samma? När det kommer till privatmarknaden tittar de på alla 

försäljningssiffrorna de haft på föregående års matcher. Man utvärderar det sportsliga 

resultatet för det gångna året och tar även känslan i stan i beaktning; hur har kurvan sett 

ut för publiken under höstens matcher? Har den gått upp eller ner? Efter denna 

utvärdering görs en uppskattning på vad de tror kommer hända inför säsongen och utgår 

från detta som planering. Publikintäkterna är en av de viktigaste intäktsposterna och 

därför är det viktigt att ta känslan i stan i beaktning enligt privatmarknadschefen. Inför 

denna säsong stod det klart att Christian Järdler skulle ta över som ny tränare för A-laget 

vilket skapade spänning i stan där Växjö-folket förväntade sig något nytt och fräscht. 

Detta menar privatmarknadschefen att Östers IF såg som något positivt då det kunde 

attrahera en större publiksiffra och därmed ökade intäkter. Privatmarknadschefen nämner 

även att publikintäkter har en potentiell jätteuppsida vilka man hoppas kunna öka hela 

tiden. Han ger Hammarby IF i Allsvenskan som exempel, där de har 25.000 åskådare 

varje match i princip. Detta ger högre publikintäkter på en match än vad Östers IF får 

ihop på en hel säsong. Kort kan man sammanfatta att vid planering används främst 

föregående års utfall som input till årets planering samt vad som är nytt, exempelvis ny 

tränare.  

 

Privatmarknadschefen menar vidare att ekonomistyrningen i en ideell förening som 

Östers IF och ett traditionellt företag inte skiljer sig mycket åt. Den största skillnaden 

samt svårigheten menar även han är de begränsade resurser som Östers IF har i form av 

personal. Östers IF förväntas drivas som ett traditionellt företag trots de begränsade 

resurserna vilket ställer höga krav på de få som arbetar där. En annan begränsad resurs är 

pengarna. Man har en kostnadssida som man måste hålla sig till och inte kan öka då det 

heller inte finns så många fler intäktskällor än de man planerat hitta. 
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Privatmarknadschefen menar att man inte kan som i ett företag presentera en ny produkt 

och sälja den för att öka intäkterna. I Östers IFs fall skulle det kunna handla om att 

utveckla en spelare och sälja för att på ett sådant sätt få högre intäkter än planerat. I ett 

sådant fall spelar de sportsliga prestationerna en stor roll. Hade Östers IF varit ett topplag 

i Allsvenskan hade de fått väldigt mycket mer pengar för denna spelare.  

 

För att koordinera och kommunicera i föreningen förklarar verksamhetschefen att ett 

medlemsmöte äger rum någon månad efter att säsongen har tagit slut där redovisning av 

hur året har gått sker. Ytterligare möte efter säsongens slut är årsmötet där bokslutet blir 

officiellt och presenteras för medlemmarna där de även har möjlighet att ställa frågor. 

Möten med ledningsgruppen för de anställdas organisation sker även varannan vecka. 

Under dessa möten kommuniceras avdelningarnas mål och resultat mellan varandra vilket 

betyder att avdelningarna inte bara har inblick i sitt egna ansvarsområde. Bland anställda 

kommuniceras mål och riktlinjer med respektive budget. Styrelsemöten inträffar varje 

månad där uppföljning sker och efter dessa kommuniceras feedback, ifall något ser bra ut 

och ifall något bör förbättras. Ordförande förklarar att månadsrapporterna redovisas på 

styrelsemötena där resultat för månaden, analyser och scorecard presenteras. I scorecardet 

visas trafikljus på hur man ligger till i företagsförsäljning, publikintäkter, cuper, bidrag 

mer mera. På marknadssidan menar privatmarknadschefen att man gör utvärderingar på 

kunder från föregående säsong för att kunna planera inför kommande säsong. Ytterligare 

sker uppföljning varannan fredag på kunder för att se hur de ligger till i jämförelse med 

budget.  

 

Enligt både styrelseledamoten och ordförande kommuniceras mål och vision, därmed 

deras Plan 2020, ut till berörda i föreningen i samband med föreningsmöten. Dock menar 

ordförande att det är svårt att förankra vision och mål i en förening där 

personalomsättningen är stor. Det sker av naturliga orsaker som att spelare börjar och 

slutar. Det finns även inte tydliga forum som i ett företag och möten sker därmed inte i 

sådan karaktär. I föreningen träffas man på andra sätt och på olika tider eftersom träningar 

sker på sina tider och anställda arbetar sina tider. Till anställda förmedlas mål genom 

ledningsgruppens möten i den anställda organisationen. De förmedlar styrelsens direktiv. 

Tidigare, då de ekonomiska problemen var som störst, medverkade vice ordförande i 

styrelsen på de anställdas möten. På senare tid har styrelsen avlägsnat sig för att ge de 
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anställda arbetsro. Med det sagt, menar ordförande att det är svårt att få det att fungera på 

ett bra sätt, som i ett företag.  

 

4.3 Strategisk planering – vision och mål 

Verksamhetsplanen Plan 2020 innehåller Östers IFs övergripande ekonomiska och 

sportsliga mål, mer preciserade långsiktiga mål och kortsiktiga mål. I verksamhetsplanen 

står det följande: “Verksamhetsplanens mål är grunden för hur Östers IF skall kombinera 

sportsliga och ekonomiska mål för en stabil ekonomi och fotboll.” (Östers IF, 2016). I 

verksamhetsplanen står det att de sportsliga mål som skall åstadkommas under perioden 

2016-2020 är; att A-laget skall etablera sig i Allsvenskan, att utveckla spelare, flytta upp 

utvecklade spelare inom föreningen och skapa närmare samarbete med övriga 

fotbollsklubbar i Kronoberg. Det övergripande målet som beskrivs i verksamhetsplanen 

är att för varje år bli bättre än föregående år. Detta mäts i allt från tabelläge, prestation, 

organisation, inställning och andra humana värden.  

 

Verksamhetsplanens ekonomiska mål för perioden handlar enligt det skrivna dokumentet 

om att ha en ekonomi som är i balans oavsett tabelläge. Vidare får föreningens ekonomi 

och soliditet inte äventyras utan skall utvecklas. De vill behålla elitlicensen och därmed 

öka kostnadsmedvetenhet i föreningen. Ytterligare vill de öka alternativa intäkter genom 

deras CSR-arbete Öster i samhället, arenan, Tipshallen, cuper, fotbollsskolor, restaurang 

etcetera. Fler mål är att öka antalet medlemmar från 3000 till 5000 år 2020. Utveckla och 

sälja spelare och skapa intäkter genom att anordna idrottsevenemang på deras arena är 

vidare mål (Östers IF, 2016). Det sker ingen distinktion mellan kort och långsiktiga mål 

för ekonomin i verksamhetsplanen.  

 

De kortsiktiga målen hos Östers IF handlar enligt verksamhetschefen om överlevnad år 

för år och att klara SvFFs krav på bland annat positivt eget kapital för att inte 

tvångsnedflyttas till en lägre division. Vidare har Östers IF på grund av nedflyttningar 

minskade intäkter vilket även betyder att kostnader behöver reduceras. En svår uppgift 

som det fokuseras mycket på. Verksamhetschefen förklarar vidare att Östers IFs 

långsiktiga mål handlar om att ha en stabil ekonomi vilket betyder ett säkert positivt eget 

kapital. Visionen är att med en stabil ekonomi kunna tänka mer långsiktigt, bland annat 

investera i spelare, arenan och sporten utan att utsätta föreningen för onödiga risker. 

Enligt privatmarknadschefen är den sportsliga visionen att med lokala och regionala 
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resurser bli svenska mästare samt vara ett etablerat lag i Allsvenskan. Vid frågan om vilka 

de långsiktiga ekonomiska målen är kan privatmarknadschefen inte svara på det och 

passar frågan vidare. Kortsiktiga ekonomiska mål utöver att säkra det positiva egna 

kapitalet är att göra ett plusresultat. Idag är koncernens egna kapital 2,8 miljoner kronor 

och förra året gick koncernen med 4,7 miljoner kronor i vinst.  

 

Ordförande menar att de kortsiktiga och långsiktiga målen är samma ur det ekonomiska 

perspektivet; att ha en stabil ekonomi med ett visst eget kapital. Han menar vidare att det 

inte betyder att föreningen skall ha ett stort eget kapital utan ett “visst” eget kapital. Det 

betyder att då föreningen inte är vinstdrivande vill medlemmarna att resurserna skall 

användas i den sportsliga verksamheten. Starka resultat i föreningen skall därmed 

återinvesteras i sportslig verksamhet för att nå sportsliga framgångar. Ordförande menar 

att sportslig framgång innebär att man varje år blir bättre än föregående år.  

 

Styrelseledamoten förklarar den sportsliga visionen som att komma upp till Allsvenskan 

igen. Det ekonomiska långsiktiga målet är att bli en förening som inte hamnar på 

obestånd, så att de genererar vinst och har en sund ekonomi. Kortsiktigt menar han att det 

ekonomiska målet är att innebärande år hålla sig till budget, att få in de intäkter de behöver 

och att inte kostnadssidan skenar. 

 

4.4 Budget 

Privatmarknadschefen förklarar att Östers IF använder sig av en budget och det är det 

viktigaste styrmedlet vid planering. Syftet med budgeten är att den skall fungera som en 

vägvisare och dimensionera verksamheten och resurser där föreningen skall hålla sig på 

rätt riktning under ett kalenderår. Dels har man en budget där man arbetar vecka för vecka 

och har en målsättning; så här mycket skall vi ha sålt för vid den här tidpunkten på året. 

Detta följs sedan upp och jämförs med föregående år vid samma tidpunkt; var låg vi 

föregående år och var tror vi att vi kan ligga? Östers IF har även en budget som täcker ett 

helt år där budgetperioden är kalenderåret. Budgettypen är en fast budget som Östers IF 

sätter i början av året för företagsmarknaden och privatmarknaden och sedan följer denna. 

Ordförande menar att anledningen till att den är fast är för att kostnadsstrukturen är 

väldigt fast samtidigt som intäkterna är väldigt starkt beroende av de sportsliga resultaten. 

Privatmarknadschefen förklarar att om styrelsen känner att de inte kan uppnå det som är 

budgeterat fullföljer dem budgeten ändå då den avser hela föreningen och inte bara en del 
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av den. Privatmarknadschefen nämner att småjusteringar kan göras i budgeten men inte i 

den mån att det skulle kunna vara en annan budgettyp än fast.  

 

Ordförande berättar att budgetarbetet inleds i september och avslutas i december. Sedan 

börjar den nya budgeten verka under kalenderåret januari-december. Anledningen till att 

budgetarbetet börjar i september, innan säsongen är slut, är att man då vet på ett ungefär 

vilka sportsliga resultat man kommer nå. Vid det här laget vet man också på ett ungefär 

vilka spelare man vill behålla, vilka spelare som kommer lämna, vilka kontrakt som löper 

ut, vilka kontrakt man kommer förnya etcetera.  

 

Privatmarknadschefen förklarar att man i budgeten främst utgår från föregående års 

siffror och tittar på vilka kunder de har inom företagsförsäljning i form av sponsorer och 

vad som kan förbättras, där många av dem har skrivit ett avtal på 2-3 år. Men de försöker 

också se vad som är nytt i deras produktkatalog inför i år; vad kan de erbjuda i år som de 

inte kunde erbjuda förra året? Därefter har personerna som är inblandade i budgetarbetet 

gått efter känsla gällande vilken nivå de kan sätta sin budget på. Ett exempel är att de 

inför i år fick extra resurser på företagsförsäljningen i form av en extra personal, därav 

kunde de höja budgeten då de förutsätter att denna extra resurs skall kunna hjälpa 

föreningen att sälja mer. Styrelseledamoten förklarar att man i budgeten främst tar 

kostnaderna i beaktning. Man har en väldigt stor kostnadsmassa hos spelartruppen och 

ledare. Sedan tittar man över tjänstemannasidan och de kostnader som finns där. Till slut 

ser man till kostnader för hyror och allt det dagliga arbetet. Styrelseledamot förklarar att 

man gör på samma sätt på intäktssidan och ser vilka realistiska mål som finns att uppnå, 

exempelvis sponsorförsäljning, publikintäkter, tabellplacering som kan ge extra intäkter. 

Budgeten görs så detaljerad som möjligt.  

 

Vid frågan om budgeten upprättas i enlighet med verksamhetsplanen svarar 

privatmarknadschefen att den inte gör det och att den inte är någon form av input i 

budgeten. Även ordförande nämner att verksamhetsplanen är mer en övergripande plan 

på hur verksamheten skall drivas och tas inte i beaktning vid budgetarbetet. Det viktigaste 

är föregående års siffror enligt honom. När samma fråga ställs till styrelseledamoten 

svarar han att verksamhetsplanen används vid budgetarbetet och att den ligger där i botten 

hela tiden som en grund.  
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4.4.1 Budgetuppföljning 

Enligt privatmarknadschefen sker budgetuppföljningar av kunder varannan fredag där de 

inblandade i budgetarbetet går igenom varje enskild kund för att se hur långt i processen 

de kommit med denna kund. Detta registreras i olika kolumner i Excel där man använder 

olika procentsatser för kunderna. Exempelvis: 1% = ingen aktivitet, 10% = bokat möte, 

25% = möte genomfört, 50% = offert skickad, 75% = muntligt klart och 100 % = helt 

klart. Med detta kan man enkelt se var i processen man är med varje kund och kan utefter 

detta vidta åtgärder om sådana krävs. När man gått igenom alla kunder tittar man på 

totalen; hur mycket av intäkterna har vi totalt i förhållande till budgeten? Hur många 

procent har vi nått hittills i förhållande till det budgeterade? Vad kan vi göra de närmsta 

veckorna för att höja procenten? Om man vid uppföljning märker att något avviker i 

förhållande till budgeten diskuteras det direkt och hur man skall gå tillväga för att lösa 

det. Men enligt privatmarknadschefen handlar det oftast om att man inte hunnit få 

återkoppling från kunderna än.  

 

Ordförande förklarar att försäljningsbudgeten följs upp på daglig basis i Excel där avtalet 

för företagsförsäljningen finns. Här jämför man det man budgeterat i år med utfallet 2017. 

Styrelseledamoten förklarar att man i kostnadsbudgeten gör uppföljningar månadsvis där 

ordförande presenterar hur det sett ut för månaden i månadsrapporterna. Styrelsemöte 

inträffar därför en gång i månaden där månadsrapporterna diskuteras och skickas ut till 

berörda i föreningen. Månadsrapporteringen inkluderar intäkter och kostnader för 

månaden och utvärderas därifrån ifall åtgärder behöver vidtas. I månadsrapporterna 

redovisas även resultat för månaden, analyser och scorecard med trafikljus på hur man 

ligger till i företagsförsäljning, publikintäkter, cuper, bidrag etcetera. Grönt ljus innebär 

att man ligger på eller över budget, gult ljus om man ligger 0 - 10% under budget och rött 

ljus om man ligger mer än 10% under budget. Uppföljningen sker traditionellt med 

månadsbokslut där utfall jämförs med budget. Då misslyckande sker med att uppnå 

budget vidtas handlingsplaner för att ta ifatt de förlorade intäkterna eller reducera 

kostnaderna på annat sätt. Styrelseledamoten förklarar att man vid avvikelser sätter fokus 

på sakerna som man behöver göra. Ifall en kostnad överskridit det budgeterade måste de 

tala om för organisationen att de inte kan spendera mer pengar här och måste tänka till 

gällande vad man köper in. Har man en avvikelse på intäktssidan där man inte uppnår 

exempelvis försäljningsmålen måste detta adresseras till organisationen; hur mycket som 

saknas och vad orsaken är till detta.  
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Ordförande berättar vidare att budgeten har skiljt sig från utfallet vissa år. Detta beror 

främst på att utfallet är starkt korrelerat med de sportsliga resultaten. Styrelseledamoten 

berättar att förra året avvek budgeten från utfallet, men man nådde ändå de budgeterade 

resultaten då både intäkter och kostnader var högre än budgeterat. När man märkte att det 

gick på väg nedåt menar han att de rensade i ekonomin för att hamna på ett plusresultat 

och därmed även säkra elitlicensen. Intäkterna är som tidigare nämnt svåra att påverka 

under säsongens gång samtidigt som det också är svårt att påverka kostnader och den 

kostnadsstruktur som råder, därför är planering väldigt viktigt i början av säsongen menar 

ordförande. Intäkter och kostnader kan påverkas under säsongen gång, men ordförande 

menar att Östers IF inte har de resurser som krävs i form av kompetens, exempelvis en 

controller. Detta är en dyr typ av styrning. Skillnaderna från föregående års utfall och 

budgeten i år är att man inför i år tappade skötselavtalet mot Växjö kommun, vilket gav 

intäkter på 3,6 miljoner förra året. Samtidigt har även kostnaderna för detta minskat vilket 

i sin tur reducerar mellanskillnaden och ej har så stor påverkan på vinsten i slutändan. 

Man budgeterar heller inte spelarförsäljningar eftersom att de är så pass osäkra.  

 

4.5 Prestationsmätning 

Som tidigare nämnt följer Östers IF upp sin ekonomi varje månad i en så kallad 

månadsrapport, där siffrorna är konfidentiella men den innehåller omsättning, 

finansnetto, resultat före och efter skatt, soliditet, likviditet, eget kapital samt 

räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder. Kostnader och intäkter följs upp i 

resultatutfall för olika enheter och områden som jämförs med budgeterat resultat. 

Resultatutfall redovisas för Fotbollsfastigheter i Växjö AB, Öster Arena AB och med ett 

större fokus på Östers Idrottsförening, alltså främst på koncernnivå. Från Östers IFs 

årsprotokoll och minnesanteckningar från årsmöten framgår det att fokus är på kostnader 

och intäkter från budgeten och de lyfter fram resultat, omsättning, likviditet och eget 

kapital samt om de uppfyller kraven för elitlicensen. De redovisar försäljningsintäkter, 

publikintäkter och SEFs ersättning utifrån poäng. Ett stort fokus ligger på publiksiffror 

och de presenterar även biljettförsäljning på arenan respektive på internetet samt 

procentuell ökning på sociala medier. De tar upp antal sponsorer, antal medlemmar 

(halv/hel säsongskort, och icke medlemmar). De tar upp sportsliga resultat i form av 

tabellplacering och nästa säsongs önskvärda tabellplacering, antal spelare samt antal 
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ledare (Östers IF, 2017c; Östers IF, 2017a). Den här informationen från årsmöten får 

medlemmar ta del av samt att de redovisas på Östers IF hemsida för omvärlden.  

 

Enligt ordförande innebär sportslig framgång att man varje år blir bättre än föregående 

år. Ekonomisk framgång innebär enligt honom att föreningen klarar att nå resultatet i 

budgeten varje år. Enligt privatmarknadschefen är framgång att se till att man har högre 

intäkter än kostnader, att man aktivt arbetar med att sänka kostnaderna men att utfallet 

inte påverkas negativt av det, att man identifierat nya intäktskällor inför nästa år samt att 

man höjer varumärket för föreningen - namnet Östers IF.  

 

Ordförande och styrelseledamot är överens om att det synnerligen är relevant för Östers 

IF att mäta prestationer eftersom hela verksamheten är prestationsbaserad. De menar att 

prestationsmätning ligger i en idrottsförenings natur men att det dock är svårt att 

kvantifiera dem finansiellt för den sportsliga organisationen. Som tidigare nämnt berättar 

ordförande att verksamhetsplanen, Plan 2020, fungerar som ett styrmedel för föreningen 

och är det som Östers IF skall arbeta mot, vilket även gäller vid prestationsmätning. De 

flesta mått inom Östers IF är direkt knutna till verksamhetsplanen. Styrelseledamoten 

berättar att mätningen av verksamhetsplanen sker på olika sätt för att utvärdera hur 

föreningen har arbetat under året. Utifrån utvärdering och uppföljningen av prestationerna 

etableras därefter aktiviteter i syfte att förbättra utfallet och verksamheten. Ordförande 

förklarar att verksamhetsplanen bryts ned till delmål men han betonar att det inte är lätt i 

alla avseenden. Att bryta ner deras övergripande mål ”att de skall spela i allsvenskan” till 

delmål för att mäta prestationer är inte den enklaste uppgiften. De har istället en plan för 

hur de skall utveckla sig för varje år och när det utvecklande steget skall tas. Bedömning 

sker sedan i ledarhänseenden för hur de skall organisera verksamheten och vilka medel 

de kan tillföra den sportsliga organisationen utan att de tar för stora risker ekonomiskt.  

 

Enligt styrelseledamoten är prestationsmätning mest applicerbar på deras certifiering som 

de har mot SEF. Föreningen blir bedömd inom olika områden och får poäng baserat på 

prestationen vilket kan rendera i olika typer av bidrag. Han nämner att exempel på 

bedömningar kan vara utifrån hur många ungdomsspelare man har lyft upp i A-truppen, 

hur man arbetar med sin värdegrund eller utifrån ledare. Han menar att de synar 

föreningars verksamhet på bredden. Styrelseledamoten ger ett exempel där Östers IFs A-

lag på sista matchen förra året, som var rätt oviktig, bytte in ungdomsspelare vilket enligt 
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honom kan ha varit för att få poäng utifrån den SEF certifieringen. En teori, som han 

poängterar att han får stå för självt, är att det kan ha rört sig mer om att samla poäng som 

resulterar i mer intäkter än att det var rätt personer att egentligen sätta in i matchen. Han 

belyser även att det i vissa fall är bra att bli uppmuntrad av SEF att satsa på de unga 

spelarna och att de även blir bedömda utifrån det.  

 

Enligt privatmarknadschefen är mått i form av nyckeltal inte bekant. Han förklarar att de 

har en budget att förhålla sig till och jobbar utefter den. Styrelseledamoten menar också 

på att budgeten är det centrala planeringsverktyget och att prestationsmätningar därför är 

relaterat till budget vid uppföljning och planering av den egna verksamheten. Det rör sig 

om enklare mått som är relaterat till kostnader och intäkter. Styrelseledamoten och 

ordförande förklarar att de följer upp och för rapportering månadsvis, rapporteringen är 

då grundad utifrån budgeten och rör sig om kostnader och intäkter. Ordförande berättar 

vidare att det som mäts i månadsrapporterna är primitivt och att de finansiella mått som 

används är först och främst till för att kontrollera att eget kapital är positivt. De använder 

även finansiella mått för att utvärdera kassaflöden, nettoskulder, omsättning och soliditet. 

Månadsrapporten inkluderar även resultat före och efter skatt, analyser samt en liten 

variant av ett scorecard med ”trafikljus” som tydliggör hur olika aktiviteter och processer 

ligger till, som förklarats tidigare. Det förekommer inga finansiella mått rörande 

avkastning med grund i att föreningen inte byggdes för att finansiellt nå avkastning till 

investerare. Det är en medlemsstyrd förening där medlemmarna är ägare och därför har 

de inga avkastningskrav. Styrelseledamoten betonar att detta är den största skillnaden 

mellan företag och föreningars prestationsmätning. Ett företag har ett tydligt vinstmål 

vilket en förening saknar. De återinvesterar istället eventuellt överskott in i verksamheten 

för att skapa förbättringar på ledarsidan, spelarsidan eller arenasidan. Det är svårt att få 

ett entydigt mått som mäter hur deras återinvesteringar har använts och bidragit till 

framgång inom verksamheten. De kämpar hela tiden med att få runt verksamheten och 

tittar självklart på nyckeltalen soliditet och likviditet för att följa upp betalningsförmågan 

både på lång och kort sikt. Styrelseledamoten förklarar vidare att soliditeten har varit på 

en miniminivå det senaste åren och likviditeten har även den varit ansträngd men blivit 

mycket bättre den närmsta tiden.  

 

Enligt privatmarknadschefen används ingen konkret eller formell prestationsmätning 

dagligen utan det finns med dem som arbetar på försäljningssidan att de själva vet att de 
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mäts utifrån de siffror de åstadkommer. Han menar på att deras avdelning är relativt liten 

så de går igenom deras prestationer tillsammans och utvärderar hur de ligger till, vad som 

behövs göras, vad för nytt som behöver införas eller vad de kan göra annorlunda. De 

utvärderar siffrorna tillsammans och planerar därefter utifrån den givna informationen 

hur de skall gå vidare. Privatmarknadschefen nämner dock hur de utvärderar deras 

prestationer på företagsmarknaden och privatmarknaden. På företagsmarknaden 

utvärderas resultatet från föregående år och individuellt för varje kund och företag. De 

utvärderar hur de tror att kunden upplevde året och använder den utvärderingen för att 

planera inför nästa år. På privatmarknaden utvärderar dem föregående års 

försäljningssiffror vid matcher, hel- respektive halvsäsongskort samt för icke-

medlemmar. De utvärderar även det sportsliga resultatet för året och hur känslan i staden 

har varit samt följer upp publikkurvans mönster av förändringar. Den informationen 

används sedan för att planera för vad de uppskattar kommer hända. 

 

Enligt ordförande använder Östers IF sig av icke-finansiella mått för att se till sin 

omgivning och de är främst inom kundperspektivet (Försäljning och medlemmar) som 

mätningar görs. Det är till för att öka medlemsantalet och medlemsintäkterna som också 

är ett expressivt mål för föreningen. Medlemmarna är viktiga i föreningen och är en av 

de större intäktskällorna. Styrelseledamoten nämner att kontinuerlig uppföljning av hur 

många medlemmar de har görs för att använda till framtida planering. Enligt 

verksamhetsplanen har Östers IF ett mål att ha 5000 medlemmar 2020, det här anser 

styrelseledamot inte är realistiskt mål längre utifrån uppföljningen som gjorts av 

medlemsantalet. Ordförande berättar att mätningar görs regelbundet inom 

medlemsperspektivet främst för att utvärdera deras utveckling men de rapporteras även 

till SEF. Mätningarna rör sig främst om statistiska områden som exempelvis antal 

hemsidebesök, biljettförsäljning, medlemsantal eller antal sponsorer. Ordförande 

fortsätter berätta att de använder den mätning som genomförs för ovanstående syfte för 

att jämföra sig gentemot andra klubbar inom olika områden för att se vad Östers IF är 

både sämre och bättre på. I dagsläget är Östers IF sämre på företagsförsäljning jämfört 

med andra klubbar medan de ligger över snittet för publikintäkter. Styrelsen är inte nöjd 

med prestationen på marknadsavdelningen och avkräver då att de skall leverera bättre 

prestation i samband med företagsförsäljning. Ordförande förklarar att det finns en grupp 

i styrelsen som har ansvaret för att mäta icke-finansiella mått som är riktat mot ett antal 

områden och som bland annat har ett fokus på medlemmarna. Han förklarar att de som 
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arbetar med det använder sig av sociala medel för att nå ut till omgivningen. De jobbar 

med att fånga intresse genom olika kampanjer och försöker fånga medlemmar bland 

föräldrar vars barn finns i föreningen för att även få dem delaktiga. De utvärderar gamla 

register för att försöka fånga upp personer som varit medlemmar men som inte är det 

längre och kontaktar dem för att undersöka och feedback angående orsak till dess 

upphörande samt för att försöka återvärva dem till medlem.  

 

Ordförande berättar att uppföljning och utvärdering av deras utfall ger dem information 

till att göra de prioriteringar som skall leda till verksamhetsmässiga förbättringar samt att 

det leder till ökade intäkter från SEF.  

 

5 Analys 
I detta avsnitt ställs det empiriska materialet mot den teori som samlats in där analysen 

skall mynna ut i svar på frågeställningarna. Avsnittet kommer i stora drag följa likartad 

struktur som föregående avsnitt.  

 

5.1 Ekonomistyrning och strategisk planering 

Enligt den cybernetiska modellen, som bland annat Greve (2009, s. 52), Gyllberg & 

Svensson (2002, s. 58) och Nilsson och Olve (2013, s. 38) berör i sina böcker, faller 

Östers IFs verksamhetsplan Plan 2020 inom ramarna för den strategiska och taktiska 

nivån. Verksamhetsplanen innehåller både sportsliga och ekonomiska mål. Den 

innehåller övergripande mål och långsiktiga mer preciserade strategiska mål som tillhör 

den strategiska nivån samt kortsiktiga mål som tillhör den taktiska nivån. Syftet med 

ekonomistyrning beskrevs tidigare i egenskap av; ” att påverka anställda i organisationen 

att genomföra och nå de mål som formulerats i strategin” (Greve, 2009. s. 52). Syftet med 

ekonomistyrningen i Östers IF är enligt ordförande relaterat till kostnadskontroll då det 

främst går att påverka 40 % av kostnaderna under året. Styrelseledamoten följer samma 

spår och menar att ekonomistyrningens syfte är att hålla sina kostnader och följa deras 

intäktsplan. Även verksamhetschefen påpekar kostnaderna och menar att största 

problemet med ekonomin är att hålla dem nere. I teoriavsnittet definierades den 

kortsiktiga planeringen enligt följande: att samordna den operativa verksamheten och 

fokusera på att effektivt utnyttja befintliga resurser. Långsiktig planering handlar däremot 

om att bland annat ledningen skall fundera över vart verksamheten är på väg, skapa och 
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bevara konkurrensfördelar. Att fokusera på kostnader och intäkter hör till att effektivt 

kunna utnyttja resurser i verksamheten och därmed ligger Östers IFs fokus på kort sikt. 

En svaghet skulle därmed kunna tolkas vara att ekonomistyrningen endast används för att 

på kort sikt uppnå deras mål och därmed är svagt kopplad till strategierna och de 

övergripande målen i verksamhetsplanen. 

 

Enligt Nilsson och Olve (2013, s. 422) är ekonomistyrningen de styrprocesser som för 

ihop den strategiska planeringen med en dagliga operativa styrningen. Det är den 

kopplingen som kan anses vara otydlig i Östers IFs fall. Verksamhetsplanen 2020 bör 

därmed enligt teorin, i både företag och ideella föreningar, fungera som input i Östers IFs 

ekonomistyrning för att deras operativa styrning skall fungera optimalt så att de når sina 

uppsatta mål. Ordförande förklarade till en början att verksamhetsplanen Plan 2020 är det 

styrmedel Östers IF använder för att planera kommande år och att det är utifrån den de 

skall arbeta i föreningen. Senare i intervjun framgick det dock ifrån både ordförande och 

privatmarknadschefen att verksamhetsplanen inte fungerar som input i budget som är 

deras främsta planeringsverktyg. Brunsson (2005, s. 81) menar att man skall bryta ner 

långsiktiga planer till kortsiktiga handlingsorienterade planer, i form av budget. Genom 

att Östers IF inte inkluderar verksamhetsplanen i budgeteringsarbetet förloras en del av 

syftet med ekonomistyrningen; att nå de strategiska målen. Vidare diskussion kring 

budget förs i senare kapitel. Det kan dock även här tolkas som att mer fokus ligger på det 

kortsiktiga arbetet. Planeringen behövs enligt både Brunsson (2005, s. 81) och Lindvall 

(2009, s. 158) för att företag skall tänka på framtiden och inte fastna i kortsiktiga problem. 

För mycket fokus på kort sikt riskerar att äventyra verksamheten på lång sikt. Lindvall 

(2009, s. 158) menar att framgångsrikt ledarskap och företag har sin grund i behovet av 

att tänka på lång sikt. Svagheten i att inte fokusera på långsiktiga ekonomiska mål kan ha 

sin grund i att det inte görs en distinktion mellan ekonomiska mål på kort och lång sikt i 

verksamhetsplanen. Dessutom menar både ordförande och styrelseledamot att de 

ekonomiska målen är samma på både kort och lång sikt vilket de kanske borde se över.  

 

Planering bör enligt Anthony et al. (2014, s. 333) vara mer flexibel och anpassningsbar i 

en organisation som verkar i föränderliga miljöer och under föränderliga omständigheter, 

vilket gör det till en svårare uppgift. Blumentritt (2006) talar därmed om att 

verksamhetsplanen bör vara öppen för att ifrågasättas och omarbetas. En strategisk 

planering kan komma att förlora sin relevans när verksamheten förändras. Slack (2006, 
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ss. 43-46) skriver att i idrottsföreningar specifikt kan förutsättningarna snabbt vända. 

Istället för att Öster skall hamna i situationer där de behöver be sina supportar donera 

pengar för att både rädda deras elitlicens samt för att förflytta en match behöver de 

anpassa sin planering utefter sina förutsättningar. På så sätt arbetar föreningen i 

förebyggande syfte istället för att behöva släcka bränder vilket blir mer händelsestyrt och 

medför avbrott i arbetet. Även ordförande påpekar att aktiviteterna ibland blir 

händelsestyrda. Planering gör att föreningen enligt Mintzberg (1994. se Brunsson, 2005. 

s. 82) skapar kontroll genom att systematiskt samla in information om sin omvärld och 

skapa riktlinjer för sitt agerande. Därmed tolkas det att föreningen bör veta om den 

föränderliga miljö de verkar i och att sådana händelser kan ske. Plan 2020 bör även vidare 

revideras vid behov. Ett exempel på en revidering är antalet medlemmar. 

Styrelseledamoten hävdar att det i dagsläget verkar orealistiskt att nå 5000 medlemmar 

år 2020. Att revidera planen inför 2018 med uppdaterade mål hade skapat tydligare 

riktlinjer med mer aktuella och realistiska mål för verksamheten. Den version av Plan 

2020 som är publicerad på hemsidan är från 2016. Även det Leopold (2006, s. 234) 

påpekar med trovärdighet och legitimitet i föreningen kan påverkas på lång sikt av 

händelser där man ber supportrar donera för överlevnad. Tolkningen är att föreningens 

status och varumärke inte stärks, vilket privatmarknadschefen menar att de strävar efter, 

utan kanske snarare börjar ifrågasättas vid sådana händelser och förlorar sitt förtroende 

hos medlemmarna. Om de inte kan skapa förtroende hos sina medlemmar är det svårt att 

värva nya. Därmed tar föreningen skada på lång sikt.  

 

Förutom att planering behövs för att balansera kortsiktiga och långsiktiga mål behövs 

planering enligt Lindvall (2011, s. 53). för att kommunicera ut vilka målen är i 

organisationen och vilka prestationer som krävs för att dessa skall uppnås. Om målen inte 

är formulerade och tillräckligt kommunicerade ut i organisationen blir det problematiskt 

att koordinera aktiviteter i verksamheten för att kunna nå målen. Det blir svårt att 

kontrollera så att målen har uppnåtts och även svårt att motivera medarbetare att arbeta 

efter uppsatta mål. Det som är ändamålsenligt i föreningen är att de har kontinuerliga 

möten i såväl styrelsen, varje månad, som i de anställdas organisation, varannan vecka. 

Både styrelseledamot och ordförande menar att verksamhetsplanens mål kommuniceras 

ut till berörda i föreningen i samband med föreningsmöten, som sker en gång per år. 

Styrelseledamoten hävdar att verksamhetsplanen hela tiden finns där.  
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Trots detta identifierades svagheter i kommunikationen av mål då målen 

intervjupersonerna var medvetna om skiljde sig en del från de mål som står i 

verksamhetsplanen. I intervjun med privatmarknadschefen framkom det exempelvis inte 

hur de följer upp sina prestationer utifrån verksamhetsplanen. Det nämndes ingenting om 

att de i Plan 2020 vill uppnå 5000 medlemmar, vilket dock ordförande och 

styrelseledamoten menar att de följer upp. Det kan tyckas att som privatmarknadschef 

borde denne vara medveten om detta mål och exempelvis hur de skall nå målet om att 

öka alternativa intäkter genom deras CSR arbete ”Öster i samhället”, arenan, Tipshallen, 

cuper, fotbollsskolor, restaurang med mera. Hur vet marknadsavdelningen om de har 

kommit närmare att nå målet eller är på väg i helt fel riktning? Det görs som tidigare 

nämnt ingen distinktion mellan kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska mål. Tolkningen 

om 5000 medlemmar är att det är på lång sikt. Från 2016 till 2020 vill de öka från 3000 

till 5000 medlemmar vilket är en ökning med 60% och med tanke på den stora ökningen 

anser vi att detta är ett mål på lång sikt. Privatmarknadschefen tolkar vidare det andra 

målet om alternativa intäkter som ett mål inför nästa år. En annan tolkning kan vara att 

fundera på hur dessa investeringar på lång sikt kan generera intäkter till föreningen och 

inte endast på lång sikt. Därmed krävs en plan med väl formulerade mål så att, som sagt, 

anställda och styrelse vet hur långt de har kommit. Vidare framgick det av 

privatmarknadschefen själv i intervjun att han inte var medveten om de långsiktiga 

ekonomiska målen vilket stärker antagandet om svagheten i kommunikationen mellan 

ledning och anställda. Det kan även återigen kopplas till, och därmed bero på, att ingen 

åtskillnad görs mellan kort- och långsiktiga mål som förmedlas ut i föreningen.  

 

Ordförande säger att det är svårt att förmedla och förankra mål och vision när 

personalomsättningen är stor. Leopold (2006, s. 239) påpekar dock vikten av att 

ordförande och ledare i en ideell förening skall ägna tid, kraft och ständigt tala om och 

förklara företagets verksamhetsidé för alla i föreningen. Det motsägelsefulla blir det 

faktum att det är ideella krafter som arbetar i styrelsen vilket gör att man inte kan kräva 

alldeles för mycket. Dessutom ställer dem upp i en ideell förening för sportens skull. 

Svagheten ligger därmed troligtvis i de begränsade personalresurserna. Om de hade 

funnits någon i föreningen som befunnit sig närmare verksamheten, likt en controller i ett 

företag, hade ekonomistyrningsprocesserna troligtvis varit mer effektiva då mer 

kontinuerliga och aktuella beslut kan tas. Det är även något ordförande påpekar. 

Strategiarbetet och målsättningarna för föreningen sker av styrelseledamöter som lägger 
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cirka 10-15 timmar i veckan, jämfört med ett företag där det läggs minst 40 timmar i 

veckan. Samtidigt är det endast ordförande och en person till med ekonomisk bakgrund i 

styrelsen och både verksamhetschefen och privatmarknadschefen är självlärda inom 

organisationen, vilket också kan tolkas vara en anledning till varför 

ekonomistyrningsprocesserna inte utnyttjas så effektivt som de borde.  

 

Ett ekonomiskt mål som nästan alla intervjurespondenter talar om är att Öster skall ha ett 

positivt eget kapital. Verksamhetschefen talar därmed om överlevnad år för år, att klara 

SvFFs krav på positivt eget kapital för att inte flyttas ner en division. Detta baseras på de 

krav som SvFF har på elitidrottsföreningar idag. Det kan därmed framstå som att 

föreningen arbetar för att klara sig varje år istället för att tydligt förmedla hur föreningen 

skall uppnå en “stabil ekonomi”. Det är dock viktigt att en ideell förening, på samma sätt 

som i ett företag, genomför sin uppföljning av budget och annan planering mot den 

strategiska planeringen för att se så att organisationen styrs i rätt riktning (Nilsson & Olve, 

2013. s. 469). Då budgeteringsarbetet har svag koppling till verksamhetsplanen blir även 

uppföljningen av den tveksam. Hur skall de veta vart de är på väg och huruvida de nått 

målen i verksamhetsplanen efter en budgetperiod eller ej? Vidare krävs det enligt 

Blumentritt (2006) aktuell information och god finansiell data för att kunna vara flexibel 

i sin planering, och därmed är uppföljningen i även Östers IF av stor vikt för att som sagt 

kunna nå sina uppställda mål i Plan 2020. Ambivalenta mål i en idrottsförening kan göra 

uppföljningen väldigt komplex enligt Merchant & Van der Stede (2007, ss. 782-783). Då 

det finns vissa svagheter i Östers kommunicering av ekonomiska mål kan det antas leda 

till att det är svårt för anställda att arbeta mot dessa och därmed är de svåra att uppnå. 

Östers sätt att arbeta med uppföljning kommer behandlas i senare avsnitt.  

 

5.2 Budget 

Enligt Brunsson (2005, s. 83) och Anthony et al. (2014, ss. 489-491) är budgeten det 

viktigaste planeringsverktyget i en ideell organisation, där resurserna skall fördelas i 

enlighet med företagets vision och strategi. När man ser till Östers IF stämmer detta då 

de anser att budgeten är det främsta och viktigaste verktyget för planering där den hjälper 

föreningen dimensionera verksamheten och fördela de knappa resurserna. Det som dock 

kan ifrågasättas är Östers IFs implementering av deras verksamhetsplan i deras dagliga 

arbete. De belyser vikten av planering, särskilt inför säsongen. De belyser även vikten av 

att följa deras verksamhetsplan Plan 2020. Enligt Anthony et al. (2014, s. 335) och Greve 
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(2011, s. 12) skall budgeten bygga på den långsiktiga strategiska planeringen och den 

kortsiktiga verksamhetsplanen som sträcker sig 3-5 år (i Östers IFs fall är detta Plan 

2020). Men när frågan ställs till dem ifall dessa går hand i hand ges olika svar. 

Privatmarknadschefen svarar att verksamhetsplanen inte alls tas i beaktning i 

budgetarbetet. Ordförande svarar ungefär likadant medan Styrelseledamoten svarar att 

verksamhetsplanen alltid används som input i budgeten och att den alltid ligger där som 

grund. Dessa olika svar ger upphov till reflektioner om hur man egentligen kommunicerar 

ut vad som borde ligga som grund för budgeten. Privatmarknadschefen är den enda av 

dessa tre som är anställd och inte sitter eller har suttit i styrelsen och arbetar med budgeten 

löpande men som inte alls tar verksamhetsplanen i beaktning. Om inte denna tas i 

beaktning finns det risk att budgeten bara upprättas för traditionens skull och inte för att 

bidra till högsta grad av måluppfyllelse vilket Anthony et al. (2014, s. 335) och Greve 

(2011, s. 19) belyser att den skall göra. Detta leder i sin tur istället till att resurserna 

allokeras på sämre sätt ifall man inte utgår från sin strategi och sina mål. Om resurserna 

fördelas på fel sätt menar Wallander (1995, ss. 7-9) att detta kan medföra stora 

konsekvenser för organisationen och i värsta fall har man anpassat sitt arbetssätt enligt 

denna plan. Enligt privatmarknadschefen följer Östers IF strikt sin budget även ifall de 

upplever att det som är budgeterat inte kan uppnås. Om resursfördelningen från början 

blivit fel och inte är kopplad till målen kan det vara till nackdel att strikt följa budgeten. 

Bergstrand (2010, ss. 136-137) beskriver detta som en nackdel då man skapar sig ett 

tunnelseende istället för att avvika från budgeten ifall fel uppstått. Styrelseledamoten 

säger även att de gör budgeten så detaljerad som möjligt, vilket också kan ifrågasättas 

ifall det är så pass bra att vara så detaljerade och strukturerade med avseende på att de 

strikt följer budgeten och rådande avvikelser som kan uppstå.  

 

Vidare på detta spår använder Östers IF främst föregående års siffror som input i 

budgeten. Delvis tittar de även på vad som är nytt i deras produktkatalog samt går på 

känsla. Anthony et al. (2014, s. 349) förklarar att det är ett vanligt förekommande problem 

att organisationer använder föregående års siffror. Kort menar dem att budgeten tenderar 

att se likadan ut nästa år då man blickar bakåt till hur det har sett ut snarare än att blicka 

framåt mot sitt mål och i enlighet med sin strategi. Man påbörjar nästa års budget innan 

innevarande periods utfall finns tillgängligt, vilket också leder till att budgeten kan 

komma att se likadan ut. Här kan budgetperioden ifrågasättas vilken diskuteras lite senare. 

I Östers IFs fall kan man ha föregående års siffror som utgångspunkt, men trycka ännu 
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mer på vad som är nytt och hur de skall ta sig framåt mot sitt mål. Att hela tiden utgå från 

föregående års siffror med småjusteringar för vad som är nytt innebär enligt Anthony et 

al (2014, s. 336) att man är kvar på samma plats som föregående år utan att söka någon 

form av utveckling mot sin strategi. Ordförande förklarar att kostnadsstrukturen är väldigt 

fast där cirka 60% av kostnaderna inte går att påverka. Även spelarkontrakt som sträcker 

sig på flera år och avtal med företag som sträcker sig över 2-3 kan man förstå att man 

utgår från föregående års siffror då kontraktet gäller. Men de resterande 40% av 

kostnaderna är väldigt viktigt att de fördelas på ett så effektivt sätt som möjligt varje år.  

 

Den stora skillnaden i budget mellan traditionella företag och ideella organisationer är att 

man i en ideell organisation inte kan öka intäkterna under året på samma sätt som i ett 

traditionellt företag enligt Eriksson och Svensson (2005, s. 143). Detta framgår även hos 

Östers IF som beskriver att de flesta intäkterna fastställs innan säsongen börjar då det inte 

finns så mycket mer intäkter att hitta under säsongen mer än de man planerat innan 

säsongen, därav är intäkterna tämligen fasta under säsongens gång. Därför arbetar Östers 

IF främst med planering innan säsongen. Kostnaderna i sin tur är också väldigt fasta och 

Östers IFs styrning går främst ut på kostnadskontroll. Östers IF använder sig därför av en 

fast budgettyp där man håller sig till en och samma budget oavsett avvikelser. Med hänsyn 

till de planerade intäkterna och den fasta kostnadsstruktur samt de begränsade resurserna 

i form av ideell personal kan denna budgettyp anses vara relevant för Östers IF. Men den 

fasta budgeten kan även vara en svaghet vid ändrade förutsättningar. Vidare kan därför 

diskuteras ifall en rullande budget skulle kunna anses vara bättre ifall Östers IF hade haft 

resurserna till det. Det skulle innebära att man upprättar en ny budget kvartalsvis där varje 

ny budget skulle täcka tolv månader framåt. Denna skulle kunna hjälpa Östers IF anpassa 

sig till avvikelser, exempelvis ifall en händelse inträffar igen lik den då Östers IF fick 

flytta sin premiärmatch på grund av vädret, vilket medförde höga kostnader för 

föreningen. Detta i sin tur ledde till att man startade en insamling. Med nuvarande 

budgettyp fortsatte man arbeta efter budget. Men med en rullande budget skulle man 

kunna göra en ny budget vid nästa kvartal där man tar denna höga kostnad i beaktning. 

På så sätt skulle man kunna hålla sig till budget på ett bättre sätt. Men denna budgettyp 

är mer resurskrävande än den fasta budgeten vilket man inte kan begära från Östers IF att 

implementera.  
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5.2.1 Budgetuppföljning 

Enligt Bergstrand & Olve (1996, s. 113) är det viktigt att organisationer gör uppföljningar 

av sin budget genom att jämföra budget med utfall. Lundén & Lindblad (2011, s. 122) 

förklarar också att det är viktigt att uppföljningar sätts in kontinuerligt under året och inte 

vid budgetårets slut. Östers IF gör uppföljningar av budgeten löpande under året, där 

försäljningsbudgeten följs upp dagligen i Excel och där de som är inblandade i budgeten 

träffas varannan fredag för att gå igenom hur långt de kommit i processen med varje kund. 

Som nämnt i empirin är företagsförsäljningen den främsta intäktskällan vilket också visar 

sig i uppföljningen där Östers IF lägger mycket fokus på detta. När det kommer till 

kostnaderna gör man uppföljningar av dessa månadsvis, vilka presenteras i Östers IFs 

månadsrapporter under deras styrelsemöten som också inträffar en gång i månaden. Enligt 

Bergstrand (2010, s. 145) skall uppföljningar av budgeten ses som möten mellan 

människor och inte en bunt av rapporter. Eriksson och Svensson (2005, s. 144) förklarar 

också att man snabbt måste svara på avvikelser. I Östers IFs månadsrapporter framgår 

resultat, intäkter, kostnader och diverse scorecards för månaden kontra budgeterade 

värden. Om dessa avviker från budget vidtas handlingsplaner på en gång där man 

analyserar exempelvis varför intäkter och kostnader inte når upp eller överskrider budget, 

respektive, och analyserar hur man skall reducera kostnader och öka intäkter på andra 

sätt. Med avseende på dessa kontinuerliga uppföljningar kan Östers IFs arbete med 

budgetuppföljning anses relevant. Det som skulle kunna vara en svaghet vid uppföljning 

kopplat till företagets strategiska planering och verksamhetsplan, vilken diskussioner 

fördes kring tidigare, är att Östers IF ständigt följer upp för att hålla sig till budget. Men 

om budget inte upprättats enligt strategiska planeringen och verksamhetsplanen finns det 

risk att uppföljningar av budgeten kan leda till att man vidtar åtgärder som återigen inte 

är i enlighet med strategin. Det som framgår av Östers IF är att de gör uppföljningar för 

att se hur de ligger till i förhållande till de budgeterade värdena. Det som inte framgår är 

ifall de följer upp hur de ligger till med avseende på deras mål, strategi, vision. Är de på 

rätt väg?  

 

Detta kan i sin tur kopplas till de syften som en budgetuppföljning har vilka Bergstrand 

& Olve (1996, s. 115) beskriver. Alarmsyftet uppfyller Östers IF då de reagerar på 

avvikelser från budgeten och förhoppningsvis gör detta i tid då de gör kontinuerliga 

uppföljningar. Diagnossyftet uppfyller dem också där de analyserar avvikelserna för att 

sedan vidta åtgärder, vilket i sin tur är omplaneringssyftet. Rationaliseringssyftet kan man 
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främst applicera på Östers IFs budgetarbete där man identifierar förbättringar med 

verksamheten jämfört med tidigare, exempelvis vad som är nytt inför i år. Det syfte dem 

alltså inte uppfyller är kontrollsyftet, vilket visar ifall målen uppfyllts.  

 

Budgetuppföljningen påverkas av budgetperioden enligt Bergstrand och Olve (1996, s. 

74). De förklarar vidare att vanligast är att man budgeterar under september-november. 

Bergstrand (2010, s. 116) beskriver att den vanligaste perioden för en budget är ett 

kalenderår. Detta är även likt Östers budgetarbete där budgetperioden är mellan 

september-december och omfattar ett kalenderår. Man har denna period då man vet på ett 

ungefär vilken tabellplacering man kommer hamna på och man vet även på ett ungefär 

vilka spelare man kommer behålla vars kontrakt kommer förnyas samt vilka spelare som 

kommer att lämna vars kontrakt löper ut. Det som är viktigt att ta i beaktning här är att 

budgetarbetet inleds innan säsongen är slut. Att man vet på ett “ungefär” är också en 

osäkerhet som kan minimeras genom att man vet med säkerhet. Med säkerhet vet man 

ifall man väntar lite och skjuter fram budgetarbetet. På så sätt minimeras osäkerheterna i 

budgeten och en ökad precision kan uppnås. Bergstrand och Olve (1996, s. 74) förklarar 

att organisationer som har ett kalenderår som budgetperiod skulle vinna på att fastställa 

sin budget i januari då man har bättre uppföljningsmaterial från det gångna året. Om 

Östers IF skulle fastställa sin budget i januari skulle de ha bättre uppföljningsmaterial då 

de flyttar fram processen en månad. Då skulle även säsongen vara slut där man vet 

garanterad tabellplacering samt att man kanske fått tydligare bild av vilka spelare som 

stannar och vilka som lämnar. Detta är ingen svaghet då Bergstrand (2010, s. 116) 

förklarar att om man har en sommarsäsong, vilket Östers IF har, skall man budgetera på 

vintern, vilket Östers IF också gör. Det är snarare en reflektion kring hur Östers IF skulle 

kunna göra för att minimera osäkerheten kring planering. Om processen hade flyttats fram 

en månad hade det också varit ännu tätare inpå säsongsstart, vilket hade ställt högre krav 

på medarbetarna då främsta planeringen är inför säsongen hos Östers IF. Återigen är det 

en fråga om resurser.  

 

5.3 Prestationsmätning 

Enligt Leopold (2006, s. 175) är uppföljning och utvärdering av prestationer det enda 

säkra sättet för ledningen att veta hur väl en organisation fungerar i helhet. Robinson och 

Palmer (2011, ss. 65-66) anser att ideella idrottsföreningar har ett lika stort behov som 

företag att kontinuerligt utvärdera och följa upp prestationer. Ordförande och 
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styrelseledamoten anser likt teorin att det synnerligen är relevant att följa upp och 

utvärdera Öster IFs prestationer, inte minst med tanke på att hela verksamheten är 

prestationsbaserad.  

 

Det huvudsakliga syftet med prestationsmätning förklarar Anthony et al. (2014, ss. 385-

386) och Ittner och Larcker (1998, s. 205) är att implementera och utveckla strategier 

samt att utvärdera hur verksamhetens prestationer uppfyller den strategiska planeringens 

nedbrutna delmål. Det som mäts skall därför vara kopplat till den strategiska planeringen. 

Ordförande förklarar att verksamhetsplanen Plan 2020 fungerar som ett styrmedel för 

Östers IF och att föreningen skall arbeta mot den. Ordförande och styrelseledamot är 

eniga om att det mesta som mäts är i enlighet med verksamhetsplanen. De följer upp 

verksamhetsplanen för att utvärdera hur Östers IF har arbetat under året och därefter 

etableras aktiviteter i syfte att förbättra utfallet och föreningen. Det som framgår i 

intervjuerna är att de bryter ner verksamhetsplanen till delmål men enligt ordförande är 

det svårt att göra det med flera mål i föreningen som är för subjektiva, exempelvis målet 

om allsvenskan. Detta mål bryts ner i vilka år de skall befinna sig i superettan och vilket 

år de vill att föreningen skall avancera till Allsvenskan. Vidare nedbrytning kan vara svår 

vilket även gäller flera andra mål. Vidare mål som är direkt kopplade till 

verksamhetsplanen är målet om att upprätthålla ett positivt eget kapital och säkra 

elitlicensen. Detta sker år för år och är därmed ett kortsiktigt ekonomiskt mål i föreningen. 

Fortsättningsvis kan det genom intervjuerna tolkas som att den främsta 

prestationsmätningen sker genom SEFs uppsatta mål och budget. Budget är det som 

Nilsson och Olve (2013, s. 457) samt Anthony et al. (2014, s. 386) förklarar ofta används 

som underlag för prestationsmätning. I föregående avsnitt diskuteras det huruvida 

budgeten är svagt kopplad till verksamhetsplanen då den främst utgår från föregående års 

siffror. Detta kan även betyda att prestationsmätningen, med budgeten som underlag, blir 

svagt kopplad till verksamhetsplanen. Därmed förlorar prestationsmätningen sitt syfte 

med att utvärdera hur verksamheten uppfyller den strategiska planeringens mål. Detta kan 

medföra att Östers IF mäter och följer upp fel saker och att föreningen inte arbetar i 

enlighet med målen.  

 

Styrelseledamoten och ordförande nämner att ytterligare användning av 

prestationsmätning inom Östers IF är deras certifiering mot SEF. Föreningen blir 

bedömda av SEF inom olika områden och får poäng som baseras på deras prestationer, 
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vilket kan rendera i olika typer av bidrag. Det som inte framgår är huruvida de här 

områdena som mäts inom SEFs certifiering är i enlighet med det som Östers IF önskar 

uppnå på lång sikt utifrån verksamhetsplanen. Enligt Robinson och Palmer (2011, s. 65) 

förser uppföljning av mått knutna till den strategiska planeringen verksamheten med 

information om de arbetar i rätt riktning i förhållande till den strategiska planen. Om 

certifieringen inte är inom samma områden som Östers IFs verksamhetsplan kan det anses 

som att uppföljning utifrån certifieringen inte ger information om Öster IFs framsteg mot 

verksamhetsplanens mål. Det kan även tänkas att de strategiska målen inte blir förankrade 

fullt ut i den dagliga verksamheten i det här avseendet, vilket inte skapar balans mellan 

kortsiktiga och långsiktiga mål enligt Anthony et al. (2014, s. 385).  

 

Enligt styrelseledamoten kan vissa ageranden inom Östers IF grundas i att samla poäng 

för att få intäkter. Vi anser att det kan ligga något i det han säger och att certifieringen 

kan bidra till att Östers IF inte alltid agerar utifrån deras mål i verksamhetsplanen. 

Eftersom SEF certifieringen ger poäng utifrån prestationer som kan rendera i intäkter kan 

beteendet i detta avseende tänkas påverkas av “vinst-tänket”. Handlingar baseras i så fall 

på vad som är bäst utifrån poäng som kan generera intäkter istället för vad som är bäst för 

Östers IF på lång sikt. Det kan liknas med det kortsiktiga tänket som kan uppstå med 

finansiella mått, som Leopold (2007, ss. 124-125) förklarar motiverar ett kortsiktigt 

beteenden utifrån vinster. Man agerar utifrån det man blir bedömd på för nuet som inte 

alltid främjar det som krävs på lång sikt. Främjar certifieringen deras långsiktiga mål eller 

främjar den istället ett kortsiktigt beteende som handlar om att prestera i enlighet med 

certifieringen och samla poäng som genererar intäkter. Är certifieringen i enlighet med 

verksamhetsplanen så att uppföljning ger information om hur väl de uppnår målen eller 

berör certifieringen andra aspekter som inte är avgörande för Östers IFs framgång.  

 

Vidare diskuteras specifika mått i föreningen. Det handlar främst om finansiella mått för 

att kontrollera att eget kapital är positivt. Inom företagsmarknaden och privatmarknaden 

följer de även upp enklare mått som resultat för varje kund och försäljningssiffror vid 

matcher och för publikintäkter. Han nämner att de även använder sig av icke-finansiella 

mått främst inom kundperspektivet som är den största intäktskällan. Där de bland annat 

följer de upp antalet medlemmar och sponsorer i syfte att förbättra utfallet. Utifrån ovan 

framgår det att Östers IF följer Robinson och Palmers (2011, s. 129) samt Kaplan och 

Nortons (2001) ord om att ideella föreningar skall använda sig av både finansiella och 
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icke-finansiella mått. Östers IF delar likt Robinson och Palmer (2006 ss. 123, 129) 

nämner också sig av årets genomförda prestationer och redovisar för hur resurserna har 

använts inom föreningen till sina medlemmar under årsmöten samt via deras hemsida. 

Ordförande förklarar att de bland annat mäter och följer upp prestationer inom föreningen 

för att jämföra sig med andra klubbar för att identifiera svagheter och styrkor och se va 

andra gör bättre vilket Robinson och Palmer (2011. s. 128) nämner är ett 

användningsområde av prestationsmätning inom elitidrottsförening. Det framgick dock 

inte av intervjuerna exakt vilka mått Östers IF använder sig av, utan enbart exempel på 

vad de följer upp. Det kan föras analys kring huruvida dessa mått är tillräckliga för Östers 

IF och utifall de använder sig av fler än de dem nämnt. Det framgår även att finansiella 

mått följs upp månadsvis, men diskussion kan föras kring hur ofta Östers IF följer upp de 

icke-finansiella måtten då de inte är med i månadsrapporterna.  

 

Ordförande nämner att Östers IF bryter ner deras verksamhetsplan till delmål så gott som 

det går. Utifrån verksamhetsplanen urskiljs det att de har delmål för de olika uppdelade 

områdena; sportsligt, ekonomiskt och övrigt. Det framgår även av ordförande och 

privatmarknadschef att delmål inom dessa områden följs upp. De mäter alltså likt 

Robinson och Palmer (2011, s. 129) samt Kaplan och Norton (2001) uttrycker det, inom 

olika dimensioner. Styrelseledamoten ger exempel på hur de följt upp medlemsantalet 

som de har som mål att öka till 5000 medlemmar vid år 2020. Lindberg anser dock att det 

målet inte längre är realistiskt, vilket kan tolkas som att uppföljningen inom Östers IF har 

en fungerande funktion i avseendet att urskilja de delarna som inte fungerar. Något som 

även Robinson och Palmer (2011, s. 67) nämner att uppföljning genom 

prestationsmätning urskiljer. Ordförande förklarar även att de har en specifik grupp som 

arbetar med att försöka öka antalet medlemmar genom olika aktiviteter. Uppföljningen 

av medlemsantalet kan tänkas fungera som feedback med kunskap till de anställda vilket 

kan öka deras motivation som Anthony et al. (2014, s. 385) samt Robinson och Palmer 

(2011, s. 65) förklarar. 

 

Ordförande belyser dock problematiken med att bryta ner vissa av deras strategiska mål. 

Han anser att det inte är lätt att bryta ner och kvantifiera de sportsliga målen alla gånger 

och ger exempel på deras övergripande mål ”att de skall spela i allsvenskan”. Den 

sportsliga verksamheten rör sig om subjektiva värden vilket Anthony et al. (2014, s. 396) 

förklarar är mer komplicerade att kvantifiera i mått. Ordförande förklarar vidare att de 
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istället har en plan för olika steg inom den sportsliga verksamheten och för när dessa steg 

skall tas. Det kan dock anses vara en svaghet att de upplever att deras upprättade mål 

inom den sportsliga verksamheten är svåra att bryta ner till delmål. Det kan diskuteras 

kring huruvida de då kan urskilja de avgörande prestationerna som krävs för att på lång 

sikt spela i allsvenskan. Om de inte kan specificera delmål som går att mäta kan 

uppföljning av framsteg bli lidande. Som Behn (2003) och Gyllberg & Svensson (2002, 

s. 84) uttrycker det skall måtten mäta saker rätt och mäta rätt saker, annars kan det 

resultera i att de följer upp samt utför prestationer som inte är i linje med att nå 

Allsvenskan.  

 

Enligt verksamhetsplanen samt ordförande och styrelseledamotens ord har de som 

sportsligt mål att alltid bli bättre än föregående år. Det kan dock anses vara väldigt diffust 

med vad som menas med ”bättre än föregående år” och hur det går att följa upp inom 

olika delmål. Sandersson (1998) i Robinson och Palmer (2011, s. 131) tar upp just 

mätning av subjektiva värden med absoluta tal som en komplikation för ideella 

idrottsföreningar. Författaren förklarar vidare att fokus istället hamnar på de lättare 

mätbara aspekterna vilket stämmer in på Östers IF då de som privatmarknadschefen 

nämner mäter och följer upp sportsliga resultat för den sportsliga verksamheten som är 

lätta att mäta. Det kan diskuteras ifall det finns andra aspekter än det sportsliga resultatet 

som är avgörande för att de skall nå de sportsliga målen. Det kan även ifrågasättas om de 

kan följa upp framsteg mot att de skall nå allsvenskan inom deras nämnda “plan”. Sedan 

kan det tänkas vara svårt att följa upp framsteg mot att ”vara bättre än föregående år”, 

men förmedlas det ut till de övriga inom organisationen vad som innebär att “vara bättre 

än föregående år”.   

 

Gustafson (2008, s. 143), Leopold (2006, s. 240) samt Merchant och Van der Stede (2007, 

ss. 782-783) förklarar att ideella organisationer saknar ett entydigt och övergripande mått 

för hur organisationen presterar i helhet, likt ett företags vinstmått. Styrelseledamoten 

lyfter fram just det här dilemmat och menar, likt teorin, att det är svårt att få ett entydigt 

mått som mäter hur deras återinvesteringar har använts. Östers IF är därför medvetna om 

den problematik de står inför med att följa upp hur föreningen presterar i helhet, alltså om 

de når framgång. Det kan tolkas som om de definierar olika framgångsfaktorer inom de 

tidigare nämnda områdena: sportsligt, ekonomiskt och övrigt. De försöker följa upp och 

utvärdera framsteg inom de olika delarnas specificerade mål vilket kan tolkas som om de 
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mäter framgångsfaktorer istället för att försöka mäta framgången direkt, vilket enligt 

Sawhill och Williamsson (2001a) är mer aktuellt. Men självklart är det kritiskt, inte bara 

för Östers IF specifikt, utan för den ideella sektorn i helhet att de inte har tillgång till ett 

övergripligt mått som mäter framgång för hela föreningen.  

 

Merchant och Van der Stede (2007, ss. 782-783) nämner att bedömning av 

elitidrottsföreningars framgång har att göra med att deras mål är ambivalenta, de 

ekonomiska och sportsliga målen uppnås kanske inte samtidigt, vilket gör det komplext 

att avgöra om föreningen lyckats övergripligt eller ej. Utifrån Östers IFs verksamhetsplan 

stärkt av ordförande och styrelseledamotens ord är det enbart de sportsliga målen som 

uttrycks på kort och lång sikt medan de ekonomiska målen är desamma på kort respektive 

lång sikt. Verksamhetschefen och styrelseledamot nämner även att största fokus är på den 

sportsliga verksamheten. Det kan tolkas som om den sportsliga verksamhetens mål 

prioriteras framför de ekonomiska målen och att uppföljning på lång sikt främst är för 

den sportsliga verksamheten. Det kan verka som om de sportsliga målen är av större 

betydelse för Östers IFs framgång medan de ekonomiska målen är till för att ekonomin 

skall vara i balans för att enbart säkra ett positivt eget kapital under verksamhetsåret för 

att säkra elitlicensen för kommande säsong. Utifrån ovanstående ges intrycket av att den 

sportsliga framgången kan väga tyngre än den ekonomiska framgången samt att 

ekonomin kan tänkas fungera mer som ett redskap för att nå sportslig framgång. Att de 

sportsliga målen är primära förklarades även i inledningen och är inte konstigt för 

elitidrottsföreningar då sportsliga verksamheten är i fokus.  

 

Vidare var begreppet prestationsmätning och dess innebörd inte helt bekant för 

privatmarknadschefen, verksamhetschefen eller styrelseledamoten vilket kan grundas i 

ett av Merchant & Van der Stede (2007, s. 787) argument om elitidrottsföreningars 

problem med styrning. De är gamla idrottsutövare som har utvecklats inom föreningen 

utan någon vidareutbildning. Därför är det fullt förståeligt att de inte besitter det teoretiska 

ordförrådet eller samma fulla förståelse för styrprocesserna som tas upp i teorin. De har 

istället fått lära sig och bygga sin kunskap utifrån rådande situationer som de ställts inför 

inom föreningen. Något som också är en viktig del är att vara insatt i rådande situation 

och miljö. Efter det att vi hade definierat för dess innebörd var det inte en självklarhet för 

alla av dem hur eller om det användes inom Östers IF, medan det blev tydligare för andra. 

Men det framkom successivt att de använde sig av prestationsmätning. Sawhill och 
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Williamson (2001a) belyser att det är viktigt att de anställda förstår hur måtten skall 

användas för att informationen som utvinns är av betydelse. De förklarar även att måtten 

skall kommuniceras ut och uppmuntra alla enheter att fokusera på strategier samt följa 

upp och utvärdera framsteg. Besitter inte Östers IFs anställda den fulla förståelsen för hur 

måtten skall användas och vad inom verksamhetsplanen som skall följas upp och 

utvärderas är det risk för att mätningen inte är gynnsam. Om endast styrelsen är medvetna 

om vilka faktorer som är avgörande att mäta och följa upp i enlighet med deras strategiska 

planering kan det diskuteras kring huruvida enheterna i Östers IF uppmuntras att fokusera 

på strategierna, vilket som ovan nämnt är det huvudsakliga syftet med 

prestationsmätning. Det kan dock, som även tidigare nämnt, ifrågasättas ifall 

kommunikationen inom föreningen, främst mellan styrelsen och anställda, fungerar på ett 

fördelaktigt sätt. Det kan tänkas att anställda inte får tillräcklig information för hur 

styrverktygen skall tolkas eller hur de skall användas i enlighet med vad föreningen vill 

uppnå utifrån deras verksamhetsplan. 
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6 Slutsats 
I följande avsnitt kommer svaren på de frågeställningar som angavs i början att 

sammanfattas. Strukturen är som sådan att först sammanfattas det hur Östers IF arbetar 

med planering och uppföljning för att sedan sammanfatta ifall Östers IFs arbete med 

planering och uppföljning har några svagheter. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning.  

 

6.1 Planering och uppföljning i Östers IF 

Östers IFs verksamhetsplan Plan 2020 har upprättats i syfte att stabilisera Östers IFs 

sportsliga och ekonomiska verksamhet som på senare år varit turbulent. Den används för 

att planera kommande år i både den sportsliga och ekonomiska verksamheten på kort och 

lång sikt. Vision, strategi samt mer kortsiktiga mål finns definierade i verksamhetsplanen. 

 

Östers IFs främsta planering sker inför säsongen där man främst fokuserar på 

företagsförsäljning. Det planeringsverktyg man använder sig av är budgeten, en fast 

budgettyp, vars funktion är att dimensionera verksamheten och allokera resurserna. Man 

planerar mellan september och december för att sedan starta budgetperioden på ett 

kalenderår. Vid uppställande av budgeten utgår Östers IF främst från föregående års 

siffror då kostnadsstrukturen är väldigt fast.  

 

Uppföljning av budgeten sker främst månadsvis där budgeterade intäkter och kostnader 

jämförs med utfall för månaden. Uppföljning av kunder sker på daglig basis där de 

involverade i budgetarbetet träffas varannan fredag för att gå igenom hur långt man 

kommit i processen med varje enskild kund. Om utfall avviker från budget vidtas 

handlingsplaner för att nå budgeterat utfall.  

 

Östers IFs prestationsmätning används främst för att följa upp budget och SEFs uppsatta 

mål. De har specificerade mål de följer upp inom de olika områdena sportsligt, 

ekonomiskt och övrigt. De mått som är relaterade till budget är enklare finansiella mått 

som först och främst är till för att kontrollera att man följer budgeterade kostnader och 

intäkter. De finansiella måtten omsättning, soliditet och likviditet, nettoskulder samt 

resultat före och efter skatt samt bland annat eget kapital redovisas i månadsrapporten. 

De använder sig av icke-finansiella mått främst inom kundperspektivet för att följa upp 
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privatmarknaden och företagsmarknaden. De följer även upp sportsliga resultat, känslan 

i staden, ökning på sociala medier och publikkurvans mönster av förändringar. Utifrån 

uppföljningen av prestationerna etablerar Öster IF därefter aktiviteter i syfte att förbättra 

utfallet och verksamheten. 

 

6.2 Svagheter i Östers IFs planering och uppföljning 

Till att börja med uppmärksammades det att Östers IFs verksamhetsplan inte verkar ha 

upprättats för att fungera som input i ekonomistyrningens budget och prestationsmätning 

och vidare i de dagliga aktiviteterna för att dess kortsiktiga och samtidigt långsiktiga 

uppsatta mål och strategier skall uppnås. Ekonomistyrningens syfte i Östers IF är 

kostnadskontroll och att nå uppsatta resultat i budgeten, vilket endast är mål på kort sikt. 

Utan input från den strategiska planeringen och att endast fokusera på kortsiktiga mål 

förlorar ekonomistyrningen sitt syfte och föreningen kommer troligtvis få det svårt att nå 

en stabil ekonomi på lång sikt oavsett tabelläge. Vidare kan det anses finnas en svaghet i 

kommunikationen mellan styrelsen och anställda i organisationen. De anställda besitter 

inte all information om vart de är påväg och hur de bör agera för att nå långsiktiga mål 

utan deras beteende är mestadels händelsestyrt och därmed ett kortsiktigt beteende. 

Ytterligare svagheter kan tolkas vara att långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska mål inte 

åtskiljs i verksamhetsplanen.  

 

I budgetarbetet är den främsta svagheten att verksamhetsplanen inte används som input 

utan man blickar främst bakåt för att se på föregående års siffror. Detta leder till att man 

inte budgeterar i enlighet med sina mål och sina strategier. Östers IF budgeterar även så 

detaljerat som möjligt samt med en fast budgettyp som täcker kalenderåret kan det 

ifrågasättas hur aktuell budgeten är vid rådande avvikelser. Detta är motsatsen till att vara 

flexibla samt att den upprättade budgeten fullföljs trots diverse avvikelser. Vid 

budgetuppföljning är den främsta svagheten att man endast följer upp hur man ligger till 

i förhållande till budgeten. Men eftersom budgeten inte är kopplad till verksamhetsplanen 

följer man inte upp hur man ligger till i förhållande till de uppställda målen. Därav 

uppfyller man inte heller kontrollsyftet med uppföljning.   

 

Östers IFs prestationsmätning som är relaterad till budget blir inte lika tydligt förankrad 

till verksamhetsplanen då budgeten oftast upprättas utifrån föregående års siffror som inte 

har en lika stark koppling till verksamhetsplanen. I det avseendet finns det en svag 



  
 

69 

koppling mellan prestationsmätning och Östers IFs strategiska mål. Det kan tänkas att 

mätningen mot SEF certifieringen berör andra områden och prestationer än de primära 

mål som finns inom Östers IFs verksamhetsplan. Det kan finnas en risk för att SEF 

certifieringen tillför ett kortsiktigt beteende som inte alla gånger stämmer överens helt 

med den insats som behövs för att nå Östers IFs uppställda mål i verksamhetsplanen. 

Uppföljning av dessa prestationer ger i det fallet inte information om hur väl de uppfyller 

målen i verksamhetsplanen. Det kan även tänkas att Östers IF har ekonomiska mål som 

är detsamma på kort och lång sikt för att det enbart säkra att ekonomin för den här 

säsongen gör att de är behöriga elitlicensen och att de därmed kan nå de sportsliga målen.  

 

Ytterligare en svaghet, som inte enbart gäller för Östers IF utan är en svaghet generellt 

för alla ideella föreningars prestationsmätning, är att de saknar ett entydigt mått som visar 

på hur föreningen fungerar som helhet. Att de inte kan mäta hur de har återinvesterat 

deras eventuella överskott in i föreningen igen på ett enkelt och relativt snabbt sätt gör 

det svårt för Östers IF att följa upp framsteg mot framgång. Öster IF har även väldigt 

diffusa mål för den sportsliga verksamheten, som de själva uttrycker kan vara svåra att 

bryta ner till delmål. Eftersom det kan tolkas som om det inte alla gånger är en självklarhet 

för dem vilka de avgörande prestationerna är för att nå de uppställda målen, 

problematiseras uppföljningen för den sportsliga verksamheten. En annan aspekt som inte 

enbart är för Östers IF utan gäller generellt för ideella föreningar är att personalen inte 

alla gånger har full förståelse för hur styrverktygen fungerar enligt teorin. Det är dock 

förståeligt med tanke på att de i dessa fall faktiskt inte har vidareutbildning inom ämnet. 

Det kan vara så att information om hur styrverktygen skall tolkas eller användas i enlighet 

med vad föreningen vill uppnå inte har nått de anställda.  

 

Den teoretiska relevansen i studiens inledning visar genom arbetets gång att en 

elitidrottsförening som Östers IF arbetar med mer avancerad ekonomistyrning än den 

teori som finns tillgänglig om ideella föreningar. Dock inte lika avancerat som företag. 

Därför hade Östers IF kunnat styras mer likt ett företag ifall de hade haft resurserna till 

det. Fler resurser med kunskap inom planering och kontroll hade troligtvis förbättrat deras 

styrprocesser. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva hur Östers IF arbetar med planering och 

uppföljning samt undersöka ifall Östers IFs planering och uppföljning har några 
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svagheter. Då vi lyckats besvara båda våra frågeställningar anser vi att syftet med denna 

studie är uppfyllt. 

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi utifrån våra frågeställningar beskrivit hur Östers IF arbetar med 

planering och uppföljning. Vidare har vi ställt detta mot teorin för att se vilka svagheter 

Östers IF har med sitt planerings- och uppföljningsarbete. Ett förslag till vidare forskning 

är att utifrån dessa svagheter identifiera diverse förbättringsförslag vilka kan 

implementeras i Östers IF.  

 

Vidare skulle man även kunna studera ett etablerat allsvenskt lag med balanserad 

ekonomi för att identifiera vad de gör korrekt med sitt planerings- och uppföljningsarbete 

enligt teorin. Vidare skulle man kunna jämföra detta “korrekta” arbetssätt med hur andra 

föreningar arbetar.  

 

Ett annat förslag är att utföra en komparativ studie mellan olika elitidrottsföreningar för 

att se hur deras planerings- och uppföljningsarbete skiljer sig åt. Man hade även kunnat 

jämföra Östers IFs planering och uppföljning med exempelvis Växjö Lakers, då deras 

ekonomi är bättre, för att se vilka likheter och skillnader det finns. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Namn, ålder, utbildning, yrke? 

Roll och uppgift i organisationen? Antal år i organisationen? 

Jobbar du ideellt eller är du anställd? 

(om ideellt) Hur många timmar i veckan lägger du ner för att arbeta i föreningen?  

 

Ekonomistyrning  

För vem finns organisationen? 

Skulle du kunna beskriva organisationen och hur den är uppbyggd (organisationsform)? 

Vad är syftet med er ekonomistyrning? 

Hur arbetar ni med planering och uppföljning? 

Vilka anser ni är de största svårigheterna/problemen med ekonomistyrning i klubben? 

 

Strategi/Vision 

Vad är framgång inom Östers IF? 

Vad har ni för vision? (sportsligt och ekonomiskt) 

Vilka är era kortsiktiga ekonomiska mål? 

Hur förmedlar ni ut vision, mål och strategi till intressenter? 

 

Budget 

Använder ni budget?  

Vad är syftet med er budget? 

Skiljer sig budgeten gentemot utfallet mycket? Om ja, vad kan det främst bero på? 

När är er budgetperiod? 

Vilken budgettyp använder ni? (fast, rörlig, reviderad, rullande). 

Är budgeten upprättad i enlighet med er verksamhetsplan/vision? 

Gör ni uppföljningar av budgeten?  

Hur ser uppföljningarna ut och hur ofta gör ni dem? 

Hur hanterar ni avvikelser? 

Genom att jämföra med ett traditionellt företag, finns det något du anser skulle kunna 

förbättras i ert nuvarande budgetarbete? 



  
 

II 

 

Prestationsmätning  

Använder ni er av prestationsmått i Östers IF?  

Vilka prestationsmått använder ni? Varför har ni valt just dessa prestationsmått? 

Är prestationsmåtten i enlighet med er vision och strategi?  

Använder ni er av finansiella och icke-finansiella prestationsmått? 

Anser du att det är till fördel för er att använda prestationsmått? 

Hur använder ni er av informationen från prestationsmätningar? (i planering och 

uppföljning) 

Genom att jämföra med ett traditionellt företag, finns det någon skillnad i hur man 

mäter prestationer i en ideell förening? 

 
 
 


