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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna för deras trevliga bemötande och 

deltagande i vår studie. 

Jörgen Kjellgren - Båstad Golfklubb. 

Fredrik Hansson - Falkenbergs Golfklubb. 

Anders Israelsson - Haverdals Golfklubb. 

Kristian Olsson - Sölvesborgs Golfklubb. 

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Cristoffer Lokatt och examinator Pia 

Nylinder för deras goda råd och bra handledning under studiens gång. 

 

Slutligen vill vi tacka våra opponenter som har bidragit med bra infallsvinklar och goda 

råd vid våra seminarier. 
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         Alexander Bång                 Arvid Roth            Mattias Eriksson 
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Sammanfattning 
Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet - Controller. 
Titel: Ideella föreningars anpassning av ekonomistyrningsverktyg - En komparativ 

flerfallsstudie på golfklubbar 

Författare: Alexander Bång, Arvid Roth och Mattias Eriksson 

Examinator: Pia Nylinder  

Handledare: Cristoffer Lokatt 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2019. 

 

Bakgrund: Majoriteten av landets golfklubbar drivs som ideella föreningar där syftet är 

att främja medlemmarnas gemensamma intresse. Ekonomin kan trots det ideella syftet 

ses som en viktig beståndsdel för ideella föreningar. Där regelbundna uppföljningar är 

att föredra för att undvika en sämre ekonomisk situation. Då ekonomistyrningens syfte 

ämnar till att uppnå ekonomiska mål kan det fordras anpassning av styrningsverktygen 

för att kunna applicera dem på den ideella verksamheten. 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ekonomiska 

styrningsverktyg anpassas till ideella föreningar som har medlemmarnas intresse i 

fokus.  

Metod: Tillvägagångssättet utgår från en kvalitativ metod, där studien genomförts på 

ideella golfklubbar. Det empiriska materialet har inhämtats från fyra semi-strukturerade 

intervjuer, med klubbchef från respektive golfklubb. Materialet har därefter analyserats 

utifrån en komparativ metod för att upptäcka skillnader och likheter mellan 

respondenterna.  

Slutsats: Studien visar att ekonomiska styrningsverktyg till viss del måste anpassas till 

den ideella verksamheten, där anpassningen sker efter medlemmarnas intresse. 

Anpassning görs till budgetarbetet, möjligheten till att öka rörliga intäkter, att 

investeringsbedömning görs utan möjlighet till intäktsberäkning, samt ideella 

föreningars olika finansieringsmöjligheter. 

Nyckelord: Ideella föreningar, Golfklubbar, Ekonomistyrning, Budgetering, 

Investeringsbedömning, Finansiering. 
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Abstract 
Bachelor Thesis (2FE24E), Degree of Master of Science in Business and Economics - 

Controller. 

Title: Non-profit organization adaptation of management control tools - A comparative 

multi-case study at golf clubs 

Authors: Alexander Bång, Arvid Roth and Mattias Eriksson 

Examiner: Pia Nylinder 

Supervisor: Cristoffer Lokatt  

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö, ST 

2019. 

 

Background: The majority of swedish golf clubs are run as non-profit organizations 

where the purpose is to work for the members' common interest. Despite the non-profit 

purpose, the economy can be seen as an important element for non-profit organizations 

where regular follow up is preferable to avoid a bad economic situation. Since the 

purpose of management control is to achieve financial goals, adaptation may be 

required to apply the control tools to non-profit organizations. 

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how 

management control tools are adapted to non-profit organizations that have the 

members' interest in focus. 

Method: The approach is based on a qualitative method and the study was conducted at 

non-profit golf clubs. The empirical material has been collected from four semi-

structured interviews with the club manager from each golf club. The material has then 

been analyzed on the basis of a comparative method for detecting differences and 

similarities between the respondents. 

Conclusion: This study shows that management control tools in some parts have to be 

adapted to non-profit organizations and is adapted after the members' interest. 

Adaptation is made to the budget process, the possibility to increase variable income, 

that the investment analysis is made without the possibility of revenue calculation and 

to the different financing possibilities for non-profit organizations.  

Keywords: Non-profit organization, Golf Clubs, Management control, Budgeting, 

Investment analysis, Financing.  
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1 Inledning 
Följande kapitel ger en introduktion till ämnet där fokus ligger på ekonomistyrning 

inom golfklubbar vilka drivs som ideella föreningar. Först presenteras bakgrunden 

som beskriver innebörden av golfklubbar, golfklubbarnas utveckling och ideella 

föreningar. Därefter ges en inblick i begreppet ekonomistyrning och dess verktyg. 

Bakgrunden övergår sedan i en problemdiskussion, där golfklubbars ekonomiska 

situation behandlas. Därefter diskuteras ekonomistyrningens syfte i relation till 

ideella föreningars syfte för att övergå till det teoretiska bidraget som studien ska 

bidra med. Slutligen presenteras studiens frågeställningar, syfte och dess 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
En golfklubb är en organiserad form av idrottslig verksamhet och majoriteten går 

under kategorin ideell förening, övriga klubbar drivs helt som aktiebolag (Svenska 

Golfförbundet, 2019, a; Svenska Golfförbundet, 2019, b). I Sverige finns det närmare 

500 000 golfmedlemmar och 454 golfklubbar varav 413 drivs som ideella. 

Medlemsutvecklingen för svensk golfsport visar återigen en positiv trend, efter att 

medlemsantalen årligen minskat under tidsperioden 2004-2013 (Svenska 

Golfförbundet, 2019, a). Golfen anses ha en positiv effekt i samhället. Då den bidrar 

till friskvård, värnar och vårdar naturen samt bidrar till turismen (Svenska 

Golfförbundet, u.å, a) För att utöva sporten krävs tillgång till en anläggning med en 

golfbana, samt att personen i fråga måste inneha ett medlemskap i en golfklubb. 

Golfklubbarna utgörs av en grupp människor som bedriver idrottslig verksamhet, 

huvudsakligen i en ideell förening (Svenska Golfförbundet, 2019, c; Svenska 

Golfförbundet, u.å, b).  

 

Under 1990-talet och början av 2000-talet upplevde golfen i Sverige en positiv 

utveckling där antalet medlemmar successivt ökade (Svenska Golfförbundet, 2019, 

a). Under denna positiva fas spåddes golfen en lysande framtid där 

utvecklingstrenden såg ut att fortsätta. Under början av 2000-talet byggdes därför 

hundratals nya golfbanor till en kostnad av flera miljarder kronor (Aronsson, 2012). 

Toppen nåddes år 2004 med över 554 000 medlemskap i Sveriges golfklubbar. De 

efterföljande nio åren minskade antalet medlemskap i Sverige, den totala 

minskningen var över 75 000 medlemmar (Svenska Golfförbundet, 2019, a). Under 

den negativa utvecklingsfasen upplevde flertalet golfklubbar en sämre ekonomisk 
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situation, med försämrad likviditet som följd (Svenska Golfförbundet, 2018). Den 

negativa utvecklingsfasen fortsatte till år 2013 då ett trendbrott skedde. Under 

nästkommande fyra år ökade medlemskapen i landet och i dagsläget innehar nästan 

500 000 svenskar golfmedlemskap. Detta innebär att nästan var 20:e person i landet 

är medlem i en av de 454 golfklubbarna (Svenska Golfförbundet, 2019 a).  

 

Ideella föreningar bildas och verkar för sina medlemmars gemensamma intresse. 

Detta kan ske genom ideell verksamhet såsom exempelvis idrottsföreningar och 

kulturföreningar. Det som blir avgörande för om en förening ses som ideell är dess 

ändamål, vilket beskrivs i respektive förenings stadgar (Skatteverket, u.å a; 

Skatteverket, u.å, b). För föreningarna är medlemmarna av yttersta vikt, utan 

engagerade medlemmar blir det svårt att bedriva verksamheten (Thunberg, 2006, s. 

49). Vad som krävs för ett medlemskap står i föreningens stadgar, i de flesta fall får 

alla som vill möjligheten att medverka. Samtliga medlemmar har rätt att deltaga och 

rösta på föreningsstämman, där väljs föreningens styrelse som ansvarar för driften av 

verksamheten. Detta innebär att medlemmarna tillsammans besitter den högst 

beslutande makten (Lundén & Lindblad, 2015, s. 21-22, 51, 82-83). Mening med 

ideella föreningar är inte att gå med vinst (Lundén och Lindblad, 2015, s. 108). 

Vilket kan jämföras med andra organisationsformer, exempelvis aktiebolag där syftet 

är att generera vinstutdelning till sina aktieägare (Lundén & Svensson, 2018, s. 73, 

119). Om eventuell vinst uppkommer för ideella föreningar skall vinsten inte delas ut 

till medlemmarna. Den ska istället återinvesteras och användas som medel för att 

uppnå föreningens mål, samt stärka eller befästa deras nuvarande situation 

(Hemström, 2010, s. 86). Ekonomin kan därmed ses som en vital del för att 

säkerställa fortlevnaden (Thunberg, 2006, s. 73, 108).  

 

Ekonomistyrning innefattar hur olika metoder och verktyg såsom exempelvis 

planering, budgetering, investeringsbedömning, produktkalkylering, och 

prestationsmätning används för att organisationer ska uppnå lönsamhet och en god 

ekonomisk situation (Björksten, 1993, s. 12; Andersson, 2015, s. 55, 191). 

Planeringen av den ideella verksamheten innefattar vilka ekonomiska resurser 

föreningen i dagsläget förfogar över samt förväntade framtida resurser (Thunberg, 

2006, s. 73). För att underlätta planeringen kan ekonomiska styrningsverktyg 

användas som hjälpmedel, några kännetecknande verktyg den skriva teorin om 

ideella föreningar nämner är olika budgettyper (Lundén & Lindblad, 2015, s. 122-
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123). Budgeteringen innefattar dels upprättandet av en likviditetsbudget, som visar 

hur mycket pengar det finns i föreningens kassa. Skapandet av en likviditetsbudget 

innebär att en förening i förväg kan se om pengar kommer saknas. Därigenom kan 

åtgärder som förhindrar detta sättas in, tänkbara lösningar är att minska utgifterna 

eller att söka kredit (Eriksson & Svensson, 2005, s. 144). Genom att ständigt vara 

uppdaterad över den ekonomiska situationen och därmed kunna upptäcka 

ekonomiska problem, så kan en sämre situation undvikas (Lundén & Lindblad, 2015, 

s. 122-123).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Under den negativa medlemsutvecklingen som beskrivs i bakgrunden försattes 

flertalet golfklubbar i konkurs, på grund av bristande intäkter. Bakomliggande 

orsaker var bland annat minskat antal medlemskap och greenfeegäster (för 

golftermer se bilaga 1) (Skyllborg, 2013; Österberg, 2005). Statistiken visar att 

endast under år 2008 försattes tio golfklubbar i konkurs, ytterligare 40 hade 

betydande problem och riskerade att redan nästkommande år gå samma öde tillmötes 

(Sveriges television, 2008). Utöver konkurserna så genomförde även 20-30 

golfklubbar en rekonstruktion under den negativa utvecklingsfasen (Söderlund, 

2013). Salsta Golfklubb i Uppsala området är ett exempel på en golfklubb som 

försatts i konkurs under denna tidsperiod. Bidragande orsak var minskade intäkter till 

följd av färre medlemmar och greenfeegäster (Österberg, 2005).  

 

Ytterligare orsaker till de ekonomiska problemen för golfklubbarna kan vara den 

ökade konkurrensen, som de nybyggda banorna under början av 2000-talet 

medförde. Ett förändrat beteende hos golfspelare kan också ha påverkat, då de inte 

längre i samma utsträckning är villiga att betala tusentals kronor för medlemsavgifter 

(Aronsson, 2012). Det krävs cirka 72 hektar mark för att bygga en 18 hålsbana 

(Svennberg, 1999, s. 11). En av de största kostnaderna för en golfklubb är den 

vardagliga skötseln av banan, kostnaden består främst av personalkostnader. 

Snittkostnaden för driften av en 18 hålsbana i Sverige (exklusivt el, vatten och 

maskinleasing) uppgår årligen till cirka 2,5 miljoner kronor. Driftkostnaderna för 

golfklubbar som ansvarar för större markområden, kan därmed vara en bidragande 

orsak till en försämrad ekonomisk verklighet (Franzén, 2015). Med hänsyn till den 

negativa medlemsutvecklingen som uppvisades hos flera av landets golfklubbar, är 
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en intressant aspekt om bristande kunskap inom ekonomi påverkade utvecklingen 

negativt.  

 

Som tidigare nämnts har flertalet golfklubbar haft ekonomiska problem, med 

bristande likviditet som följd. Uppföljning av likviditeten är för flera ideella 

föreningar en prioriterad uppgift (Lundén & Lindblad, 2015, s. 122-123). Visar det 

sig att det finns brist på likvida medel måste åtgärder vidtas (Eriksson & Svensson, 

2005, s. 144; Lundén & Lindblad, 2015, s. 9, 108). Flertalet ideella föreningar agerar 

i ett läge när budgeten redan överstigits, eller när likvida medel redan är slut (Lundén 

& Lindblad, 2015, s. 122). Många ideella idrottsföreningar har haft en ökad 

omsättning vilket bidragit till att fler idrottsföreningar försatts i en problematiskt 

ekonomisk situation, det kan röra sig om skulder i miljonbeloppsklassen. Eriksson & 

Svensson (2005, s. 143) menar att en mer utförlig budget och resultatuppföljning 

hade kunnat utnyttjas för att undvika dessa ekonomiska problem. Det borde således 

innebära att det finns problem med ideella föreningars budgetarbete. Det blir därför 

relevant att studera budgeteringen i ideella föreningar, samt hur de kan utnyttja 

ekonomistyrningsverktygen för att undvika ekonomiska problem. Det kan vara så att 

organisationsformen är en orsak till att de inte lyckats utnyttja budgetering fullt ut. 

Vilket isåfall kan tyda på att det krävs en viss anpassning av budgetarbetet till den 

ideella verksamheten. 

 

Syftet för ideella föreningar är inte att gå med vinst, utan att främja medlemmarnas 

intresse (Lundén & Lindblad, 2015, s. 9, 108). Dock utgör fortfarande ekonomin en 

vital del av verksamheten (Thunberg, 2006, s. 73). Det kan jämföras med 

ekonomistyrningens syfte som är att uppnå ekonomiska mål (Nationalencyklopedin, 

u.å a). Därmed skiljer sig deras syften åt vilket skapar en intressant skillnad dem 

emellan. Ideella föreningar är i behov av en fungerande ekonomi, vilket kan uppnås 

genom en lyckad tillämpning av styrningsverktyg. En intressant synvinkel är därför 

hur ideella föreningar använder och anpassar styrningsverktygen till verksamhet, 

samt vilka de bakomliggande faktorerna är. Ytterligare en intressant aspekt är att 

ideella föreningars vinst ska återinvesteras i den egna verksamheten (Hemström, 

2010, s. 86). Jämförbart med ett aktiebolag, där syftet med verksamheten kan vara att 

generera vinstutdelning till ägarna (Lundén & Svensson, 2018, s, 73 s. 119). Således 

blir en del av problematiken hur de kan använda ekonomistyrningens verktyg, när 

möjlighetet till vinst är begränsad. Ideella föreningar måste dessutom ta hänsyn till 
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hur medlemmarna röstar under föreningsstämman då medlemmarna är med och fattar 

beslut, som exempelvis val av styrelse (Thunberg, 2006, s. 35-36; Lundén & 

Lindblad, 2015, s. 51). Dessa faktorer kan ses som specifika för ideella föreningar, 

vilket kan innebära att det krävs anpassning av styrningen till verksamheten. 

 

Med denna studie vill vi lyfta en diskussion kring de motsägelser som kan existera 

mellan syftet för ideella föreningar och syftet med ekonomistyrningen. Denna 

eventuella konflikt har problematiserats ovan. Konflikten kan eventuellt visa på 

argument för att ekonomistyrningen måste anpassas om den ska vara användningsbar 

för ideella föreningar. Ideella föreningar kan drivas i många områden, men denna 

studie riktar in sig på golfklubbar. Vi upplever att golfklubbar är representativt för 

ideella föreningar, eftersom de uppfyller kravet att verka för medlemmarnas intresse. 

Dessutom engagerar golfen närmare 500 000 människor i Sverige. Det borde 

innebära att det finns ett stort gemensamt intresse för golfen, just det gemensamma 

intresset är anledningen till att ideella föreningar bildas. Valet av golfklubbar 

motiveras även utifrån de observationer som tidigare beskrivits i 

problemdiskussionen, gällande de ekonomiska problem flertalet golfklubbar upplevt. 

Vi ser därmed möjligheten att ovan nämnda eventuella konflikt mellan 

ekonomistyrning och ideella föreningar delvis kan ha orsakat ekonomiska problem. 

Den existerande litteraturen vi har hittat, som är skriven om ideella föreningar och 

ekonomistyrning, anser vi saknar djupare förståelse för hur ideella föreningar 

behöver anpassa styrningsverktygen till sin verksamhet. Svensk litteratur om ideella 

föreningar fokuserar mestadels på budgetering, där endast korta beskrivningar om 

dess innebörd sker, inte hur de borde användas i styrningen (se exempelvis 

Thunberg, 2006; Lundén & Lindblad, 2015). Utländsk litteratur gällande “non-profit 

organizations” verkar till största del fokusera på strategisk planering och är mer 

inriktad mot ideella hjälporganisation (se exempelvis Valcik, 2016; Allison & Kaye, 

2015). Den nämnda teorin tar inte heller upp problematiken med ekonomistyrningens 

syfte, jämfört med ideella föreningars syfte. Därav anser vi oss se ett forskningsgap 

bestående av hur de ekonomiska styrningsverktygen kan appliceras på ideell 

verksamhet. Utöver anpassningen till ideell verksamhet, vill vi lyfta vilka faktorer 

som påverka anpassningen. Studien avser att minska detta forskningsgap och således 

öka förståelsen för anpassningen av ekonomiska styrningsverktyg i ideella 

föreningar, som har medlemmarnas intresse som främsta syfte. Därmed vill vi 
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generera ett teoretiskt bidrag för hur ekonomistyrningen kan tillämpas på ideella 

föreningar.  

 

Ovanstående bakgrund, problemdiskussion och vårt teoretiska bidrag leder oss in på 

studiens syfte och de frågeställningar vi vill besvara. 

  

1.3 Frågeställning 
Hur anpassas ekonomiska styrningsverktyg till ideella föreningars verksamhet? 

Vilka bakomliggande faktorer finns och hur påverkar faktorerna anpassningen av 

styrningsverktygen? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ekonomiska styrningsverktyg 

anpassas till ideella föreningar som har medlemmarnas intresse i fokus.  

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera hur ekonomistyrningens verktyg anpassas 

till ideella föreningars verksamhet. De ideella föreningar vi kommer studera är 

avgränsade till golfklubbar som drivs ideellt. Gällande urvalet av golfklubbar, har vi 

avgränsat oss till golfklubbar belägna i Södra Götaland. Klubbarna ska dessutom ha 

en heltidsanställd klubbchef som ansvarar för den dagliga verksamheten.  
 
1.6 Uppsatsens disposition 

 

Kap 1 -
Inledning

• I inledningskapitlet ges en introduktion till ämnet som studien handlar om. Detta övergår sedan till en diskussion över de 
problem vi anser har funnits angående det aktuella ämnet. Problemdiskussionen övergår sedan till studiens frågeställningar och 
syfte. Till siste benämns även studiens avgränsingar.

Kap 2 -
Metod

• I metodkapitlet kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas. Här benämns de tekniker och forksningstrategier som har 
använts för att samla in det teoretiska och empiriska matrialet. Vidare tas  även  studiens urval upp och hur datainsamligen har
gått tillväga. Avslutningsvis beskrivs det hur vi säkerställer att studien håller en god kvalite. 

Kap 3 - Teori

• I detta kapitel tas den teori som ligger till grund för studien upp. Kapitlet innehåller teorier, begrepp och definitioner gällande 
ideella föreningar, ekonomin i ideella föreningar, samt ekonomistyrningverktygen budgetering och investeringsbedömning.

Kap - 4 
Empiri

• I detta kapitel tas det empirska insamlade matrialet från intervjuerna upp. Här ges en beskrivning över varje golfklubbs 
organisation som sedan övergår till att beskriva hur de olika golfklubbarna arbetar med ekonomistyrning.

Kap 5 -
Analys

• I analysdelen kopplas det empriska matrialet ihop med relevant och befintlig teori från studiens teoretiska ram. Här tas skillnader 
och likheter mellan det teoretiska och empirska materialet upp.

Kap 6 -
Slutsats

• Kapitlet besvarar studiens syfte och presenterar de slutsatser som framkommit. Kapitlet avslutas med att förslag till framtida 
forskning.



  
 

7 

2 Metod 
Detta kapitel berör vårt val av ämne, metod och tillvägagångssättet för att samla in 

empirisk data. Kapitlet innehåller även vårt urval av golfklubbar med en motivering 

angående valen, samt hur vi har arbetat för att kvalitetssäkra studien. Till sist berörs 

det hur vi på ett kritiskt sätt har granskat de val vi har gjort. 

 
2.1 Forskningsstrategi 
Studien utgår från det empiriskt insamlade materialet där tidigare forskning och 

befintlig teori ändock har haft inverkan på studien. En mellanväg som kan stämma in 

på den beskrivningen är en abduktiv ansats. Där skiftar forskaren mellan empiri och 

teori med förhoppningen att nya synsätt och upptäckter framkommer, vilket leder till 

att teorin justeras och på så sätt utvecklas (Alvehus, 2013, s. 109-110). Vidare kan 

abduktion tillämpas för att undvika de begränsningar som associeras med induktion 

och deduktion (Bryman & Bell, 2017, s. 46). Därmed finns det motiv för att likna 

studien vid ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket vi även har valt att utgå ifrån. 

Genom att välja detta tillvägagångssätt, kunde vi variera mellan att undersöka teori 

och empiri, arbetssättet möjliggjorde att en förståelse för deras kopplingar kunde 

växa fram. Detta har skett genom att vi utgick från den skrivna teorin för att skaffa 

oss en god teoretisk grund som vi ansåg behövdes för att undersöka ämnet. Därefter 

genomfördes arbete med det empiriska materialet, som sedan behövdes kopplas mot 

befintlig teori. Vid slutförandet identifierade vi att det fanns ett teoretisk gap, vilket 

ledde till att ny teori genererades till den redan befintliga. För att komma fram till 

slutsatsen krävdes det regelbunden växelverkan mellan teori och empiri för att 

analysera ämnet. 

 

Ett tillvägagångssätt för att genomföra företagsekonomisk forskning är att tillämpa 

en kvalitativ metod. Kvalitativ empiri kan beskrivas som “mjuk data”, vilket är 

bestående av ord och tolkande analyser snarare än siffror (Patel & Davidsson, 2011, 

s. 13-14; Bryman & Bell, 2017, s. 58). Att studien innefattar en mer djupgående 

undersökning av hur processen ser ut, snarare än att enbart gå in på vilka 

ekonomistyrningsverktyg som används, bedömde vi var en orsak till att en kvalitativ 

metod var lämplig. Utifrån den “mjuka datan” som samlades in och dess vitala delar, 

gavs det genom den kvalitativa metoden möjlighet att djupgående granska mönster, 

samt avvikelser. För att i nästa steg kunna presentera de väsentliga delarna som kan 

ge en ny bild av situationen eller påvisa ett fenomen (Jacobsen, 2017, s. 130). Där 
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fokuset ligger på förståelse snarare än att generalisera resultatet (Bryman & Bell, 

2017, s. 396). För att kunna genomföra detta gjordes en flerfallsstudie med 

komparativ design. Den komparativa designen är lämpad för studier där flera fall 

sätts i relation till varandra och därefter jämförs. Valet av forskningsstrategi 

motiveras bland annat av att den komparativa designen vanligen implementeras på 

studier där forskaren i stora drag använder identiska metoder för att studera olika fall 

(Bryman & Bell, 2017, s. 90). Vilket stämmer väl in på vår studie där samma 

intervjuguide användes vid samtliga intervjuer.  

I studien undersöktes fyra olika golfklubbar, där det förelåg skillnader i form av 

bland annat omsättning, antal anställda, antal medlemmar samt geografisk placering i 

Södra Götaland. Därmed är det en flerfallsstudie med fokus på att förklara hur de 

behöver anpassa ekonomistyrningen till sin verksamhet, där dessa skillnader 

eventuellt är faktorer som kan påverka anpassningen (Yin, 2007, s. 61-63, 67).  

 

2.2 Ämnesval 
När vi gjorde vårt ämnesval så fann vi det intressant att undersöka ideella föreningar 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. De bakomliggande orsakerna ligger främst i att de 

har ett ideellt syfte där ekonomisk vinst inte är målet, samtidigt som de ska bidra 

med en samhällsnytta via deras verksamhet (Lundén & Lindblad, 2015, s. 108; 

Svenska Golfförbundet u.å a). Balansgången i att ha tillräckliga ekonomiska medel 

för att bedriva verksamheten, utan att för den delen förlora fokus på att klubben finns 

till för medlemmarnas intresse. Detta gjorde att vi fann det intressant att undersöka 

hur de arbetar med ekonomistyrning. Att vi sedan valde att fokusera på just 

golfklubbar i valet av ideella föreningar hade dels att göra med vårt stora intresse för 

sport, men även att det inom denna bransch finns ekonomiska problem, vilket har 

nämnts tidigare i problemdiskussionen. I och med att vi valde att undersöka områden 

som vi har ett intresse för så tror vi att det i slutänden kan leda till en bättre studie 

(Ejvegård, 2009, s. 20-22, 28-29).  
 
2.3 Urval 
Kriterierna i urvalet är att undersöka fyra ideella golfklubbar belägna i Södra 

Götaland. De skall även ha en heltidsanställd klubbchef som ansvarar för den dagliga 

verksamheten. Studiens urval är avgränsat till följande fyra golfklubbar: Båstad 

Golfklubb, Falkenbergs Golfklubb, Haverdals Golfklubb och Sölvesborgs Golfklubb. 
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Urvalet gjordes utifrån ett målstyrt urval, där vi utgick från forskningsfrågan för att 

finna intervjuobjekt som var lämpade att ge oss relevant information inom ämnet. 

Vilket är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, 

s. 406-407). Vi ansåg att det fanns en relativt sett stor ekonomisk omsättning i 

golfklubbar i förhållande till vissa andra ideella föreningar. Vi bedömde således att 

de borde använda sig av ekonomistyrningsverktyg i relativt stor utsträckning och 

därmed så tror vi att de gav oss mer empiriskt material att analysera. För att få 

relevant information från respondenterna var det viktigt att finna personer som kunde 

förhålla sig till det aktuella ämnet och som även hade erfarenheter inom det 

(Jacobsen 2017, s. 120). Vid en början sökte vi klubbar som hade en anställd som 

“ekonomiansvarig”, något vi dock relativt tidigt märkte var att dessa personerna inte 

hade ansvaret över ekonomistyrningen, utan snarare arbetade med löpande 

bokföring. Genom att frångå den inledande tanken och istället intervjua klubbchefer 

som visade sig vara de ansvariga för området, så undvek vi att bli “för” strategiska 

och mekaniska i urvalet (Alvehus, 2013, s. 67; Bryman & Bell, 2017, s. 413). Vilket 

annars hade kunnat leda till att relevant och djupgående information om deras 

ekonomistyrning hade uteblivit. När vi hade beslutat oss för att undersöka ideella 

golfklubbar med en anställd klubbchef så återstod dock en del av urvalsarbetet. Vi 

fann under tidens gång att trots att golfklubbar oftast är ideella så kan de ha ett 

dotterbolag (aktiebolag) som sköter driften av banan, klubbarna drevs dock utifrån 

moderbolagets ideella syfte (Lundén och Lindblad, 2015, s. 247-248). Detta ledde till 

att vi ville se ifall de fanns några skillnader i faktorer som påverkar hur de anpassar 

ekonomistyrningen för verksamheten. Detta kan förknippas med ett målstyrt urval, 

där studiens syfte vägs in i urvalet av golfklubbar (Bryman & Bell, 2017, s. 407).  

 

Ett kriterium vi valde att utgå ifrån var att samtliga golfklubbar skulle vara belägna i 

Södra Götaland. Detta föranleder att slutsatserna eventuellt inte kan generalisera för 

hela Sverige. Vi ansåg dock att det ökade sannolikheten för att de har liknande 

väderförhållanden på golfbanan och på så sätt möjlighet till ungefär samma 

säsongslängd. Något som vi bedömde kan ta bort vissa eventuella skillnader i 

förutsättningar, som hade kunnat vilseleda slutsater om vilka faktorer som påverkar 

anpassningen av ekonomistyrningen. Vilket ledde till att vi ansåg att de valda 

golfklubbarna tillsammans utgjorde ett relevant urval (Bryman & Bell, 2017, s. 406). 

Ytterligare problem forskare ställs inför innefattar hur många objekt som ska 

intervjuas, detta beror till viss del på en teoretisk mättnad som innebär att ingen ny 
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teori genereras från ytterligare intervjuer (Bryman & Bell, 2017, s. 413). Med tanke 

på att informationen som vi fick från urvalet såg snarlik ut, ansåg vi att valet att 

studera fyra golfklubbar uppfyllde mängden teori vi behövde för att utföra studien. 

Genom att granska fyra fick vi också tid och möjlighet att utföra en djupare analys, 

jämfört med om urvalsstorleken varit större. Det här innebär att vi gavs bättre 

möjlighet att genomföra tolkningsprocessen och via den fick vi förståelse för de 

undersökta enheterna, något som anses vara en vital del i kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2017, s. 372)  
    
2.4 Datainsamling 
För datainsamling av det empiriska materialet gjordes personliga intervjuer ute hos 

klubbarna av karaktären semi-strukturerade. Vilket är en vanlig intervjumetod vid 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 454; Alvehus, 2013, s. 82-83; Patel & 

Davidsson, 2011, s. 82). Intervjustrukturen karaktäriseras av att forskare utgår från 

en lista, en så kallad intervjuguide (se bilaga 2) innehållande ett mindre antal öppna 

frågor eller teman som ska beröras under intervjun. Intervjuobjekten ges därmed en 

stor frihet att konstruera sina egna svar, utan att ha några förutbestämda 

svarsalternativ (Bryman & Bell, 2017 s. 453-456). Om vi hade haft förutbestämda 

svar och fasta frågor kunde det lett till att reflekterande och djupgående svar hade 

uteblivit från respondenterna. En semi-strukturerad form valdes för att 

respondenterna skulle få möjlighet att bli djupa och reflekterande i sina svar. Innan 

intervjuerna genomfördes så kontrollerades frågorna med två studenter vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Detta gjordes för att se om frågorna ansågs vara korrekt 

formulerade och förståeliga. Genom att fråga utomstående personer som inte varit 

med och formulerat frågorna ansåg vi att sannolikheten ökade för att intervjuobjekten 

också skulle uppfatta dem korrekt. Studenterna som hjälpte oss med detta var Mirza 

Omar och Mathias Svensson. Avsikten med kvalitativa intervjuer är att finna 

specifika egenskaper och karaktäristiska drag inom ett område. Det tillsammans med 

att en del av syftet med studien var att upptäcka hur ideella föreningar anpassar 

tillämpning av ekonomistyrningsverktygen till sin verksamhet, så blir framtagandet 

av svarsalternativ inte relevant. Eftersom vi på förhand inte kunde avgöra vilket som 

är det korrekta svaret på en fråga, så krävs det att intervjuobjektet ges möjlighet att 

fritt besvara frågan. Det här kan även kopplas ihop med att vi i studien använde ett 

abduktivt tillvägagångssätt framför ett deduktivt (Patel & Davidsson, 2011, s. 82). 

Utifrån det så gjorde vi bedömningen att semi-strukturerade intervjuer var lämpliga. 

Vidare kan det vid flerfallstudie vara fördelaktigt med semi-strukturerade intervjuer 
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jämfört med ostrukturerade. Anledningen är att det kan vara nödvändigt med en viss 

form av struktur för att ha möjlighet att jämföra fallen, det här kan ses som ett 

ytterligare motiv till vårt val av semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017 

s. 456)  

 

För att på bästa sätt få med vad respondenterna säger valde vi att spela in 

intervjuerna, för att få möjlighet att kunna lyssna på dem vid senare tillfälle och flera 

gånger vid behov. Att spela in intervjuerna gjordes också för att inte störa 

respondenterna, något som hade kunnat ske om vi istället hade fört anteckningar. Det 

gjordes dessutom för att vi skulle kunna analysera de viktiga delar som respondenten 

sagt (Bryman & Bell, 2017 s. 466). Vi var dock medvetna om att detta kunde 

påverka respondenternas svar, då de kan känna sig begränsade vid hur öppet de kan 

svara. När väl intervjuerna var genomförda så transkriberades svaren genom att 

viktiga delar eller synpunkter skrevs ner. Detta blev som ett första steg till analysen, 

där tal gjordes om till text (Alvehus, 2013, s. 85). Utöver intervjuer har det även skett 

insamling av dokument som används till det empiriska materialet, det är via 

verksamhetsplaner, årsredovisningar, medlemsenkäter, medlemstidningar och 

bakgrundsinformation om golfklubbarna. När en kvalitativ fallstudie genomförs kan 

det ses som en fördel att ha flera källor som kan komplettera varandra (Yin, 2007, 

s.112). Dokumenten samlades in vid intervjuerna eller via klubbarnas hemsidor. 

 

2.5 Analys av data 
Efter att det empiriska datamaterialet var insamlat, genomfördes en analys utav det. 

Analysen av det insamlade materialet skedde i likhet med de fem faser som Yin 

(2013, s. 180-181) beskriver. Dessa fem faser är sammanställning, demontering, 

remontering, tolkning och slutsatser. Faserna har använts för att underlätta 

analysarbetet och finna slutsatser. I den första fasen skedde en sammanställning av 

intervjuerna och det insamlade materialet. Genom sammanställningen fick vi en 

överblick över vilken information som framkommit vid intervjuerna. Den 

information som inte ansågs vara relevant för att besvara frågeställningar sorterades 

bort. Sammanställningarna gjordes utifrån de genomförda intervjuerna samt från 

dokument i form av årsredovisningar, medlemsenkäter och medlemstidningar som 

gavs ut under intervjuerna. I nästa steg övergick vi sedan till andra och tredje fasen 

som i vårt analysarbete flöt ihop där steg två är demonteringen och steg tre är 

remontering. Här strukturerades informationen upp och bröts ner i mindre områden, 
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vilket gjordes för att lättare kunna jämföra det insamlade datamaterialet. Vi fördelade 

in datamaterialet från de ideella föreningar enligt följande områden: budgetering, 

planering, investeringsbedömning och finansiering. Här undersöktes varje område 

var för sig för att se skillnader och likheter mellan undersökningsobjekten. Här 

undersöktes även hur de olika undersökningsobjekten arbetade med de nämnda 

ekonomistyrningsverktygen. I analysens fjärde fas, tolkning, jämfördes det insamlade 

empiriska materialet mot studiens empiriska referensram, denna fas ses som den 

analytiska huvuddelen. Detta gjordes för att se vilka skillnader och likheter de olika 

golfklubbarna har gentemot den skriva teorin om ideella föreningar, även här 

analyserades varje ekonomistyrningsverktyg var för sig. I denna fas försökte vi 

lokalisera vilka anpassningar som krävs av golfklubbarnas ekonomistyrningsverktyg 

till den ideella verksamheten, samt vilka bakomliggande faktorer som påverkar 

anpassningen. I den sista delen sammanställdes de slutsatser som framkommit genom 

analysens tidigare faser. 

 

2.6 Kvalitetsmått 
De vanligaste kvalitetsmåtten för företagsekonomisk forskning är reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet. Dessa tre begrepp är dock mer lämpade till kvantitativa 

metoder och kan anses vara olämpliga för kvalitativa metoder. Hur kriterier för en 

kvalitativ forskning bör anpassa eller helt ändras från kvantitativa kvalitetsmått råder 

det delade meningar om (Bryman & Bell, 2017 s. 68-70). Ett alternativt sätt att 

utvärdera och bedöma kvalitativ forskning är genom begreppen äkthet och 

trovärdighet. Där trovärdighet sedan delas upp i fyra stycken mindre kriterier som är: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Begreppen är anpassade 

efter kvalitativ forskning, men har dock likheter med de mått som används i 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2017 s. 380-383). 

 

Vi har under arbetes gång arbetat aktivt för att säkerställa studiens trovärdighet och 

äkthet. Genom att vi avsiktligt valt bort att undersöka golfklubbar som vi antingen 

själva har medlemskap i eller via känningar har någon form av anknytning till, så 

bedömer vi att risken har minskat för att våra personliga värderingar har påverkat 

resultatet. Vilket är något som ökar studiens trovärdighet. Utöver det så stärks även 

trovärdigheten av studie genom att den vid ett flertal tillfällen granskats av 

examinator, handledare samt opponenter. (Bryman & Bell, 2017 s. 382). Detta 

innebär att vi har haft möjlighet att ändra och förbättra vårt innehåll under arbetets 
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gång. För att stärka kvalitéen ytterligare så kontaktade vi respondenterna på nytt efter 

att vi genomfört intervjuerna, de fick då genomföra respondentvalidering genom att 

bekräfta vårt sammanställda material. Detta gjordes för att säkerställa att vi tolkat 

svaren på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2017 s. 382-383). Hade 

respondentvalideringen inte skett hade trovärdigheten för vårt empiriska material 

minskats, vilket hade lett till att våra slutsatser eventuellt blivit tvivelaktiga. För att 

skapa äkthet för vår studie har vi satt oss in respondenternas miljö. Det gjordes 

genom att vi studerade de olika golfklubbarnas bakgrund och historia. Att 

intervjuerna dessutom gjordes ute hos klubbarna ansikte mot ansikte gav 

respondenterna möjlighet att motivera sina svar med hjälp av dokument, jämfört med 

om telefonintervjuer hade använts. Detta har bidragit till en djupare förståelse för den 

studerade miljön. Med en djupare inblick i miljön får vi en förståelse för 

respondenternas upplevelser och kan på så sätt återge en rättvisande bild av 

verkligheten respondenterna upplever (Bryman & Bell, 2017 s. 383). 
 
2.7 Etik 
Genomgående under studiens gång har det varit viktigt att vi behandlat våra 

respondenter och det insamlade materialet etiskt korrekt i förhållande till de regler 

som finns. Vi anser att det här är viktigt för att ge tillförlitlighet och ärlighet till vår 

studie, vilket stämmer överens med god forskningsed som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2019). Två regler vi förhöll oss till innan 

intervjuerna var: informationskravet och samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2017, s. 

140-141). Detta skedde genom att vi informerade respondenterna om att det var 

frivilligt att medverka i studien. De respondenter som valde att vara med fick sedan 

information om vårt syfte med studien. Genom att vi förmedlade syftet och vad 

studien skulle handla om, så fick respondenterna tid att förberedda sig för 

intervjuerna och ta fram material vi kunde tänkas behöva. Gällande falska 

förespeglingar (Bryman & Bell, 2017, s. 140-141) har vi inte ställt frågor som kan 

vilseleda eller lura respondenterna, detta är på grund av att vi ville ha en korrekt bild 

av verkligheten och att respondenterna inte skulle fara illa av intervjuerna. De 

intervjuade respondenternas personuppgifter har även behandlats yttersta 

konfidentiellt, detta har gjorts för att obehöriga inte ska få tillgång till uppgifterna. 

Med det i åtanke har respondenterna själva fått avgöra om de vill vara anonyma. Vi 

följer därmed rätten att få vara anonym i vår studie enligt anonymitetskravet 

(Bryman & Bell, 2017, s. 140-141). Efter det att intervjuerna var gjorda skickades en 

sammanställning av respektive intervju ut till den aktuella respondenten, detta för att 
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säkerhetsställa att vi uppfattat det insamlade materialet korrekt och således inte har 

förvrängt verkligheten. Om inte det hade gjorts kunde vi uppgett saker som inte 

stämmer överens med vad respondenterna menade. Det godkända materialet kan 

sedan ses som ett bevis på att vi tolkat intervjuerna korrekt, vilket skapar 

tillförlitlighet till intervjuerna (Bryman & Bell, 2017, s. 380-381). 
  
2.8 Källkritik 
Den litteraturen som vi har använt oss av i vår studie har skrivits av forskare som 

studerar eller har studerat inom de utvalda områdena, dessa har hämtats från 

Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö. Att vi valt att främst använda litteratur som är 

skriven av forskare eller personer insatta inom de valda områdena, berodde på att vi 

ville vara säkra på att vi ger en korrekt bild av den verklighet som vi studerat. Detta 

för att vi ville att vår studie ska uppnå tendensfrihet och vara oberoende (Thurén, 

2013, s. 8-9). Hade litteraturen inte varit oberoende, hade det funnits risk för att en 

subjektiv förvrängning av verkligheten hade kunnat skapas. Den elektroniska 

litteraturen har inhämtats från sökningar i trovärdiga källor såsom bibliotekets 

OneSearch, där flertalet av artiklarna är peer-reviewed. Artiklarna är därmed 

vetenskapligt granskade, vilket bringar ytterligare trovärdighet till teorin. I databasen 

har det både sökts efter svenska och utländska källor för att få en djupare grund i 

teorin. Genom att flera källor undersöktes, fick vi en tydligare trovärdighet för att 

källorna beskriver verkligheten på ett korrekt sätt, vilket gör att källorna inte ger en 

förvrängd bild, detta bidrar till äkthet för vår studie (Thurén, 2013, s. 8-9). Vi har 

även tagit hänsyn till att det kan vara olika regelverk, samt organisationsstrukturer 

som gäller för ideella föreningar i utlandet, jämfört med de i Sverige. 
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3 Teori 
Följande teoridel inleds med en förklaring av ideella föreningar och dess innebörd. 

Detta övergår till en beskrivning av den skrivna teorin om ekonomin i ideella 

föreningar och de viktigaste styrverktygen som de använder. Därefter skiftas fokus 

över till vad som är generellt skrivet om ekonomistyrningsverktygen: budget och 

investeringsbedömning, för att se hur dessa sedan kan appliceras till ideella 

föreningars verksamhet.  

 
Ideella föreningar bildas inte för att vara vinstdrivande, syftet är istället att föra 

samman en grupp människor med gemensamma intressen. Trots det är ekonomin en 

vital del för att den ideella verksamheten skall fortleva. En god ekonomi med 

regelbunden uppföljning kan möjliggöra att mer resurser och tid istället kan läggas 

på verksamheten (Thunberg, 2006, s. 108; Lundén & Lindblad, 2015, s. 108, s. 122-

123). Detta kan ske genom ett antal ekonomistyrningsverktyg såsom planering, 

budgetering och uppföljning (Björksten, 1993, s.12). Där syftet med 

ekonomistyrning är att ta beslut som påverkar en organisations verksamhet för att nå 

uppsatta ekonomiska mål (Nationalencyklopedin, u.å a). Detta är som nämnts ovan 

inte huvudsyftet med ideella föreningar, men är ändå en bakomliggande faktor för att 

nå de ideella målen. Problematiken om hur ekonomistyrningen kan implementeras i 

ideella föreningar diskuteras i problemdiskussionen. 

 

3.1 Ideella föreningar 
Utifrån ett juridiskt- och ekonomiskt perspektiv så finns det två typer av 

föreningsformer, de kategoriseras antingen som en ideell förening eller en ekonomisk 

förening (Thunberg, 2006, s. 21). Ideella föreningar bedriver antingen en ideell 

verksamhet eller finns till och verkar för ideella ändamål. De bildas för att samla en 

grupp människor som delar ett gemensamt intresse, deras rättigheter eller har ett 

allmännyttigt ändamål (Lundén & Lindblad, 2015, s. 9). Exempel på ideella 

föreningar är idrottsföreningar, fackföreningar och kulturföreningar (Skatteverket, 

u.å b). Eventuell vinst som uppkommer i ideella föreningar får inte ges ut till 

medlemmarna. Vinsten ska istället återinvesteras tillbaka in i verksamheten, för att 

antingen stärka den nuvarande positionen eller bidra till att nå föreningens 

målsättning (Hemström, 2010, s. 86). Syftet med en ideell förening blir således inte 

att bidra till medlemmarnas ekonomiska intresse (Skatteverket, u.å a). Ideella 

föreningar kan även bedriva en näringsverksamhet, men då ska de ekonomiska 
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medlen som finns kvar som vinst återinvesteras i den aktuella verksamheten 

(Skatteverket, u.å b). I de flesta fall är det inga problem att avgöra om en förening är 

ideell eller ekonomisk, men i de fall där det uppkommer tvekan så finns 

bestämmelser om vilken kategorisering föreningen har i lagen: ”Lag (1987:667) om 

ekonomiska föreningar”. Det finns ingen lag som direkt behandlar ideella föreningar, 

därför blir det istället ovan nämnda lag som avgör vilka föreningar som inte är 

ekonomiska och därmed istället klassas som ideella föreningar (Thunberg, 2006, s 

.21). I och med att det inte finns någon lag för ideella föreningar, så har det resulterat 

i att de regleras efter generella principer och rättspraxis (Lundén & Lindblad, 2015, s. 

9).  

 

Grundkraven för att en ideell förening ska ses som en juridisk person och därmed 

kunna bildas är att medlemmarna har antagit stadgar och valt styrelse (Lundén & 

Lindblad, 2015, s. 16). Att en ideell förening klassificeras som en juridisk person, 

innebär bland annat att föreningen kan teckna avtal, ha anställda samt äga saker. En 

ideell förening måste som sagt ha en styrelse som företräder föreningen samt stadgar 

(Skatteverket, u.å a). Stadgarna är det grundläggande avtalet för föreningen och 

innehåller bland annat information om föreningens namn, ort, ändamål, regler för 

medlemskap och uppgifter om styrelsens sammansättning (Thunberg, 2006, s. 35-

36). Majoriteten av alla föreningar har bland annat de huvudsakliga funktionerna: 

föreningsstämma och styrelse (Lundén & Lindblad, 2015, s. 31). 

 
3.1.1 Föreningsstämman 
Föreningsstämman ses som den beslutande funktionen och är föreningens högst 

beslutande organ. Vid dessa sammankomster får alla medlemmar medverka och fatta 

beslut samt utnämna funktionärer. Medlemmarna har därmed ett stort inflytande 

inom ideella föreningar. Den ordinarie föreningsstämman sker en gång varje år, det 

kan sedan förekomma extra föreningsstämmor om det begärs eller krävs av 

situationen (Lundén & Lindblad, 2015, s. 50-51). Några av de ärenden och beslut 

som fattas under föreningsstämman är val av styrelse, medlemsavgifter, ändringar av 

stadgar samt belut över hur vinsten ska användas (Thunberg, 2006, s. 35-36; Lundén 

& Lindblad, 2015, s. 51). Den dagliga och löpande verksamheten sköts därefter av 

den valda styrelsen, i vissa fall utifrån de riktlinjer och föreskrifter som givits under 

föreningsstämman (Lundén & Lindblad, 2015, s. 51). 
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3.1.2 Styrelsen 
Styrelsen har genom röstning på föreningsstämman fått medlemmarnas förtroende att 

verka som föreningens verkställande ledning för den valda perioden (Thunberg, 

2006, s. 43). Några vanliga befattningar inom en styrelse är: ordförande, vice 

ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter. Styrelsens ordförande väljs 

oftast på föreningsstämman och bär huvudansvaret inom styrelsen, övriga 

befattningar väljs vanligen internt inom styrelsen. Även om styrelsen utser olika 

befattningar för ledamöterna, så bär samtliga i styrelsen gemensamt ansvaret för de 

förpliktelser och arbetsuppgifter de givits (Lundén & Lindblad, 2015, s. 86). 

 
3.1.3 Medlemmar 
Att ingå och bli medlem i en ideell förening är oftast möjligt för alla, det är dock 

normalt att en medlemsavgift behöver betalas för att få ingå medlemskap. I fallen där 

det förekommer restriktioner om vilka som får vara medlemmar, så bör det finnas i 

föreningens stadgar (Lundén & Lindblad, 2015, s. 21-22). Medlemmarna utgör en 

vital del och är en förutsättning för att ideella föreningar ska fungera. Medlemmarna 

har rätten att vara med i föreningens verksamhet och närvara på olika 

medlemsmöten. Det är vanligt att medlemmarna hjälper till med både kunskap och 

arbete för att stödja föreningen. Det är inte heller ovanligt att det arbete som läggs 

ner av medlemmarna är så kallat ideellt. För många föreningar är det ideella arbetet 

en avgörande del för att de ska kunna bedriva sin verksamhet (Thunberg, 2006, s. 47-

49). Medlemmar kan lämna en förening på två olika sätt, antingen av egen vilja och 

då oftast genom att meddela styrelsen. Alternativt genom uteslutning om 

medlemmen motarbetat föreningens ändamål (Lundén & Lindblad, 2015, s. 22). 
  
3.2 Ekonomin i ideella föreningar 
För att kunna planera driften av sin verksamheten så behöver föreningar vara 

medvetena om vilka ekonomiska resurser de förfogar över samt vilka de förväntas 

inneha längre fram. Planering bör innehålla åtgärder över vad som ska genomföras 

nästkommande år, vilka kostnader det medför samt om de är ekonomiskt 

genomförbara. Planeringen kan sedan överföras till monetära mått vilket resulterar i 

en budget (Thunberg, 2006, s. 73-74) En fördel med budgetering inom ideella 

föreningar är att den skapar en kostnadsmedvetenhet (Lundén & Lindblad, 2015, s. 

122). Att medvetenheten ökar kan innebära att människor tar ett större ekonomiskt 

ansvar (Eriksson & Svensson, 2005, s. 143). Budgetering kan dock enligt flera 

uppfattas som slöseri med tid, där uppfattningen är att resurserna som upptas istället 
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borde läggas på den faktiska verksamheten (Eriksson & Svensson, 2005, s. 143; 

Lundén & Lindblad, 2015, s. 122). Inom olika föreningar kan budgeteringen se olika 

ut och vara mer eller mindre utförlig. Oavsett budgettyp får inte uppföljning av 

budgeten glömmas bort, vid eventuella avvikelser bör åtgärder vidtas (Lundén & 

Lindblad, 2015, s. 122). Två förekommande budgettyper är resultatbudget och 

likviditetsbudget (Se 3.3.1.1 för beskrivning). Ur ett kortsiktigt perspektiv kan en 

likviditetsbudget vara av högre vikt än en resultatbudget för många ideella 

föreningar. Då skapandet av en likviditetsbudget innebär att en förening i förväg kan 

se om likvida medel kommer att saknas. Därigenom kan åtgärder som förhindrar 

detta sättas in, att minska utgifterna eller söka kredit är tänkbara lösningar (Eriksson 

& Svensson, 2005, s. 144).  
 
3.2.1 Finansiering 
Ideella föreningar likt andra organisationer är beroende av kapital för att ha 

möjligheten att investera och bära sina kostnader. Kapitalet kan bestå av intäkter från 

den interna verksamheten eller externa inkomstkällor såsom lån eller riskkapital. 

Forskningen har ett intresse för olika organisationernas finansiering, en av teorierna 

är pecking order teorin (Jutterström et al, 2016, s. 11-12). Den innebär att 

organisationer främst vill finansiera verksamheten med internt kapital, därefter 

skulder och i sista hand externt kapital (Jong, Verbeek & Verwijmeren, 2011). 

Svårigheten till extern finansiering kan dels bero på att kapitalmarknadens aktörer 

har problem att bedöma vilka möjlighetet en organisation har att bedriva sin 

verksamhet (Jutterström et al, 2016, s. 11-12).  
 
3.2.1.1 Inkomster 
Finansiering inom ideella föreningar syftar till att det finns tillräckligt med likvida 

medel för att sköta driften av verksamheten (Lundén & Lindblad, 2015, s. 134). Att 

öka inkomsterna innebär en förbättring av en förenings ekonomi (Thunberg, 2006, s. 

74). De flesta ideella föreningar finansierar sin verksamhet genom bidrag för att 

uppnå sina sociala mål, vanliga givare är statliga myndigheter (Devalkar et al, 2016). 

Det förekommer olika statliga bidragsformer till ideella föreningar där två vanligt 

förekommande är verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag (Statskontoret, 2004, s. 

7-8, 15). Medlemsavgifter är ett alternativ som existerar i nästintill samtliga ideella 

föreningar, där storleken på avgiften varierar. Även lån från en extern finansiär 

såsom en bank kan finansiera verksamheten (Eriksson & Svensson, 2005, s. 146-

148). Dock ses inte banklån som ideella föreningars primära finansieringskälla 
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(Jegers & Verschueren, 2007). En alternativ inkomstkälla som blir alltmer 

förekommande för ideella föreningar är sponsring, vilket innebär att företag får 

uppmärksamhet och i gengäld ger ekonomiskt bidrag till föreningarna (Eriksson & 

Svensson, 2005, s. 157). Sponsring kan innefatta reklamskyltar, annonser på 

programblad eller annonsblad, reklam på klädesplagg eller reklam på hemsida 

(Lundén & Lindblad, 2015, s. 144). För ideella föreningar är inkäkten den direkta 

fördelen som uppkommer genom sponsring. Nackdelar kan vara att föreningar görs 

sig beroende av dessa inkomster eller att sponsorerna vill styra föreningen i en viss 

riktning (Thunberg, 2006, s. 81-82). 
 
3.2.1.2 Svårigheter  
Som nämnt är banklån inte den primära inkomstkällan för ideella föreningar, det 

anses inneha en högre risk än andra organisationer och därav ha större svårigheter att 

låna pengar (Jegers & Verschueren, 2007). Vilket även kan innebära en högre 

räntekostnad (Eriksson & Svensson, 2005, s. 146-148). Lånevillkoren för ideella 

föreningar är i allmänhet sämre än för andra organisationstyper (Jutterström et al, 

2016, s. 30, 41). För att ta ett banklån måste banken ha en säkerhet för lånet, ifall det 

inte kan betalas tillbaka. Säkerheten kan bestå av exempelvis en affärsfastighet eller 

av mark. Betalas inte skulden tillbaka så kan banken ta säkerheten i beslag 

(Tillväxtverket, 2019). Bankernas avkastning beror på hur benägna låntagarna är att 

betala av skulden och sin ränta. Bankerna vill främst ha låntagare som innehar en 

lägre risk för att kunna betala tillbaka lånet, detta benämns i Stiglitz & Weiss artikel 

(Bruns, 2004, s. 42-43) Uteblivna banklån kan även bero på att ideella föreningars 

kapitalstruktur skiljer sig från vinstdrivande organisationer. Skuldsättningen är 

likvärdig för båda typerna av organisationer men det är en tydlig skillnad när det 

gäller det egna kapitalet. I organisationer som drivs för att göra vinst är ägarna 

motiverade av det förväntade framtida monetära fördelarna. Ideella föreningars eget 

kapital bör mestadels bestå av tidigare vinst vilket gör att externt kapital inte är 

prioriterat. Detta innebär att kostnaden för ideella organisationers eget kapital är 

lägre än kostnaden för deras skulder. För att minimera den totala kapitalkostnaden är 

det därmed lämpligt att undvika skulder i så stor utsträckning som möjligt. Först bör 

maximal uppbyggnad av eget kapital ske genom exempelvis bidrag och gåvor. 

Skuldsättning bör endast ske när det tillgängliga egna kapitalet inte täcker de 

finansiella behoven (Jegers & Verschueren, 2007). 
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3.3 Ekonomiska styrningsverktyg 
3.3.1 Budgetering 
Budget är ett skriftligt formellt styrdokument (Andersson, 2015, s. 280). Det kan ses 

som ett viktigt dokument för ideella organisationer och deras arbete (Steiss, 2003, s. 

217). Budgeten ska vara över en specifik tidsperiod och innehålla antaganden och 

förväntningar över hur organisationen ska prestera under perioden uttryckt i 

ekonomiska termer (Bergstrand & Olve, 1996, s. 10-11). En budget grundas på 

framtida prognoser i kombination med planering som framtagits för att uppnå målen. 

Budgeten kan vara mer eller mindre detaljerad och kan finnas för organisationer i 

helhet eller delar inom den. Innehållet kan vara av både finansiella och icke 

finansiella mål (Andersson, 2015, s. 280). För att ta fram en budget förekommer det 

olika metoder, två vanligt förekommande är: fast finansiell budget och rullande 

budget. Fast finansiell budget innebär att en budget tas fram för en period och 

därefter inte kan ändras. Posterna i budgeten baseras på tidigare års siffror med en 

procentuell förändring som antingen ökar eller minskar. En rullande budget förändras 

löpande under perioden, detta sker vanligtvis varje månad (Kullvén, 2015, s. 64-65, 

100). Budgeten utgör en viktig del av en organisations planering och styrning och 

kan ses som ett handlingsprogram med mål och ramar, som är till för att uppnå 

organisationens mål (Bergstrand & Olve, 1996, s. 10-11).  
 
3.3.1.1 Olika budgettyper 
Det förekommer tre olika budgettyper: resultatbudget, likviditetsbudget och 

budgeterad balansräkning. Trots att de är olika budgettyper så finns det ett samband 

mellan dem (illustreras i figuren nedan). 

 
Figur 1: Egen illustration som visar sambanden mellan budgetarna 

Resultatbudget visar de tilltänkta intäkterna och kostnaderna under den budgeterade 

perioden, som sedan sammanställs för det budgeterade resultatet. Intäkterna kan 

hämtas från exempelvis förväntad försäljningsbudget medans kostnaderna kan 

hämtas från personal- och materialbudget (Kullvén, 2015, s. 111-113). 

Likviditetsbudgeten visar de tilltänkta in- och utbetalningarna för den planerade 

perioden, vilket ger en överblick när likvida medel in- eller utbetalas från 
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organisationens kassa. Vid budgetperiodens slut framkommer det hur mycket likvida 

medel en organisation förfogar över (Andersson, 2015, s. 297). Den budgeterade 

balansräkningen visar de tilltänkta tillgångarna samt det egna kapitalet och dess 

skulder. Denna budget visar med andra ord hur en organisation har finansieras 

(Kullvén, 2015, s. 121). 

 
3.3.1.2 Syftet med budgetering 
Budget kan användas som ett hjälpmedel för bättre beslutsfattning och därigenom 

underlätta arbetet med att uppnå organisationens mål (Bergstrand & Olve, 1996, s. 

10-11). Det förekommer flertalet olika syften med budgetering, men samtliga handlar 

om att styra mot en organisations mål (Kullvén, 2015, s. 24-25). Ett syfte är 

ansvarsfördelning vilket innebär att någon person delegeras ansvar för varje 

budgetpost, önskvärt är att ansvarsfördelningen gäller för samtliga områden inom 

verksamheten (Kullvén, 2015, s. 26-27). Genom fördelning kan det bli enklare att 

följa upp prestationer inom organisationer och därigenom kan en positiv eller negativ 

utveckling av verksamheten upptäckas tidigare (Ax, Johansson & Kulvén, 2015, s. 

199). Detta kan även leda till en praktisk fördel, genom att snabbare beslut kan tas 

för de specifika avdelningarna (Bergstrand & Olve, 1996, s. 10-11). Dessutom kan 

ansvarsfördelning leda till ökad motivation hos de anställda (Bergstrand, 2010, s. 

115). Budget hjälper till att skapa motivation, genom att organisationens mål 

identifieras för de pågående aktiviteterna. För att uppnå målen är de flesta anställda 

villiga att arbeta lite hårdare (Bergstrand, 2009, s. 135). 

 

En budget kan underlätta beslutfattandet för hur begränsade finansiella resurserna 

ska allokeras för att uppnå en organisations mål (Steiss, 2003, s. 217). Med hjälp av 

budgetering har organisationer möjlighet att genomföra resursallokering, vilket 

innebär att resurser fördelas till olika enheter. Ett kriterium att ha i åtanke när 

resurser ska fördelas är att samtliga avdelningar ska få tillräckligt med likvida medel 

för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter (Ax, Johansson & Kulvén, 2015, s. 

199). I särskilda situationer kan organisationer med hjälp av resursallokering 

prioritera vissa delar, exempelvis i perioder då organisationer befinner sig i en svår 

ekonomisk situation (Ax, Johansson & Kulvén, 2015, s. 199; Bergstrand, 2010, s. 

114). Budgeten kan även bidra med en möjlighet att kommunicera de kortsiktiga 

målen till personalen (Atkinson et al, 2012, s. 420). På så sätt kan budgetar användas 

som ett hjälpmedel vid samordning av en organisations mål och kontrollera att 

samtliga avdelningar följer samma plan och strävar efter gemensamma mål (Anthony 
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et al, 2017, s. 333). Vidare kan budgeten förbättra samordningen mellan olika 

avdelningar, genom att kunskap och information om de andra avdelningarna kan 

inhämtas via budgeten (Kullvén, 2015, s. 25-27). 
 
3.3.1.3 Planering  
Budget kan även användas i ett planeringssyfte där den ger ett underlag för 

kommande verksamhetsperiod, där exempelvis information om vad som ska säljas 

och hur mycket resurser som ska förbrukas (Kullvén, 2015, s. 25-27). Planering av 

en organisation handlar om hur arbetet bedrivs för att uppnå uppsatta mål och kan ses 

som en guide för att hjälpa organisationer. Där benämns de resurser som krävs, 

tillvägagångssättet och den policy en organisation har (Valcik, 2016, s. 2-3). 

Planering av en organisation kan ske från olika tidsperspektiv. I ett mer kortsiktigt 

perspektiv syftar planering till hur de befintliga resurserna skall utnyttjas samt 

förändringar som påverkar en organisations kapacitet exempelvis vid investeringar 

(Björksten, 1993, s. 106). Ur ett mer långsiktigt perspektiv syftar planering mer åt 

strategisk planering, vilket innebär uppställning av långsiktiga styrmål som omfattar 

hela verksamheten (Anthony et al, 2017, s. 335; Lund & Lorentzen, 1980, s. 10-11). 

Det är viktigt att en organisatiers strategiska planering får vara en del av 

budgetprocessen, det finns annars en risk att budgeten inte bidrar till att nå 

organisationers långsiktiga mål (Anthony et al, 2017, s. 335). Planeringen är dock 

inte ett bevis för hur framtiden kommer att se ut och avgör inte heller vilket 

tillvägagångssätt som är rätt eller fel för organisationer. Anledningen till att det är 

viktigt att planera sin verksamhet, är att den ökar effektiviteten på arbetet, samt att 

den hjälper organisationsledare att motivera sina anställda att uppnå de uppsatta 

målen. För att uppnå en effektiv planering bör fokus ligga på de mest väsentliga 

delarna. Planeringen bör även dokumenteras för att de ansvariga ska kunna få en 

vägledning och motivera övriga anställda. Får de anställda reda på målen, kan de bli 

mer motiverade att arbeta tillsammans för att uppnå dessa (Alison & Kaye, 2015, s. 

2-6).  

  
3.3.1.4 Uppföljning 
För att säkerställa att en organisation är på rätt väg kan de jämföra det verkliga 

utfallet mot det planerade. Därigenom kan organisationer under periodens gång följa 

hur de ligger till jämfört med målen (Kullvén, 2015, s. 27). Med hjälp av ständig 

uppföljning av verkligheten kan de få signaler på vad som kommer hända i 

organisationen (Bergstrand & Olve, 1996, s. 124). Delarna som följs upp är de som 
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anses vara viktigast och därmed kommer att prioriteras av de anställda. ”What gets 

measured gets done” är ett ofta framkomligt uttryck, som innebär att det som mäts är 

även vad som kommer att genomföras (Andersson, 2015, s. 356). Det kan vara 

fördelaktigt att dela upp budgeten i kortare perioder, exempelvis vecko- eller 

månadsvis för att på så sätt lättare kunna följa upp utfallet gentemot budgeten. Det 

kan göras för att se om organisationen är på rätt väg (Ax, Johansson & Kulvén, 2015, 

s. 199). Utan uppföljning är det svårt för organisationer att veta vilka faktorer som 

påverkar utfallet (Anthony et al, 2017, s. 387).  

 

Vid uppföljning finns ett intresse av att kontrollera nyckeltal, vilket är 

jämförelsemått som organisationer använder för att utvärdera verksamheten 

(Nationalencyklopedin, u.å b). De avgör själva vilka mått de vill använda, hur stort 

intresset är för måttet avgör om det är ett nyckeltal eller inte (Catasús, Högberg & 

Johrén, 2017, s. 17-19). Nyckeltalen kan både vara finansiella och icke-finansiella. 

Vanligt förekommande mått som organisationer använder och kontrollerar är antal 

anställda och likviditet. Likviditeten visar den kortsiktiga betalningsförmågan och 

beräknas i förhållande till kortfristiga skulder (Catasús, Högberg & Johrén, 2017, s. 

117-119). För att avgöra om ett nyckeltal är bra måste det jämföras mot sitt egna 

tidigare resultat eller mot resultat från samma bransch. Nyckeltal kan ge signaler på 

hur organisationer ligger till, vilket gör att eventuella problem kan identifieras 

(Catasús, Högberg & Johrén, 2017, s. 56). 
 
3.3.1.5 Kritik mot budget 
Det förekommer även en del kritik mot budgetering. En kritik är att budgetar är för 

resurskrävande, att de nedlagda resurserna budgeteringen hade kunde läggas på andra 

verksamhetsområden (Anthony et al, 2017, s. 348-349). Genom att organisationer 

växer kan det medföra en risk för att budgetarna blir för komplexa och involverar för 

mycket resurser såsom personal och tid (Atkinson et al, 2012, s. 458). Budgetar är 

uppställda och förväntas verka över en period på vanligtvis ett år. Vilket kan leda till 

svårigheter att upprätta en tillförlitlig budget i och med den ständigt förändrade värld 

vi lever i. Kritiker menar att det vore fördelaktigt med budgetar på kortare tid, för att 

kunna hänga med i den förändring som sker (Anthony et al, 2017, s. 348-349). Den 

traditionella budgetprocessen var användbar i stabila marknader vilket inte alltid är 

fallet i dagens samhälle, där kunder kan vara mer krävande (Atkinson et al, 2012, s 

458). Ytterligare kritik mot budgetar är att det skapar låsningar för organisationer, då 

framtagna budgetar är svåra att ändra på (Anthony et al, 2017, s. 349). De bygger 
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även på prognoser vilket gör att de nödvändigtvis inte avspeglar verkligheten 

(Bergstrand & Olve, 1996, s 186-187). Handelsbanken är ett exempel på en 

organisation som ansåg det fanns brister med budgetering. De ansåg att budgeten 

skapade oönskat beteende och att den inte var flexibel om vid snabba 

marknadsförändringar. Detta ledde till att de frångick budgetering som hjälpmedel 

(Lind, 2016).  

 

En stor del av den nämnda kritiken sammanfattas i artikeln Better budgeting or 

beyond budgeting? (Neely, Bourne & Adams, 2003). Studien grundar bland annat sig 

på kritiken att budgetar bygger på antaganden, ger minskad flexibilitet och är 

resurskrävande. Detta ledde till att förslag kom fram om alternativa budgetmetoder 

gentemot den traditionella budgeten, dessa var bland annat aktivitetsbaserad 

budgeteringen och rullande prognoser (Neely, Bourne & Adams, 2003). Kritiken mot 

budgeten framkom även från rörelsen Beyond Budgeting som innebär budgetlös 

styrning, där budgeten ska ersättas med andra ledarskapsmetoder (Hope & Fraser, 

2003 a, s. 7-9; Hope & Fraser 2003 b; Neely, Bourne & Adams, 2003). Hope och 

Fraser skriver i sin artikel Who needs budgeting? att budgeteringen leder till en 

centralisering med en mer hierarkisk organisationsstruktur och skulle budgetering tas 

bort från organisationer leder det till en mer decentraliserad organisation, som 

möjliggör justeringar av marknadsförhållanden. Ett exempel på ett företag som sågs 

som en förebild för att frångå budgeten är som tidigare nämnts Handelsbanken (Hope 

& Fraser, 2003 a s. 60-66; Hope & Fraser, 2003 b). 

 
3.3.2 Investeringsbedömning 
3.3.2.1 Investeringar 
En investering är ett långsiktigt beslut som brukar sträcka sig över en längre tid 

(Andersson, 2015, s. 191). En investering innebär uppoffring av resurser i nutid för 

att i framtiden erhålla överskott (Yard, 2012, s. 23). Investeringar drivs fram, 

genomförs och följs upp som en effekt av de förändringar som sker i omvärlden, 

exempelvis: strategi, marknad och konkurrenter. Två vanligt förekommande orsaker 

till investering är: expansionsinvestering och ersättningsinvestering. 

Expansionsinvestering innebär att organisationer vill utvidga sin nuvarande 

kapacitet. Ersättningsinvestering syftar till att befintliga resurser byts ut och ersätts 

av modernare för att bibehålla samma kapacitet. En del av investeringarna kan även 

bli framtvingade via lagar, exempelvis miljö- och säkerhetsinvesteringar. 

Investeringar kan kategoriseras utifrån följande tre former: finansiella, immateriella 
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och reala. Finansiella investeringar avser investeringar i exempelvis aktier och 

värdepapper. Immateriella investeringar är investeringar som kan ske i exempelvis 

utbildning av personal, produktutveckling eller forskning. Reala investeringar avser 

investeringar i anläggningstillgångar, såsom inventarier, maskiner och byggnader 

(Andersson, 2015, s. 191-192; Ax, Johansson & Kullvén, 2015, s. 370-371). Under 

senare tid har det blivit allt vanligare att leasa tillgångar snarare att inhandla dem 

(Yard, 2012, s. 57). Leasing innebär att en organisation hyr istället för att köpa 

utrustning. Detta sker genom att organisationer betalar en avgift för att hyra 

exempelvis en maskin under den tiden en organisation har utrustningen till sitt 

förfogande (Nationalencyklopedin u.å c). Anledningen till ökad leasing kan vara den 

smidigare finansieringsformen där utbetalningar sprids över tid. Nackdelen kan vara 

att finansieringskostnaden normalt sett är högre (Yard, 2012, s. 57).  
 
3.3.2.2 Bedömning av investeringar 
Investeringsbedömning handlar om att en organisation bedömer och väljer vilken 

investering som ska genomföras. Ett investeringsbeslut innefattar att ta hänsyn till 

långsiktiga konsekvenser vilket handlar om kapacitetsförändringar, exempelvis att 

investera i nya maskiner (Andersson, 2015, s. 191). Det existerar flera faktorer som 

måste tas i beaktning vid investeringsbedömningen, en är förhållandet mellan 

förväntad avkastning och den risk en investering medför. Då en investering 

kännetecknas av en nuvarande uppoffring som ger framtida betalningar som kommer 

kompensera investeraren för tiden, inflationen och osäkerheten kring de framtida 

betalningarna. Kompensationen är en investerares avkastning där en viktigt fråga blir 

att välja den investering som ger den avkastning som krävs av organisationen. För att 

välja vilken investering som ska genomföras måste den förväntade avkastningen 

beräknas och jämföras med risken som är kopplad till investeringsbeslutet. 

Förhållandet mellan förväntad avkastning och risk tyder på att om avkastningen ökar 

så ökar även risken. Det vill säga att ju högre risk en investering innebär, ju mer 

kompensation vill en organisation att en investering ska generera (Brown & Reilly, 

2006, s. 6-12, 25). Att investerare kräver kompensation för investeringar syftar till 

den osäkerhet som existerar om framtiden. Kompensationen skall väga upp för den 

osäkerhet som råder, då ingen med säkerhet vet vad som kommer hända i framtiden 

(Yard, 2012, s. 25).  

 

Bedömningen bör även ta hänsyn till om en investering visar sig vara lönsam. Även 

om de beräkningar som gjorts visar på att investeringen kommer bli lönsam, så 
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betyder det inte nödvändigtvis att investeringen bör genomföras just nu. Det kan vara 

så att det är bättre att avvakta, då det kan komma nya lösningar eller att marknaden 

förändras som gör det mer lönsamt att genomföra investeringen senare (Brealey, 

Myers, Allen, 2017, s. 577). Det förekommer även en tidsskillnad mellan 

uppoffringen av resurser och belöningen som erhålls i form av överskott. 

Tidsskillnaden försvårar bedömningen av investeringen, dels på grund av svårigheten 

att jämföra betalningar som sker vid olika tidpunkter. Men det finns även svårigheter 

med att värdera betalningskonsekvenserna som är kopplade till investeringen (Yard, 

2012, s. 23-24). För att kunna genomföra en investering behövs det kapital, därav 

behöver organisationer undersöka vilka finansieringsmöjligheter som finns. 

Finansieringen kan ske genom antingen internt- eller externt kapital (Andersson, 

2015, s. 210). 
 
3.3.2.3 Investeringskalkyl 
I sin investeringsbedömning använder sig organisationer av olika beslutsmodeller för 

att bedöma investeringar (Greve, 2016, s. 99). Det görs i form av att 

investeringskalkyler upprättas, dessa bygger på monetära in- och utflöden som sker 

under investeringens förväntade livslängd. Betalningarna motsvarar de kostnader och 

intäkter som investeringen genererar (Andersson, 2015, 192). Vid vilken tidpunkt 

betalningarna sker är av betydelse, eftersom pengarnas värde förändras över tid. En 

krona är värd mer idag än vad den är imorgon, detta då kronan kan investeras redan 

nu och generera avkastning. Ytterligare en faktor som negativt påverkar pengarnas 

värde över tid är inflation (Brealey, Myers, Allen, 2017, s. 60, 107). För att göra 

pengar jämförbara över tid så kan diskontering användas för att omräkna dem till 

samma tidpunkt (Andersson, 2015, s. 194). 
  
De flesta kalkyler använder diskontering, en metod där det används är 

nuvärdesmetoden (Andersson, 2015, s. 198). Metoden innebär att samtliga in- och 

utbetalningar som investeringen genererar diskonteras till dagens tidpunkt. 

Diskonteringen sker med hjälp av investeringens kalkylränta och livslängd. Summan 

av samtliga in- och utbetalningar minus grundinvesteringen innebär nettovärdet som 

metoden ger. Är värdet högre än noll betyder det att investeringen är lönsam 

(Brealey, Myers, Allen, 2017, s. 105, 132-133; Ax, Johansson & Kulvén, 2015, s. 

383). Vid investeringsbeslut med hjälp av nuvärdesmetoden bör den investering som 

har det högst positiva värdet genomföras. (Andersson, 2015, s. 198). Kritik mot 

metoden förekommer bland annat genom att den använder kalkylränta som kan vara 
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mycket svår att beräkna (Nilsson & Persson, 1999, s. 58-59). Ytterligare kritik är att 

om endast nuvärdet beräknas kan jämförandet mellan olika investeringar bli 

missvisande på grund av att de har olika stora grundinvesteringar. (Andersson, 2015, 

s. 201). 

 

En enklare metod som inte använder diskontering är pay-back metoden (Andersson, 

2015, s. 197-198). Metoden används för att beräkna den återbetalningstid som det tar 

för investeringen att återbetala sig själv (Brealey, Myers, Allen, 2017, s. 109-110). 

Vid beslutfattande med hjälp av denna metod bör den investering som fortast 

återbetalat sig själv genomföras (Nationalencyklopedin, u.å d). Negativa aspekter 

med pay-back metoden är att metoden inte tar hänsyn till tiden när betalningarna 

sker. Alla betalningar inom perioden behandlas på samma vis oavsett när de inträffar, 

således tas inte hänsyn till diskontering och därmed pengars förändrade värde över 

tid. Även betalningar som inträffar efter perioden ignoreras helt, vilket innebär att 

eventuella betalningar som hade stärkt ett investeringsbeslut inte tas med i 

beräkningen (Brealey, Myers, Allen, 2017, s. 109-110; Bergstrand, 2009, s. 228-

229).  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel sker en sammanställning av de genomförda intervjuerna med 

respektive klubbchef, som även har kompletterats med årsredovisningar och 

bakgrundsinformation. Varje golfklubb presenteras var för sig, där i inledningen av 

varje intervju ges en beskrivning över respektive klubb. Efter inledningen ges det 

beskrivning av vilka ekonomistyrningsverktyg golfklubbarna använder i sin 

verksamhet. Därefter ges det förklaringar över hur varje golfklubb arbetar med 

planering, budgetering, uppföljning, finansiering och investeringsbedömning. 

 
4.1 Båstad Golfklubb 
Det insamlade materialet är hämtat från en personlig intervju med klubbchef Jörgen 

Kjellgren, samt från dokument i form av årsredovisningar, klubbens långsiktiga 

verksamhetsplan (se bilaga 3), medlemstidning (se bilaga 4) och information från 

klubbens hemsida. 
 
4.1.1 Organisation 
Båstad GK är en ideell förening belägen i Båstad, Skånes län. Klubben grundades år 

1930 och anläggningen består idag av 36 hål, driving range och en teknikbana. Enligt 

Golf Digest är Båstads gamla golfbana en av de 35 bästa golfbanorna i Sverige 

(Svensk Golf, 2019). Föreningen har 1950 medlemmar varav 350 är juniorer. För 

tillfället har golfklubben 15 heltidsanställda inklusive Jörgen. Driften av 

golfanläggningen sker genom Båstad Golfklubb Fastighets AB, bolaget ägs helt av 

den ideella föreningen. Jörgen ansvarar för den operativa dagliga verksamheten och 

innehar det ekonomiska ansvaret. Hans befattningar är klubbchef i den ideella 

föreningen och VD i aktiebolaget. Driften av golfanläggningen övertogs år 1999 av 

aktiebolaget, där anledningen var att större investeringar genomfördes. Klubben 

behövde därigenom inte betala moms när investeringarna genomfördes.  
 
4.1.2 Ekonomistyrning 
Båstad GK använder budgetering, planering, uppföljning och investeringsbedömning 

bestående av kostnadsbedömning och kostnadsbesparingar som ekonomiska 

styrningsverktyg.  
 
4.1.2.1 Planering 
Båstad GK planerar, arbetar och styr sin verksamhet utifrån en femårig plan som 

innehåller deras vision, grundläggande värderingar, ekonomiska mål, golfbanorna 

och fastigheterna. De ekonomiska målen består i att generera ett årligt överskott 



  
 

29 

motsvarade 2.5-3 % av klubbens omsättning. Planen uppdateras årligen och fastställs 

sedan av medlemmarna på årsmöten. Där redovisas vad som genomförts, vad som 

ska göras och planerade åtgärder framöver. Ansvarig för femårsplanen är styrelsen 

tillsammans med Jörgen, de får input från andra såsom banarbetare och administrativ 

personal. Tillsammans med den långsiktiga planen finns en årlig verksamhetsplan 

som beskriver årets planerade aktiviteter. Det finns även en mer långsiktig 

verksamhetsplan som innefattar exempelvis ombyggnation av den nya banans 

greenområden. Varje år besvarar medlemmarna en enkät, där de får uttrycka sina 

åsikter. Utifrån deras åsikter, betyg och kommentarer utvärderar Båstad GK om det 

är möjligt att implementera deras ideer i den långsiktiga planen.  
 
4.1.2.2 Budgetering 
Båstad GK använder både resultat- och likviditetsbudget för sin verksamhet. 

Siffrorna hämtas främst från tidigare år och justeras utifrån förväntade förändringar 

såsom ökade personalkostnader. Klubbchefen tillsammans med styrelsen 

sammanställer budgetarna. Den slutgiltliga budgeten fastsälls genom röstning av 

medlemmarna. Detta sker på årsstämman och resultatet förmedlas därefter till 

medlemmarna som inte kunnat närvara. Under budgetarbetets gång fördelas 

budgeten upp i mindre delbudgetar, där ansvaret delegeras till tre personer: banchef, 

idrottsansvarig och administrationsansvarig. De ansvarar för sin egen budget, dock 

har Jörgen ett övergripande ansvar för den löpande budgeten under hela 

verksamhetsåret. Budgeten är inte helt fast utan förändringar kan ske, enligt Jörgen 

är den snarare en grov gissning. Det är viktigare att verksamheten bedrivs på ett bra 

sätt, genom att bibehålla en god kvalite på golfbanan och anläggningen än att 

budgeten följs exakt. Den goda kvaliteten är viktig för att medlemmar ska trivas, 

samt för att tillströmningen av greenfeegäster ska vara god. Utan god kvalité på 

banan får inte klubben greenfeegäster, vilket påverkar likviditeten negativt. Om 

budgetutfallet avviker från det planerade är det okej sålänge det finns förklaringar till 

varför avvikelserna skett.  

 
4.1.2.3 Uppföljning 
Uppföljning av resultat- och likviditetsbudget sker månadsvis och Jörgen anser inte 

att någon av dem borde ta mer plats än den andra. Den månadsvisa uppföljningen 

rapporteras till styrelsen och sker då i blocknivå, inte på kontonivå. Blocken är: 

golfbanor, fastigheter, idrottslig verksamhet, service och ledning. Under 

högsäsongen sker uppföljningen lite oftare för att säkerställa att inte någon 
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budgetpost avviker för mycket. Om uppföljningen inte är tillfredsställande tittar man 

på anledningen och genomföra åtgärder. Vilket kan vara förändringar av klubbens 

kostnader eller kampanjer för fler greenfeegäster.  
 
4.1.2.4 Finansiering  
Största delen av inkomsterna under 2018 bestod av medlemsavgifter (71 % år 2018) 

där målsättning är att 65-70 % av intäkterna skall bestå av medlemsavgifter (se 

bilaga 5). Detta för att säkerställa en långsiktigt kvalitativ och hållbar verksamhet då 

medlemmarna är det väsentliga för klubben. Jörgen ser gärna att medlemsavgifterna 

hade stått för en ännu större andel av intäkterna, uppemot 90 % vilket isåfall skulle 

ske med avgiftshöjningar och inte ökat antal medlemmar då klubben redan har fullt 

antal. Fakturan till medlemmarna skickas ut i en klumpsumma i januari, någon 

möjlighet att dela upp betalningen finns inte. Däremot har diskussioner förts om att 

erbjuda autogiro under jan-maj, innan säsongen börjar. Anledningen är en 

föränderlig värld där fler personer nyttjar autogiro. Detta hade isåfall endast 

tillämpats för medlemmarnas skull, inte för att få ett jämnare likviditetsflöde genom 

inbetalningar varje månad. Näst största intäktskälla är rörliga intäkter bestående av 

greenfeegäster (27 % år 2018). I övrigt anses inte sponsorintäkter vara en prioriterad 

inkomstkälla, då klubben varken är eller vill vara beroende av sponsorintäkter för att 

bedriva sin verksamhet. Övriga intäkter är bland annat bidrag för 

juniorverksamheten. Klubben har inga banklån, de anser att deras kassaflöde och den 

årliga vinsten är tillräckligt för att bedriva verksamheten och bibehålla en god kvalite 

på anläggningen. Skulle ett banklån tas anser Jörgen inte att det skulle varit ett 

problem då Båstad GK anser sig ha en stark balansräkning, vilket innefattar 

exempelvis ägande av marken. Gällande ideellt arbete har medlemmarna inga 

skyldigheter gentemot klubben. Klubben anser sig inte vara beroende av den ideella 

arbetskraften för att bedriva verksamheten.  
 
4.1.2.5 Investeringsbedömning 
Båstad GK investerar årligen ungefär 2,4 miljoner kronor för att bibehålla banornas 

och hela anläggningens goda kvalite. Investeringsbedömning görs efter en 

kostnadsberäkning och om möjligt en kostnadsbesparing, budgeten för projekten ska 

vara så detaljerad som möjligt. De har riktlinjer för upphandling beroende på hur stor 

investeringen är, en offert tas fram och kostnaden beräknas. En eventuell 

kostnadsbesparing beräknas om det går. Exempelvis vid investeringen av en ny 

ventilation i restaurangen, en uträkning visade på en årlig elbesparing på 30-40 tusen 
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kronor, vilket betyder att investeringen skulle betalat av sig på 12-15 år. 

Investeringarna finansieras genom klubbens positiva kassaflöde av likvida medel, 

samt ett överskott från den årliga vinsten. Det är slutgiltligen styrelsen som 

bestämmer vilka investeringar som ska genomföras. Det finns en skötselplan för allt 

på anläggningen och vid investeringsbeslutet tas samtliga områden i beaktning, vad 

som behöver åtgärdas. Därefter sker prioritering som baserats utifrån av som anses 

vara nödvändigt vid den tidpunkten. För en del investeringar, främst gällande 

maskiner, leasar klubben flera av dessa.  
  
4.2 Falkenbergs Golfklubb 
Det insamlade materialet är hämtat från en personlig intervju med klubb- och 

marknadschef Fredrik Hansson, samt årsredovisningar och information från 

golfklubbens hemsida. 
 
4.2.1 Organisation 
Falkenbergs GK är en ideell förening belägen i Falkenberg, Hallands län. 

Golfklubben bildades år 1949 och flyttade till sitt nuvarande position 1961. Idag 

består anläggningen av 27 hål, en driving range, puttinggreener samt en korthålsbana 

som är gratis för samtliga som vill testa. Restaurang, golfshop och 

träningsanläggning drivs inte i klubbens regi utan drivs istället av entreprenörer. 

Klubben arrenderar marken som anläggningen är belägen på. Klubben har cirka 1500 

medlemmar varav 100 stycken är juniorer. Utöver Fredrik har Falkenbergs GK fem 

stycken heltidsanställda, dessutom tillkommer några säsongsanställda som arbetar 

under högsäsongen. Falkenbergs GK är en helt ideell förening där även driften av 

verksamheten bedrivs av den ideella föreningen. Att bolagisera driften har dock 

diskuterats eftersom momsen vid investering kan undvikas. 
  
4.2.2 Ekonomistyrning 
Falkenberg GK använder främst av resultat- och likviditetsbudget som hjälpmedel i 

deras ekonomistyrning. De använder sig också av planering, uppföljning och en 

kostnadsbaserad investeringsbedömning. 
  
4.2.2.1 Planering 
I dagsläget är golfklubben en helt ideell förening vilket innebär att de främst har 

idrottsliga mål. De idrottsliga målen omfattar bland annat en ombyggnations plan 

innehållande hur framförallt 18-hålsbanan ska utvecklas. Förutom de idrottsliga 

målen vill klubben öka antalet greenfeegäster och antalet medlemmar där ambitionen 
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är att antalet medlemmar ska uppgå till 1800, vilket är samma antal som spelrätterna. 

Under de senaste sex åren har de uppvisat ett negativt resultat, vilket gör att de enligt 

Fredrik har ett kortsiktigt mål att åtminstone prestera ett nollresultat. Bakomliggande 

orsaker till det negativa resultatet trodde han berodde på att klubben tidigare haft 

sämre koll på sin ekonomi och även det likvida flödet vilket medförde att likviditeten 

urholkades. Anledningen till att han inte vet med säkerhet är på grund av att han inte 

arbetade på golfklubben vid den tiden. Ur ett mer långsiktigt perspektivet ser Fredrik 

en möjlighet att bolagisera klubben och i samband med det sträva efter att gå med 

vinst.  
  
4.2.2.2 Budgetering 
Falkenbergs GK använder sig både av resultat- och likviditetsbudget. Det är styrelsen 

som har det övergripande ansvaret över budgeteringen, vilket sker i samråd med 

Fredrik och banchefen. Medlemmarna röstar därefter under årsmötet i november om 

budgeten godkänns. Siffrorna till nästa års budget hämtas från föregående år och 

sedan vissa procentuella påslag där det anses nödvändigt. Tack vare att banchefen är 

med och ger sina synpunkter till budgetarbetet, så får de input över kostnaderna som 

behövs för att bibehålla banan i ett gott skick. Ett delegerat budgetansvar anser 

Fredrik leder till ökat engagemang hos medarbetarna eftersom de blir mer delaktiga i 

driften av verksamheten. En annan fördel han ser är att den ger ett riktmärke att 

arbeta utifrån och visar vilka förväntningar som finns. Fredrik belyser även att 

budgeten inte alltid följs helt och hållet utan det kan förekomma korrigeringar om det 

upptäcks att budgeten inte är hållbar. Fredrik anser att budgetar ibland har en tendens 

att vara orealistiska. Han tycker också att det finns viss problematik med att klubbens 

medlemsavgifter skickas ut i januari och betalas in efter att budgeten redan är satt.  
 
4.2.2.3 Uppföljning 
Klubbchefen genomför månadsvis uppföljning av de båda budgetarna. Utöver det så 

sker viss uppföljning av likviditetsbudgeten veckovis under högsäsongen, där främst 

antal greenfeegäster följs upp. Att kassaflöde följs upp mer regelbundet beror på att 

klubben är beroende av de rörliga intäkterna för att klara driften av sin verksamhet, 

de består mestadels av greenfeegäster. Om utfallet inte stämmer överens med det 

budgeterade, sker i första hand åtgärder bestående av kostnadsminskning.  

  
4.2.2.4 Finansiering 
Intäkterna år 2018 bestod främst av medlemsavgifter (65 %), greenfeeintäkter (18 %) 

och samarbetspartners (5 %). Det förekom även andra intäkter, exempelvis från 
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bidrag som går till juniorverksamheten (Falkenbergs Golfklubb, 2019). 

Medlemsavgiften skickas ut i slutet av januari varje år och ska vara betald innan 

februari månads slut. Medlemmarna har även möjlighet att betala avgiften via 

autogiro, ett alternativ som har tagits fram för medlemmarnas skull. Det förekommer 

fall där medlemmar väntat med att betala fakturan tills april då säsongen börjar, 

vilket kan vara problematiskt enligt Fredrik. De rörliga intäkterna består främst av 

greenfeegäster, vilket är av stor vikt för klubbens verksamhet. Ett för stort tapp leder 

till att åtgärder måste vidtas i form av exempelvis kampanjer. Fredrik ser en sorts 

trygghet med att den största delen av intäkterna sker via medlemsavgiften, då de i ett 

relativt tidigt skede vet ungefär vilka likvida medel de har att röra sig med inför 

säsongen. Intäkterna från sponsorer, eller samarbetspartners som Fredrik betonar, 

anses idag vara alldeles för låga. Att öka dessa är något han aktivt arbetar med. 

Banklån kan förekomma för klubben, exempelvis så finansierades deras nybyggda 

driving range med detta finansieringsalternativ. För tillfället vill klubben undvika 

ytterligare lån, utan de vill helst finansiera kommande investeringar och 

verksamhetsdrift med ett överskott från driften av verksamheten. Klubbens 

medlemmar har inga skyldigheter att arbeta ideellt. Däremot är klubben delvis 

beroende av den ideella arbetskraften, exempelvis att medlemmar ställer upp på 

städdagar.  
 
4.2.2.5 Investeringsbedömning 
Vid investeringsbedömning utgår klubben utifrån från vilka kostnader olika 

investeringsalternativ medför. Utifrån kostnaderna ser de över vilka investeringar 

som är möjliga med tanke på deras tillgängliga kassa. Därefter sker en prioritering 

utifrån vilka som anses vara mest nödvändiga vid tidpunkten. Exempelvis lyfter 

Fredrik fram ett framtida inköp av en ny vattenanläggning för banan. Denna 

investering anses vara prioriterad då den ses som en vital del för att bibehålla banan i 

ett gott skick. Fredrik menar att investeringar överlag bidrar till att höja 

helhetsintrycket av banan, därför prioriteras investeringar i de svagare delarna för att 

höja den totala upplevelsen. Orsaken till att kalkylerna främst innehåller 

kostnadsberäkningar beror på svårigheterna att mäta vilka intäkter en förändring på 

banan genererar. Han nämner att det finns tillfällen där payback-metoden kan vara 

lämplig att använda, men att det då främst gäller investeringar som inte är kopplade 

direkt till golfbanan, utan snarare anläggningen. 
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4.3 Haverdals Golfklubb 
Det insamlade materialet är hämtat från en personlig intervju med klubbchef Anders 

Israelsson, samt från dokument i form av årsredovisningar, medlemsenkäter (se 

bilaga 6) och information från golfklubbens hemsida. 
 
4.3.1 Organisation 
Haverdals GK är en ideell förening belägen i Halmstad, Hallands län och bildades år 

1988. Åren 2000 och 2001 utsågs Haverdals Golfklubb till “årets golfklubb” av 

föreningen golfjournalisterna (Svensk Golf, 2018). Anläggningen består av en 18 

hålsbana, en korthålsbana och en driving range. Klubben har i dagsläget 1568 

medlemmar varav 156 är juniorer. Tillsammans med Anders arbetar sju personer 

med administration eller träningsverksamhet. Det finns ytterligare tre heltidsanställda 

som arbetar med skötseln av banan, vilket kompletteras med fyra säsongsanställda 

under högsäsongen. Det finns även sex olika kommittér exempelvis 

marknadskommittén och bankommittén, dessa är med och beslutar över vissa delar i 

verksamheten. Kommitten utgörs mestadels av medlemmarna, i övrigt påverkar 

medlemmarna verksamheten genom att besvara medlemsenkäter, skicka in motioner 

samt att rösta på årsmötet. Det är Anders och styrelsens kassör som tillsammans har 

det ekonomiska ansvaret. Driften av golfklubben sköts av Aktiebolaget Haverdals 

Golf, bolaget ägs helt av den ideella föreningen. Anders har befattningen VD i 

aktiebolaget samtidigt som han är klubbchef i den ideella föreningen, i övrigt är det 

samma styrelse i bolaget och föreningen. Bolagiseringen gjordes i samband med att 

större investeringar genomfördes, de fick då möjlighet att dra av momsen på 

investeringarna. Vid bolagisering tillkommer dock moms för medlemsavgifter och 

greenfeeavgifter, vilket annars är momsfritt för ideella föreningar. Haverdals GK 

gjorde en noggrann kalkyl vid beslutfattandet som visade att fördelarna övervägde 

nackdelarna.  

 
4.3.2 Ekonomistryning 
De ekonomistyrningsverktyg Haverdals GK använder sig av är budgetering, 

planering, uppföljning och investeringsbedömning där de ser över kostnaderna och 

eventuella kostnadsbesparingar. 

 
4.3.2.1 Planering 
Haverdals GK har ett värdegrundsarbete som innebär att de arbetar för att gäster och 

medlemmar tydligt ska veta vad klubben står för. På längre sikt arbetar de mot 
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visionen att klubben ska vara helt jämställd mellan män och kvinnor i styrelsen. 

Vidare arbetar klubben utifrån en ombyggnadsplan över hur banan ska förändras, 

vilken är framtagen tillsammans med en banarkitekt och förändringarna på banan 

sker löpande. Gällande de ekonomiska målen vill Haverdals GK inneha en 

kassalikvidit på två miljoner kronor vid årets slut, samt göra en årlig vinst mellan 

300.000-500.000 kronor.  

 

4.3.2.2 Budgetering 
Haverdals GK:s primära ekonomistyrningsverktyg är budgetering, bestående av 

resultat- och likviditetsbudget. Siffrorna hämtas från tidigare års utfall, där en 

procentuell ökning sker för exempelvis personalkostnader och elektricitet. Input från 

motioner och medlemsenkäter tar klubben även hänsyn till i arbetet. I 

enkätundersökningarna får medlemmar och gäster betygsätta verksamheten. 

Budgeten fastställs årligen i oktober för nästkommande år där budgetprocessen 

startar med att ett resultatmål sätts. Varje kommité och banchefen får budgetdirektiv 

att följa och får därefter sammanställa sin egen budget, Anders gör budget för 

administration. Samtliga budgetar förs sedan samman till en gemensam budget, 

därefter ger eventuella korrigeringar. Sluligen förmedlas budgeten till medlemmarna 

som röstar på föreningsstämman om den ska godkännas, den förmedlas därefter till 

de anställda. Anders ser en fördel med ett delegerat budgetuppställande, då fler är 

delaktiga och påverkar processen. Även om budgeten kan anses låst ser han ingen 

direkt nackdel med att budgetera, eftersom det får en indikation på hur de ligger till 

kostnadsmässigt. Han ser dock en nackdel med processen och det är att budgeten 

sätts i oktober medans medlemsavgifterna skickas ut i mars vilken kan försvåra 

planerigen.  

 
4.3.2.3 Uppföljning 
Uppföljning av både resultat- och likviditetsbudget sker månadsvis där likviditeten är 

den post med högre prioritet och får mest fokus, eftersom försämrad likviditet gör 

klubben sårbar. Anders gör även en avstämning med styrelsen varje månad gällande 

klubbens ekonomi. Varje kvartal görs ett kvartalsbokslut för att se hur både 

föreningen och bolaget har presterat. Ytterligare en del i verksamheten som följs upp 

är antalet greenfeegäster, då klubben är beroende av de rörliga intäkterna dessa utgör. 
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4.3.2.4 Finansiering 
Intäkterna år 2018 bestod främst av: medlemsavgifter (39 %), greenfeegäster (16 %) 

och sponsring (6 %) (Haverdals Golkflubb, 2019). Medlemsavgiften faktureras i 

mars, där medlemmarna har möjlighet att dela upp betalningen månadsvis genom 

autogiro. Autogirot har tillkommit på senare tid för erbjuda medlemmarna en mer 

flexibel betalningslösning. Som nämnts är klubben beroende av greenfeegäster, en 

handlingsplan finns om det inte inkommer tillräckligt många gäster. Handlingsplanen 

innefattar marknadsföring via social medier. Även sponsorintäkter förekommer, 

Anders ser inga nackdelar med sponsringen utan ser det snarare som en god 

inkomstkälla. Övriga intäkter är exempelvis bidrag för juniorverksamheten. Gällande 

ideellt arbete har Haverdals GK:s medlemmar har ingen skyldighet att arbeta. 

Klubben anser sig inte heller vara beroende av den ideella arbetskraften för att 

bedriva verksamheten. Banklån är inte den primära intäktskällan, däremot togs ett 

banklån vid ombyggnationen av receptionen. Vid upptagandet av banklånet upplevde 

de svårigheter att få lånet beviljat på grund av att de bedriver ideell verksamhet. Att 

klubben arrenderar marken var ytterligare en bidragande orsak till svårigheterna.  

 

4.3.2.5 Investeringsbedömning 
Investeringar bedöms genom kostnader som medförs, bedömning kan även ske 

utifrån den kostnadsbesparing som investeringen genererar. Investeringar gällande 

banan planeras utifrån den upprättade ombyggnadsplanen. Input ges av 

bankommittén, samt att banchefen lägger fram ett kostnadsförslag. Därefter 

godkänns investeringarna av styrelsen, prioriteringen över vad som genomförs beror 

främst på hur mycket tillgängliga likvida medel. Problematik finns i att uppskatta 

intäkter gällande investeringar som är relaterade till banan, därav är inte intäkterna 

inräknade vid dessa beslut. Prioriterade investeringar är normalt kopplade till banan 

eller maskinparken. Investeringar kan ske för att kostnadsbespara, exempelvis vid 

ombyggnationen av shop och reception vilket förde med sig en reducerad 

personalkostnad. En åtgärd klubben gjort är att de börjat leasa maskiner då vissa 

maskiner anses ha en hög inköpskostnad. Genom leasingen sprids betalningarna 

istället ut över en längre tid.  

 

4.4 Sölvesborgs Golfklubb 
Det insamlade materialet är hämtat från en personlig intervju med klubbchef Kristian 

Olsson, samt årsredovisningar och information från golfklubbens hemsida. 
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4.4.1 Organisation 
Sölvesborgs GK är en ideell förening belägen i Sölvesborg, Blekinges län och 

bildades år 1988. Enligt Golf Digest är Sölvesborgs golfbana rankad som en av 

Sveriges 25 bästa (Svensk Golf, 2019) och klubben utsågs av föreningen 

golfjournalisterna till “årets golfklubb” år 2018 (Svensk Golf, 2018). Anläggningen 

består av en 18-hålsbana, en 9-håls pay & play bana, driving range, padeltennisbana 

och stugor för möjlighet till boende. Klubben har inklusive Kristian fyra anställda 

tjänstemän som arbetar med administration. Utöver dem finns det åtta anställda som 

sköter banan. Föreningen har i dagsläget 1170 medlemmar, varav 950 är seniorer. 

Driften sköts helt av den ideella föreningen, där Kristian är ansvarig för den dagliga 

verksamheten. Klubben har i dagsläget valt att inte bolagisera verksamheten, detta 

har dock diskuterats tidigare på grund av momsbetalningar vid investeringar. Dock 

ansågs de investeringarna vara för små för att de skulle bolagisera verksamheten. 
 
4.4.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsverktyg som Sölvesborg GK använder är budgetering, planering, 

uppföljning samt investeringsbedömning över kostnaderna och dess 

kostnadsbesparingar. 
 
4.4.2.1 Planering 
Klubben har en långsiktig vision som inkluderar en plan för att utveckla golfbanan 

innehållande olika ombyggnationer och förbättringsåtgärder. Planen framtogs 

tillsammans med en banarkitekt och berör följande fyra större områden: 

ombyggnation av samtliga bunkrar, tee, förfina dammarna och återplantera ljung. Ett 

annat mål är att öka medlemsantalet för senior till 1000 personer, vilket är deras 

maxantal, med syfte att öka de fasta intäkterna. Klubben har inga uttalade 

ekonomiska mål i form av ett visst resultat men ser helst att de är självfinansierade.  
 
4.4.2.2 Budgetering 
Golfklubben använder både resultat- och likviditetsbudget i sin verksamhet. Kristian 

lägger budgetens grund som diskuteras och framställs med styrelsens ordförande. 

Den slutgiltliga budgeten fastställs av medlemmarna på årsstämman. Enlig Kristian 

är likviditetsbudgeten viktigare då de måste säkerställa en god likviditet. Underlaget 

kommer främst från tidigare års siffror, med en procentuell ökning för exempelvis 

personalkostnader. Den framtagna budgeten är dock inte helt fast utan förändringar 

kan ske löpande. Kristian anser därmed inte att budgeten låser driften av 

verksamheten, då åtgärder kan genomföras även om de inte fanns med sedan 
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tidigare, därmed används budgeten mer som en riktlinje. Nackdelen anser han är att 

den sätts innan medlemmarna har godkänt den på årsmötet, vilket sker vecka nio 

varje år. Detta betyder att de redan har börjat arbeta utifrån den satta budgeten, trots 

att den inte ännu är godkänd. Medlemmarna påverkar planeringen av budgeten 

genom att deras åsikter framförs årligen i en enkät. 
 
4.4.2.3 Uppföljning 
Uppföljning av resultat- och likviditetsbudgeten sker månadsvis av Kristian. Under 

högsäsongen, maj-augusti sker uppföljning veckovis, eftersom de rörliga intäkterna 

under den perioden är viktiga för klubben. Nyckeltalen som följs upp är likviditeten 

och antal greenfeegäster, de uthyrda stugorna inkluderas även. Denna mer frekventa 

uppföljning sker eftersom intäkterna från greenfeegäster är väsentliga för 

golfklubbens verksamhet. Om utfallet visar på skillnader mot den budgeterade 

planen, sker åtgärder för att förhindra och i längden förbättra situationen. Exempelvis 

genom kostnadsminskning, om det sker är dock banans skötsel av högre prioritet. 

Därav vill de helst undvika kostnadsminskning för exempelvis diesel till maskinerna 

och klippning av banan. Även kampanjer kan genomföras för att locka fler 

greenfeegäster.  
 
4.4.2.4 Finansiering 
Intäkterna år 2018 bestod mestadels av medlemsavgifter (34 %), greenfeegäster (22 

%) och sponsring (7 %). Resterande intäkter står exempelvis stuguthyrning, 

golfshopen, driving rangen, padelbanan och statliga/kommunala bidrag för 

(Sölvesborgs Golfklubb, 2019). Klubbens medlemsavgift kan betalas i en 

klumpsumma, delas upp på två inbetalningar per år och på senare tid har även 

autogiro tillkommit. Att alternativa betalningssätt har tillkommit är dels för 

medlemmarnas skull och till viss del för att mer jämt likviditetsflöde. Stugorna har 

varit en lönsam investering för klubben, då de besitter en bra beläggning under 

sommaren, där möjligheten att boka golfpaket som inkluderar boende finns. Kristian 

ser gärna att de fasta intäkterna från medlemskapen ökar för att underlätta den 

ekonomiska situationen. Eftersom klubben då får en stabilare grund att stå på inför 

säsongen, vilket isåfall hade minskat beroendet av de rörliga intäkterna. I dagsläget 

får klubben bidrag för juniorverksamheten och för några av de anställda. I första 

hand vill klubben finansiera verksamheten genom självgenererade intäkter och helst 

undvika banklån, eftersom räntan hade medfört högre kostnader. På så sätt undviks 

även skuldsättning. Vid upptagande av banklån upplever de svårigheter att få det 
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beviljat, till stor del beroende på att de arrenderar marken. Gällande ideellt arbete har 

medlemmarna ingen skyldighet att arbeta på golfklubben. För att bedriva 

verksamheten är Sölvesborg GK inte beroende av medlemmarnas ideella arbetskraft. 
 
4.4.2.5 Investeringsbedömning 
Klubbens investeringar bedöms utifrån ett kostnadsperspektiv, där man endast tar 

hänsyn till investeringens kostnad, vilken tas fram genom en offert. Vilken 

investering som genomförs är inte givet, utan det beror på vad som ryms inom de 

ekonomiska ramarna. Om likvida medel saknas vid initiativet av en investering, 

avvaktar de till att tillgängligt kapital finns. Investeringsprioritering sker utifrån dess 

kostnad och vad som är nödvändigt för att förbättra eller underhålla banans kvalite. 

Eventuella intäkter tas inte i beaktning vid bedömningen, eftersom klubben anser att 

det är svårt att beräkna hur mycket de enskilda investeringarna bidrar med till ökade 

intäkter. Investeringarna görs snarare för att ge ett bra helhetsintryck av banan och 

anläggningen, vilket ger fortsatta intäkter. 
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5 Analys 
I detta kapitel görs en komparativ analys över det insamlade empiriska materialet i 

studien, med en återkoppling till den funna teorin om ideella föreningar och 

ekonomistyrningsverktyg. I kapitlet jämförs det hur det empiriska materialet stämmer 

överens och skiljer sig från teorin, det tas även upp likheter och skillnader som 

upptäckts mellan vad de intervjuade klubbcheferna har uppgett. 

 
Utifrån det insamlade empiriska materialet framkom det att samtliga undersökta 

golfklubbar använder följande ekonomistyrningsverktyg: planering, budgetering, 

uppföljning och investeringsbedömning. Verktygen används inom golfklubbarna 

som hjälpmedel för att bedriva verksamheten. All drift och ekonomistyrning utgår 

ifrån vad som är bäst för medlemmarna och på så sätt främjar deras intressen. Detta 

stämmer med varför ideella föreningar bildas och verkar (Lunden & Lindblad, 2015, 

s. 9). Studien kan därmed visa tecken på att medlemmarnas intresse är en faktor som 

golfklubbarna måste ha i åtanke vid ekonomiarbetet, något som togs upp som en 

eventuell faktor i problemdiskussionen. Syftet med golfklubbarnas ekonomistyrning 

kan därmed till viss del skilja sig mot definitionen av begreppet 

ekonomistyrning“Avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå specifika ekonomiska mål” (Nationalencyklopedin, 

u.å. a). Det kan grunda sig i att ideella föreningar inte styrs utifrån ekonomiska mål. 
 
5.1 Budgetering 
Budgetering används regelbundet som ett hjälpmedel bland de undersökta 

golfklubbarna för att nå de planerade målen. Vilket stämmer väl överens med ett av 

budgetens syften (Bergstrand & Olve, 1996, s. 10-11). Att budgeten var en viktig del 

av verksamheten och styrningen, förmedlades av samtliga respondenter. De ansåg att 

den ger en indikation över vilka inkomster som finns att tillgå under året, vilket 

underlättar styrningen. De olika budgettyper respondenterna använder i sin 

verksamhet är resultat- och likviditetsbudget. Där likviditetsbudgeten i de flesta fall 

kan ses som den budget respondenterna anser är viktigast för verksamheten. Den 

bedöms vara viktigare på grund av att om klubbarna har dålig koll på sin likviditet så 

är de mer sårbara, då risken finns att pengarna i kassan tar slut utan att de har märkt 

det. Bristen på likviditet för golfklubbar framhävs i problemdiskussionen där flertalet 

golfklubbar haft ekonomiska problem och bristande likviditet har varit en bidragande 

orsak till konkurs. Enligt Eriksson & Svensson (2005, s. 144) kan en 

likviditetsbudget hjälpa organisationer att i förväg se om likvida medel kommer ta 
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slut och på så sätt ha möjlighet att genomföra de nödvädiga åtgärder som krävs. 

Detta stämmer väl överens med vad majoriteten av klubbcheferna uppgav angående 

varför de anser att likviditetsbudgeten är viktigare.  

 

En faktor som påverkar budgetering är medlemsavgifterna, som utgör merparten av 

de fast intäkterna i budgeten. Detta innebär att klubbarna vill estimera dem så korrekt 

som möjligt för att i förväg veta hur mycket likvida medel de har inför säsongen. 

Ifall medlemsavgifterna inte betalas in i tid kan det försvåra budgetplaneringen. De 

måste även vänta till årsmötet där beslut om medlemsavgifter tas samt om budgeten 

för året godkänns innan de vet exakt hur budgeten kommer se ut. Vilket stämmer 

överens med den skrivna teorin om ideella föreningar (Thunberg, 2006, s. 35-36; 

Lundén & Lindblad, 2015, s. 50-51). Dessa faktorer är något golfklubbarna anpassar 

sig till, vilket kan orsaka svårigheter om den planerade budgeten måste förändras, på 

grund av att den inte godkänns av medlemmarna. En åtgärd som flera av 

klubbcheferna ser för att förbättra budgetprocessen är att tidigarelägga årsmötet till 

hösten året innan budgeten börjar gälla. För att på så sätt komma igång med 

processen i ett tidigare skede. Denna problematik anses inte finnas i andra typer av 

organisationer och kan således ses som specifikt för ideella föreningar. Exempel på 

organisationer som inte behöver genomföra röstning är ett aktiebolag där ägaren både 

driver och äger företaget själv (Lundén & Svensson, 2018, s. 95-96). De undersökta 

golfklubbarna ställer upp sin budget likt hur teorin beskriver det genom att se över 

tidigare års siffror (Kullvén, 2015, s. 64-65). De tar dessutom hänsyn till 

medlemsundersökningar och motioner. Detta görs för att undersöka medlemmarnas 

åsikter om anläggningen och golfbanan, om det är möjligt kan dessa sedan 

implementeras i budgeten. Deras åsikter är något golfklubbarna måste ta hänsyn till, 

vilket återigen tyder på att medlemmarna är en faktor som kräver anpassning av 

styrningen. Den golfklubb som i största grad upplevs ägna sig åt att anpassa 

budgeten är Haverdals GK som gör en enkätundersökning tre gånger per år.  

 

Ansvarsfördelning och delegering av budget kan öka motivationen hos de anställda 

samtidigt som det kan leda till att snabbare beslut kan tas i en organisation 

(Bergstrand, 2010, s. 115; Bergstrand & Olve, 1996, s. 10-11). Detta är något 

flertalet av klubbarna upplever. Genom att ha en delegerad budget ser de en fördel då 

de anställda besitter bäst kunskap om sitt respektive område och därav vet vad som 

krävs för att få sitt område att fungera. Fördelningen av budgetansvaret har getts till 
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exempelvis banchefen. En annan fördel klubbarna upplever är främst att personalen 

blir mer engagerad och motiverad när de är med och påverkar. Detta stämmer 

överens med teorin skriven om budgetens syfte (Bergstrand & Olve, 1996, s. 10-11). 

Kritiken som Hope & Fraser (2003) beskriver i sin artikel, att budgetering leder till 

centralisering och en mer hierarkisk organisationsstruktur är inte heller något 

klubbarna upplever. De upplever inte detta på grund av att medlemmarna är med och 

godkänner budgeten samt att de kan påverka som tidigare nämnts genom enkäter och 

motioner. Att medlemmarna är med och påverkar och få ta del av golfklubbens 

planer och budgetarbete kan således förklara varför inte centralisering upplevs av 

golfklubbarna. Det ska tilläggas att golfklubbarnas storlek och antalet anställda kan 

vara en bidragande omständighet till att de inte upplever centralisering. Att 

golfklubbarna är relativt små kan leda till att det är svårare för dem att märka av 

centralisering, jämfört med om de hade varit större organisationer med fler anställda. 

Ytterligare en fördel med budget som framförallt Haverdals GK lyfte fram var att de 

fick en indikation på hur klubben låg till kostnadsmässigt. Vilket stämmer överens 

med teorin att budgeten skapar en kostnadsmedvetenhet inom föreningarna (Lundén 

& Lindblad, 2015, s. 122). En annan fördel är resursallokering som innebär att 

resurser kan omfördelas till andra områden för att de ska få tillräckligt med likvida 

medel för att kunna genomföra sina uppgifter (Ax, Johansson & Kulvén, 2015, s. 

199). Det är något som klubbarna använder sig av som åtgärd när det exempelvis är 

torrperioder som påverkar banan, då likvida medel behöver flyttas till prioriterade 

områden såsom tee och green. Detta kan kopplas till problemdiskussionen där det 

beskrivs att driften av markområdet kan leda till ekonomiska problem. Detta gör att 

klubbarna kan vara tvungna att allokera om sina resurser.  

 

Ingen av de undersökta golfklubbarna upplever att budgeten är låst likt den kritik 

som finns i teorin (Anthony et al, 2017, s. 349). Klubbarna ser det istället som ett 

riktmärke genom att de får något att arbeta utifrån. Där klubbchefen för Båstad GK 

ser den som ”en grov skiss” över hur utfallet kan komma att bli. Detta kan kopplas 

till den kritik som Bergstrand & Olve (1996, s. 186-187) beskriver i deras bok, att 

budgetar bygger på prognoser vilket gör att de nödvändigtvis inte behöver avspegla 

verkligheten. Denna åsikt delas även av Falkenbergs GK:s klubbchef, som upplever 

att en budget inte alltid är realistisk. Klubbarna upplyste att poster i budgeten kan 

komma att förändras under perioden ifall det skulle behövas. En faktor som 

eventuellt har påverkat att budgeten inte upplevs vara låst, kan vara att medlemmarna 
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inte har ett ekonomiskt intresse. Detta innebär att golfklubbarna inte styrs utifrån 

ekonomiska mål och därför kan det bli enklare att förändra poster i budgeten. Vilket 

isåfall kan tyda på att budgeten är av mindre betydelse, när det gäller att låsa 

kostnadsposter för ideella föreningar. Kritiken mot budgeten i form av att den skulle 

vara tidskrävande (Anthony et al, 2017, s. 348-349), upplevs inte av 

intervjupersonerna. De ser snarare en fördel i att använda sig av budget på grund av 

att de kan följa upp det verkliga resultatet jämfört med det budgeterade. Kritiken som 

ovanför nämns mot budgetering upplevs inte av respondenterna, något som delvis 

kan bero på att de olika nackdelarna kan vara ihopkopplade med varandra. Är inte 

budgeten fast förankrad så behöver inte budgetarbetet vara lika tidskrävande, detta då 

budgetposterna inte behöver vara precisa utan kan ändras under tidens gång. De 

klubbar som har delegerat budgetansvar anser att de får bättre kontroll över 

uppföljningen när de har delat ansvar. Även om detta upptar mer resurser, vilket 

stämmer överens med en av fördelarna med delegerad budget. I teorin beskrivs det 

att genom fördelning kan det bli enklare att följa upp prestationer inom 

organisationer och därigenom kan en positiv eller negativ utveckling av 

verksamheten upptäckas tidigare (Ax, Johansson & Kulvén, 2015, s. 199).  

 

Samtliga golfklubbar planerar hur de ska bedriva sin verksamhet, både på kort och 

lång sikt finns det olika mål som de arbetar mot. Kortsiktiga mål var genomgående 

att erhålla en god likviditet. Medans det på längre sikt upprättades verksamhetsplaner 

för utveckla hela verksamheten, vilket inkluderar en ombyggnationsplan för 

banan/banorna. Planen för ombyggnationen kan kopplas till det Valcik (2016, s. 2-3) 

skriver om vad som ingår i planering, där bör det nämnas vilka resurser som krävs, 

tillvägagångssättet och den policy en organisation har. Vid planeringen måste 

klubbarna även ta medlemsenkäterna i beaktning, då medlemmarnas åsikter är av 

stor betydelse för klubben. Den verksamhetsplan som upplevdes mest detaljerad var 

Båstad GK:s som hade en tydligare beskrivning över de mål som satts för den 

kommande 5-årsperioden. Genomgående påpekar golfklubbarna vikten av att 

planeringen utgår ifrån deras medlemmar, att skapa en attraktiv anläggning för dem 

och de greenfeegäster som spelar på banan. Genom att göra banan attraktiv lockas 

nya greenfeegäster till banan samt att medlemmar stannar kvar i klubben. Att 

greenfeegäster inte kommer och spelar på banan samt att medlemmar inte fortsätter i 

klubben var bidragande orsaker till den bristande likviditeten som beskrevs i 

problemformuleringen.  
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Uppföljning av resultat- och likviditetsbudget sker månadsvis av golfklubbarna, där 

mer frekvent uppföljning sker under högsäsongen hos samtliga golfklubbar. 

Majoriteten anser att uppföljning av likviditeten är viktigast och prioriterad. Om 

klubbarna inte har koll på sin ekonomiska situation finns risken att de hamnar i 

ekonomiska problem, därav sker det frekvent uppföljning. Detta stämmer väl överens 

med den skrivna teorin (Lundén & Lindblad, 2015, s. 122). Samtliga klubbar angav 

att uppföljning skedde för att kontrollera hur de låg till jämfört mot budgeten, vilket 

stämmer överens med teorin (Kullvén, 2015, s. 27). Anledningen till att nyckeltalet 

likviditet följs upp mer frekvent är för att golfklubbarna är beroende av sina rörliga 

intäkter, mestadels bestående av greenfeeintäkter. Skulle inte de rörliga intäkterna nå 

upp till den planerade budgeten har samtliga klubbar åtgärder som kan genomföras, 

dessa är exempelvis kampanjer och kostnadsbesparingar. Att fokus ligger på rörliga 

intäkter beror på att de har mest påverkan på det likvida flödet under högsäsongen. 

Detta då likvida medlen visar den kortsiktiga betalningsförmågan, om en 

organisation kan att betala skulderna (Catasús, Högberg & Johrén, 2017, s. 117-119). 

Här krävs dock en avvägning hur många greenfeegäster golfklubbarna kan ta emot. 

Eftersom gästerna upptar speltid på banan som kan medföra att medlemmarnas 

tillgänglighet till den minskar. Vilket kan tala emot syftet med ideella föreningar som 

är att främja medlemmarnas intresse. Det kan således bli en balansgång mellan att 

öka de rörliga intäkterna som behövs för att hålla banan i gott skick, samtidigt som 

de ska tillgodose medlemmarnas intresse. Det kan därför krävas en anpassning av 

styrningen, där klubbarna inte bara kan utgå ifrån att öka de rörliga intäkterna. Detta 

är något som kan kopplas till problemdiskussionen, där minskat antal medlemmar 

och greenfeegäster var en bidragande orsak till en försämrad likviditet. I och med att 

de samtidigt måste låta medlemmarna ha tillgång till banan, trots att de fått in den 

fast intäkten för dem i form av medlemsavgiften. Det blir därför en svårighet att 

arbeta med att förbättra likviditeten, vilket är ett problem bland golfklubbar vilket 

även har diskuteras i problemdiskussionen. 
 
5.2 Investeringsbedömning  
En investering innebär en uppoffring av resurser i nutid för att i framtiden erhålla ett 

överskott (Yard, 2012, s. 23). Samtliga golfklubbar genomför investeringar som 

ligger i linje med deras långsiktiga verksamhetsplanering, där bland annat 

ombyggnationsplanen ingår. Vilken investering som genomförs baseras på vad 

klubbarna anser är mest prioriterat att åtgärda vid tidpunkten för investeringsbeslutet. 
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Prioriteringen sker oftast utifrån hur mycket likvida medel som finns tillgängliga och 

vad som behöver åtgärdas för att förbättra helhetsintrycket för hela anläggningen. 

Det kan vara en faktor som påverkar ideella föreningar, jämfört med vinstdrivande 

företag som kan välja att genomföra den investering som ger högst lönsamhet, utan 

att de behöver tänka på medlemmarna. De investeringsbeslut som tas grundas på 

investeringsbedömningen som de olika klubbarna gör för respektive investering. 

Vilket kan kopplas till det Greve (2016, s. 99) som skriver om 

investeringsbedömning där organisationer använder sig av olika beslutsmodeller för 

att bedöma investeringar. Golfklubbarna i studien baserar sina investeringsbeslut på 

kostnaderna investeringen medför, där den uppskattade kostnaden beräknas, om 

möjligt beräknas en kostnadsbesparing. Vid ombyggnation av banan tas endast 

kostnaden som investeringen upptar med i bedömningen. Kostnadsbesparing 

beräknas främst vid investeringar som inte påverkar spelbanan, men förbättrar 

anläggningen. Vissa likheter med nämnda metod kan göras till pay-back metoden, 

vilken används för att beräkna den återbetalningstid som det tar för investeringen att 

återbetala sig själv (Brealey, Myers, Allen, 2017, s. 109-110). Beräkningarna görs 

inte på eventuella intäkter som investeringen genererar utan baseras endast på 

kostnadsbesparingar.  

 

Flera investeringskalkyler bygger på diskontering av likvida medel, däribland 

nuvärdemetoden (Andersson, 2015, s. 198). Ingen golfklubb i studien använder 

någon kalkylmodell innehållande diskontering. Teorin nämner även risken en 

investering medför i förhållande till dess avkastning samt tidsskillnaden mellan 

uppoffring och belöning som ytterligare faktorer som påverkar 

investeringsbedömningen (Brealey, Myers, Allen, 2017, s. 577; Yard, 2012, s. 23-

24). Vid golfklubbarnas investeringsbedömning anses inte dessa två faktorer påverka 

bedömningen, utan endast kostnaden tas i beaktning. Orsaken kan vara att 

golfklubbarna upplever problematik med att beräkna vilken intäkt enskilda 

investeringar gällande ombyggnation av banan kan generera. Exempelvis blir det 

svårt att mäta om en greenfeegäst spelar endast på grund av en ombyggnation av en 

bunker. Det handlar snarare om ett helhetsintryck för både medlemmar och gäster. 

Samtliga studerade golfklubbar betonar vikten av att hela anläggningen behåller en 

god kvalite. Saknaden av att kunna beräkna intäkter gällande investeringar på banan 

kan få konsekvenser för golfklubbens investeringsbedömning. De blir således 

tvungna att förlita sig på korrekta kostnadsberäkningar. Dessa nämnda faktorer måste 
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golfklubbarna anpassa sig till vid investeringsbedömning. Detta kan tyda på att den 

skriva teorin om investeringsbedömning främst gäller andra verksamheter än ideella 

föreningar. En åtgärd man kan se i studien är att flera golfklubbar i större 

utsträckning börjat använda sig av leasing vid anskaffning av maskiner. Anledningen 

anses vara att det kan vara påfrestande för ekonomin att köpa in egna, då det innebär 

en hög grundinvestering, som istället kan spridas ut över en period på oftast fem år. 

Att leasa istället för att köpa stämmer överens med den teori om att leasing innebär 

smidigare finansieringslösningar (Yard, 2012, s. 57).  

 

Under studiens gång observerade vi att de golfklubbar som driver verksamheten via 

aktiebolag valde att bolagisera driften när större investeringar genomfördes. Orsaken 

till beslutet uppgavs vara att inte behöva betala moms på investeringarna vilken var 

positivt för klubbens likviditet. De uppgav dock att klubben fortfarande drivs för att 

främja medlemmarnas intresse, bolagiseringen underlättade endast kassaflödet, det 

gjordes därmed inte ur ett vinstsyfte. De klubbar som drivs helt ideellt har fört 

diskussioner om att bolagisera driften, även här var momsen vid investeringar 

anledningen. Bolagisering av driften kan ses som en faktor som påverkar styrningen. 

Då minskade utbetalningar i form av momsen, kan skapa incitament att genomföra 

fler och större investeringar som i längden förbättrar anläggningens och banans 

kvalite. En negativ aspekt som observerats med bolagiseringen är att det tillkommer 

ett momspålägg för medlemsavgifter och greenfeeavgifter. Vilket kan leda till att 

golfklubbarna höjer dessa avgifter för att kompensera momspålägget. 

 
5.2.1 Finansiering  
För att kunna finansiera driften av verksamheten så måste organisationer få in kapital 

(Jutterström et al, 2016, s. 11-12). Majoriteten av intäkterna kommer från den interna 

verksamheten, vilket är deras primära inkomstkälla där största delen utgörs av 

medlemsavgifter och greenfeegäster. Detta stämmer överens med teorin som säger 

att samtliga organisationer är beroende av kapital för att finansiera verksamheten. 

Det kan bestå av intäkter från den interna verksamheten eller externa inkomstkällor 

såsom banklån (Jutterström et al, 2016, s. 11-12). Den eventuella vinsten klubbarna 

gör återinvesteras i verksamheten istället för att ge vinstutdelning till ägarna. Detta 

blir således en faktor som ideella föreningar måste ta hänsyn till i deras styrning. De 

behöver således anpassa sig till att det måste finnas ett syfte med verksamhetens 

eventuella vinst, var den ska investeras någonstans för att främja medlemmarnas 

intresse. Jämfört med vinstdrivande företag som kan ses inneha större frihet att 
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bestämma vad de ska göra med vinsten. Vilket stämmer väl överens med den teori 

som är skriven om ideella föreningar, där vinster ska återinvesteras för att antingen 

stärka den nuvarande positionen eller bidra till att nå föreningens målsättning 

(Hemström, 2010, s. 86). En alternativ inkomstkälla som blir allt vanligare är 

sponsring (Eriksson, 2005, s. 157). Flertalet av golfklubbarna har sponsorintäkter där 

Falkenberg GK är klubben som till störst grad anses tycka att sponsring är en 

prioriterad inkomstkälla. De ser det som en möjlighet för att öka intäkterna för att 

kunna nå deras mål, ett nollresultat. Motsatsen kan Båstad GK ses som, de anser 

sponsring är av mindre betydelse eftersom de anser sig vara i en god ekonomisk 

situation, samtidigt som de inte vill bli beroende av sponsring för att kunna bedriva 

verksamheten.  

 

De flesta ideella organisationer finansierar verksamheten genom bidrag (Devalkar, 

2016). Statliga och kommunala bidrag utgör en mindre inkomstkälla för 

golfklubbarna i studien, där bidragen främst går till ungdomsverksamheten. De 

tillfrågade upplever att de kan bli bättre på att söka bidrag. Det motsäger således vad 

Devalkar (2016) tar upp i sin artikel om ideella föreningars finansiering. En annan 

finansieringskälla som ideella föreningar kan använda sig av är banklån. Banklån är 

dock inte ideella föreningars främsta finansieringskälla, då de anses ha en högre risk 

än övriga organisationer och har därmed större svårigheter att få lån beviljat (Jegers 

& Verschueren, 2007). Detta stämmer överens med golfklubbarnas 

finansieringskällor, då banklån endast utgör en mindre del av kapitalanskaffningen 

där Båstad GK är enda klubben helt utan banklån i dagsläget. Vid upptagandet av 

banklån upplevde Sölvesborgs GK och Haverdals GK svårigheter att få lånet 

beviljat, detta berodde delvis på att de är ideella föreningar. De ansågs fått en högre 

räntekostnad och därmed sämre lånevillkor vilket överensstämmer med vad både 

Eriksson & Svensson (2015, s. 146-148) och Jutterström (2016, s. 30, 41) skriver. 

Avsaknad av marktillgångar ansågs vara en ytterligare bidragande faktor till 

svårigheten till banklån för Haverdals GK och Sölvesborgs GK. Brist på säkerhet 

såsom mark försvårar möjligheten för beviljat banklån, där brist på säkerhet kan 

försämra lånevillkoren (Tillväxtverket, 2019). Enda tillfrågad klubb som inte 

upplever att möjligheten till banklån innebär svårigheter är Båstad GK, anledningen 

är enligt dem att de har en stark balansräkning där de bland annat inte arrenderar 

någon mark utan äger allt själva. Att flera av golfklubbarna som ingår i studien 

upplever svårigheter med banklån stämmer överens med den skriva teorin. Studien 
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antyder att även om organisationer har ett ideellt syfte så kan säkerhet i form av 

exempelvis mark leda till minskade svårigheter att få ett banklån beviljat. 

Svårigheterna med banklån är således en faktor golfklubbarna måste ta hänsyn till 

vid driften av verksamheten. Vilket leder till att samtliga golfklubbar vi har studerat 

vill finansiera driften av verksamheten genom internt kapital och i sista hand externt 

kapital. Detta stämmer väl överens med pecking order teorin (Jong, Verbeek & 

Verwijmeren, 2011). Klubbarna behöver därmed ta hänsyn i sin styrning till att den 

interna verksamheten genererar tillräckligt med intäkter för att bedriva 

verksamheten. Anpassning kan ske genom noggrann prioritering av åtgärder såsom 

investeringar, då externt kapital kan bli svårt att införskaffa. Konsekvenserna kan bli 

att vissa tilltänkta investeringar inte kan genomföras. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de resultat och slutsatser om hur ekonomiska 

styrningsverktyg anpassas till ideell verksamhet, samt vilka faktorer som ligger 

bakom detta. Utgångspunkten ligger i den tidigare analysen, där diskussion har förts 

om det insamlade empiriska materialet utifrån den skriva teorin som finns om ideella 

föreningar och ekonomistyrningsverktyg. Kapitlet avser att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Avslutningsvis nämns det vad framtida forskning kan rikta 

in sig på inom områdena. 
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ekonomiska styrningsverktyg 

anpassas till ideella föreningar som har medlemmarnas intresse i fokus. 

 

Frågeställningarna som ska ha besvarats är:  

o Hur anpassas ekonomiska styrningsverktyg till ideella föreningars 

verksamhet? 

o Vilka bakomliggande faktorer finns och hur påverkar faktorerna 

anpassningen av styrningsverktygen? 

 

Studien visar på att planering, budgetering, uppföljning och investeringsbedömning 

är ekonomistyrningsverktygen som används bland de undersökta golfklubbarna. Det 

framkommer att golfklubbarnas styrningsåtgärder genomgående präglas av 

medlemmarnas intresse och det ideella syftet, vilket innebär att en viss anpassning av 

styrningen krävs.  

 

Budgeteringen upplevs vara det mest frekventa verktyget och utgår från de planerade 

målen varje golfklubb hade för sin verksamhet och sina medlemmar. Golfklubbarna 

måste anpassa budgetering efter sina medlemmars åsikter, vilket klubbarna måste ta i 

beaktning under budgetprocessen. Detta är något som kan vara specifikt för ideella 

föreningar. Ytterligare en faktor som påverkar budgeteringen är tidpunkten för 

årsmötet, då budgeten godkänns av medlemmarna. Klubbarna måste anpassa sig till 

osäkerheten om den påbörjade budgeten kommer att fastställas eller inte.  

 

Den skriva teorin om budgeteringens syfte, främst ansvarsfördelning och 

resursallokering används fördelaktigt inom golfklubbarna i studien. Kritiken om att 

budget skulle vara resurskrävande, orsaka centralisering och vara låst kan inte 
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påvisas i denna studie. Det kan bero på att de hanterar ovan nämnda problem bättre 

än andra organisationer, vilket kan vara på grund av att de inte styrs utifrån 

ekonomiska mål, tillsammans med att medlemmarna har en stor påverkan. 

Golfklubbarna uppger dock årsmötet som en svaghet, detta berörs inte i teorin om 

ideella föreningar, men enligt denna studien är det en påvisande faktor för 

budgeteringen. Denna studien kan således visa på att det finns skillnader på hur 

ideella föreningar upplever kritiken mot budget, jämfört med andra organisationer.  

 

Uppföljning av likviditet anses vara prioriterad för golfklubbarna, vilket stämmer 

överens med den skriva teorin om ideella föreningar, något som påpekades i 

problemdiskussionen. De rörliga intäkterna, bestående av bland annat greenfeegäster, 

är det som främst påverkar likviditeten under säsongen och är något som är under 

frekvent uppsikt. Klubbarna måste anpassa sig till balansgången mellan intäkter via 

greenfeegäster och medlemmarna tillgång till banan.  

 

Investeringsbedömningar som golfklubbarna gör på investeringar kopplade till 

anläggningen, kan liknas vid pay-back metoden, då kostnadsbesparingar tas fram och 

utifrån dem avgörs återbetalningstiden. För ombyggnation av banan baseras 

bedömningen endast på kostnaden. Framtida intäkter tas inte med i beräkningen, 

detta kan bero på svårigheter att koppla hur mycket enskilda investeringar påverkar 

intäkterna, det handlar snarare om ett helhetsintryck. Denna faktor är något 

golfklubbarna måste anpassa sig till, där investeringsbedömningar endast baseras på 

kostnader som investeringen medför. Prioriteringarna görs efter tillgängliga likvida 

medel, samt vad som höjer helhetsintrycket på banan. 

 

Golfklubbarna i studien vill främst finansiera verksamheten med intäkter från intern 

verksamhet och sist via externa inkomstkällor, vilket stämmer överens med teorin. 

Statliga och kommunala bidrag utgör en mindre del av intäkterna vilket kan ses som 

anmärkningsvärt, baserat på teorin om ideella föreningar. Studien förstärker teorin 

gällande ideella föreningars svårigheter att få banklån beviljat. Dock antyder studien 

på att svårigheter minskas för ideella föreningar att få beviljat banklån om de besitter 

en högre säkerhet i form av exempelvis markägande. Golfklubbarna måste ta hänsyn 

till att den interna verksamheten genererar tillräckligt med likvida medel, då 

svårigheter med externt kapital är en påverkande faktor.  
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I analysen framkommer det att de golfklubbarna som valt att bolagisera driften för att 

underlätta större investeringar gjorde det i syfte att inte behöva betala moms. 

Bolagisering gjordes således inte ur ett vinstsyfte. Detta är en faktor som påverkar 

styrningen då investeringar blir enklare att genomföra, då grundinvesteringen blir 

betydligt längre vid exkludering av moms. Klubbarna som bolagiserat driften verkar 

dock fortfarande för sina medlemmars intresse, vilket är syftet med ideella 

föreningar. Studien kan därmed inte påvisa några andra väsentliga skillnader i hur de 

ekonomiska styrningsverktygen skulle anpassas annorlunda beroende på bolagsform. 

En negativ påverkan kan bli att de eventuellt höjer medlemsavgiften och 

greenfeeavgiften, då ett visst momspålägg för dessa tillkommer vid bolagiseringen. 

Något som isåfall kan påverka medlemmarna negativt och kan tyckas säga emot det 

ideella syftet.  

 

6.1 Framtida forskning 
Denna studie har bidragit till att öka förståelsen för hur ideella föreningar måste 

anpassa ekonomiska styrningsverktyg till sin verksamhet, samt vilka de 

bakomliggande faktorerna är. Vi bedömer därmed att forskningsgapet som beskrevs i 

problemformuleringen har minskat. Därigenom bidrar studien med ökad kunskap om 

hur ekonomistyrning kan behöva anpassas beroende på organisationsform. 

 

Studiens undersökningsobjekt har varit fyra golfklubbar belägna i Södra Götaland, 

där samtliga har en heltidsanställd klubbchef. En alternativ infallsvinkel hade varit 

att jämföra golfklubbar som är både större och mindre sett till omsättning och 

belägna på andra geografiska platser. För att lättare kunna generalisera slutsatserna, 

på så vis hade validiteten och trovärdigheten stärkts ytterligare. 

 

Att fokus har lagts på golfklubbar innebär att det kan vara problematiskt att applicera 

och generalisera studiens resultat på alla former av ideella föreningar. Därav kan 

framtida forskning fokusera på ideella föreningar som bedriver annan sorts 

verksamhet. För att undersöka om anpassningen måste genomföras på samma vis 

som för golfklubbarna i denna studie, samt om de bakomliggande faktorerna är 

desamma. För att således föra teorin om ideella föreningar framåt.  

 

En intressant synvinkel hade varit att jämföra om det finns skillnader och likheter 

med andra typer av ideella föreningar, som exempelvis fotbollsklubbar. För att se om 
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ekonomistyrningen bedrivs på liknande sätt eller om det finns andra faktorer att ta 

hänsyn till som inte påvisas i denna studie. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Begreppslista 

o Bunker = Ett hinder på golfbanan där gräs har tagit bort och ersatts med sand.	
o Driving range = Ett träningsområde där golfspelare kan träna på utslag.	
o Green = Den delen på banan där hålet är beläget.	
o Greenfee = En spelaravgift som gästspelare betalar för att spela på golfbanan.	
o Korthålsbana/Teknikbana = En kortare golfbana oftast avsedd för att träna 

närspel, det vill säga spel för att få bollen in på green.	
o Pay & Play = En golfbana där man kan spela för en avgift utan att vara medlem.	

o Puttinggreen = Träningsplats för spel uppe på green.	
o Spelrätt = Ett bevis på att golfaren har rätten att utnyttja banan som medlem, 

dock måste även den årliga medlemsavgiften betalas.	
o Tee = Utslagsplats.	

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide 
Intervjuguide 

Allmänna frågor Är det okej om vi spelar in intervjun? 

 Är det något du undrar över innan vi börjar intervjun? 
 

 Berätta om dig själv och din nuvarande tjänst? 
 

 Vem har det ekonomiska ansvaret i golfklubben?  
 

 Hur ser er organisationsstrukturen ut? (Varför är driften Ideell/Bolag) 
 

Målsättning 
Vilka mål har ni inom golfklubben och vilken inom vilken tidsperiod är 
dem? 
 

 Hur kom ni fram till dessa målen?  
 

 Hur planerar ni för att nå dessa målen? 
 

 Hur förmedlas mål till anställda? 
 Hur förmedlas mål till medlemmarna? 

 Hur ser ni på verksamheten i framtiden? 
 

Ekonomistyrning Vilka ekonomiska styrningsverktyg använder ni i er verksamhet? 
 

 Varför använder ni er av dem? 
 

 Hur anpassar ni dessa till er verksamhet? 

Budgetering Använder ni budget och isåfall hur arbetar ni med budgetering? 
 

 Vilka typer av budgetar använder? 
 

 Vilka fördelar ser ni med budgeteringen? 
 

 Vilka nackdelar ser ni med budgeteringen? 
 

 Vem har ansvaret för budgetarbetet?  
 

 Hur tar ni fram de aktuella siffrorna som används i budgeten?  
 

 Är det någon av budgettyperna som ni prioriterar över den andra? 

 Är det viktigt att likvida medel inkommit i kassan vid en viss tidpunkt 
och isåfall vilken? 

Uppföljning Följer ni upp resultatet från budgeten och isåfall hur sker det? 
 

 Hur ofta sker detta uppföljning? 
 

 Varför under just den tidsperioden? 
 

 Vilka poster/nyckeltal i budgeten är viktigaste? Varför anser ni detta? 

 Finns det några nyckeltal som ni tittar på förutom de som tas ifrån 
budgeten? 

 Förmedlas resultatet till anställda och medlemmarna? Hur?  
 

Investeringar Har ni gjort några tidigare investeringar? 
 

 planerar för några i framtiden? 
 

 Hur bedömning ni vilka investeringar som ska genomföras? 
 

 Använder ni någon specifik investeringskalkyl/metod? 
 



  
 

III 

 Finns det andra aspekter/faktorer än pengar ni tar med i 
investeringsbedömning? 

 Vilka investeringar anser ni är nödvändiga?  
 

 Varför gör ni dessa investeringar? 
 

Styrning av 
Finansieringen 

Vilka inkomstkällor har ni?  
 

 Hur finansierar ni er verksamhet och investeringar?  
 

 Har ni några banklån?  
 

 Isåfall upplevde ni några problem att få banklån beviljat? 
 

Medlemmarna Vilka skyldigheter har medlemmarna? 
 

 Hur mycket frivilligt/ideellt arbetar medlemmarna? 
 

 Hur beroende är ni av denna eventuella ideella arbetskraft? 
 

Övrigt Har ni upplevt några tuffare ekonomiska perioder? 
 

 Vilka åtgärder vidtog ni isåfall? 
 

 Är det okej om vi använder ditt och golfklubbens namn i vår uppsats?  
 



  
 

IV 

Bilaga 3 Verksamhetsplan Båstad Golfklubb 

 



  
 

V 

 



  
 

VI 

Bilaga 4 Medlemstidning Båstad Golfklubb 

 
 



  
 

VII 

 

  



  
 

VIII 

Bilaga 5 Årsredovisning Båstad Golfklubb 
  

  



  
 

IX 

Bilaga 6 Medlemsenkät Haverdals Golfklubb 
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