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Sammanfattning	
  
Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet,
Controllerfördjupning, 2FE05E, VT 2013
Titel: Ideella idrottsföreningars ekonomistyrning – En flerfallsstudie om styrverktyg
Författare: Christoffer Ahlgren, Emelie Andersson och Emelie Nilsson
Handledare: Anders Jerreling
Examinator: Elin Funck
Bakgrund: Ideella idrottsföreningar engagerar ett stort antal människor dagligen i Sverige
och har en betydande roll i det sociala samhället. Många idrottsföreningar upplever allvarliga
ekonomiska problem då komplexiteten för att bedriva föreningsverksamhet ökar. Det dagliga
ekonomiska arbetet har stor inverkan på hur framtiden utvecklas för idrottsföreningarna. En
ogynnsam styrning av ekonomin skapar inte enbart komplikationer inom det ekonomiska
området utan påverkar även indirekt det idrottsliga.
Syfte: Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att beskriva och förklara hur ekonomin styrs i
ideella idrottsföreningar samt vilka verktyg som används för att stödja detta arbete.	
  
Metod: Arbetet består av en flerfallsstudie där vi genom ett bekvämlighetsurval valde ut fyra
ideella idrottsföreningar i Kronobergs län. Vi har via kvalitativa semi-strukturerade intervjuer
samlat in empirisk data. Intervjuer har ägt rum med två styrelserepresentanter i form av
ordförande och ekonomiansvarig från respektive förening.
Resultat och slutsatser: Alla de undersökta föreningarna har tydliga mål, främst sportsliga,
för sin verksamhet dock saknar många en strategi eller handlingsplan för att uppnå dessa.
Budget är det främsta och vanligaste styrverktyget bland föreningarna och samtliga gör någon
form av budgetuppföljning. Oftast saknar föreningarna finansiella prestationsmätningar men
använder till viss del icke-finansiella mått såsom matchresultat.
Nyckelord: Ideell idrottsförening, icke-vinstdrivande organisation, ekonomistyrning,
strategisk planering, budget, prestationsmätning.
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Abstract	
  
Bachelor thesis in Business administration, School of Business and Economics at
Linnaeus University, Controller, 2FE05E, spring semester 2013
Title: Non-profit sport associations management control- A multi case study of management
tools
Authors: Christoffer Ahlgren, Emelie Andersson and Emelie Nilsson
Tutor: Anders Jerreling
Examiner: Elin Funck
Background: Non-profit sport associations activate a large number of people in Sweden and
have a great impact on the social community. Because of the increasing complexity to operate
sport associations some are experiencing serious financial problems. The daily financial work
has a major impact on how the future unfolds for the sport associations. An adverse economy
not only creates complications in the economic field, it also affects the sport itself.
Purpose: Our purpose with this paper is to describe and explain how the economy is
controlled in non-profit sport associations and the tool that is used to support this process.
Methodology: This report is based on a multi case study of four non-profit sport associations
in Kronoberg region, Sweden. By a qualitative study and semi-structure interviews we have
collected the empirical materials. We have interviewed the president and the treasurer of each
sport association.
Results and conclusions: All of our chosen sport associations have defined goals, mostly
sport related, for their organization but most of them are missing a strategy to achieve these
goals. Budget is the most important management control tool and all of the sport associations
are practicing some kind of follow up for their budgets. The associations are using nonfinancial measurement like game results but have a lack of financial measurements.
Keywords: Non-profit sport association, management control systems, strategic planning,
budget, performance measurement.
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1	
  Inledning	
  
I inledningen presenteras bakgrunden för denna rapport. Därefter redovisas
problemdiskussion som utmynnar i uppsatsens problemformulering. Slutligen preciseras
också rapportens syfte.

Denna uppsats kommer att behandla hur ideella idrottsföreningar arbetar med
ekonomistyrning i sina verksamheter. Det kommer även i studien belysas vilka verktyg
föreningarna använder för att bedriva den ekonomiska styrningen av organisationen.

1.1 Bakgrund	
  
Idag engagerar sig cirka två miljoner av Sveriges befolkning inom idrottsföreningar, detta
fördelat på ungefär 20 000 idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet, 2011 a). Större delen av de
idrottsföreningar som existerar i dagens Sverige är ideella föreningar. Med brinnande intresse
engagerar sig individer i dessa föreningar för att de ska kunna fortleva och bistå med
fritidsaktiviteter för samhällets invånare. (Thunberg 2006:22) I hela landet samlas
generationer och kulturer för att tillsammans utöva deras gemensamma intresse, idrott. Tack
vare de ideella krafterna som håller föreningarna vid liv där folk engagerar sig som tränare,
ledare eller i det administrativa arbetet kan samhället fortsätta erbjuda möjlighet att utöva
idrott. (Riksidrottsförbundet, 2011 b)
En betydande skillnad mellan ideella föreningar och traditionella företag är den ekonomiska
delen i organisationen, då syftet för organisationerna skiljer sig åt. De ideella föreningarna
ska, till skillnad från traditionella företag, bedriva en icke-vinstdrivande verksamhet där
vinstsyftet inte är i fokus. (Eriksson och Svensson 2005:12) Dessa föreningar existerar inte för
att möta de ekonomiska intressen som dess medlemmar har utan tyngdpunkten faller istället
på medlemmarnas idrottsliga utövande (Thunberg 2006:22). Däremot har ekonomin med
tiden fått allt större inflytande inom föreningarna och dess verksamheter. Detta har gjort att
fler verksamheter har övergått från att drivas som ideella föreningar till traditionella företag.
Det gäller dock främst de föreningar som avancerat och befinner sig högre upp i
seriesystemet. (Eriksson och Svensson 2005:13)
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Det finns inte något specifikt lagrum som bestämmer hur föreningar ska vara utformade och
agera. Dock finns det en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara
uppbyggd och fungera. Främsta kännetecken för denna tradition är att föreningen ska vara
uppbyggd i enlighet med demokratiska principer (Förening.se, 2013). Däremot finns det lagar
för exempelvis ekonomiska föreningar som kan ge riktlinjer och råd för hur det på bästa sätt
tas beslut inom en ideell förening (Bolagsverket, 2012).
En dåligt skött förening kommer få en problemfylld framtid vad gäller ekonomin anser
Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö
(Sveriges Radio, 2012). Det ekonomiska ansvaret i en ideell förening kan inte endast hänföras
till kassören utan styrelsen i föreningar är alltmer engagerade och samtliga bär ansvar för det
ekonomiska arbetet. Det dagliga ekonomiska arbetet har stor inverkan på hur framtiden
utvecklar sig och kommer se ut för idrottsföreningarna, då de är i behov av en stabil och solid
ekonomisk grund för att bedriva sin verksamhet. En ogynnsam ekonomi skapar inte enbart
komplikationer inom det ekonomiska området det påverkar även indirekt det idrottsliga. Med
en stabil ekonomisk grund ges bättre förutsättningar för det ideella arbetet och det är en
avgörande faktor för verksamhetens fortlevnad. (Thunberg 2006:73)

1.2	
   Problemdiskussion	
  
Debatten om ideella föreningars bristfälliga och klandervärda ekonomi uttrycker sig i
dagsläget massmedialt allt starkare genom kraftfullt betonade rubriker. ”Dålig ekonomi i små
idrottsförbund” (Dagens Nyheter, 2011), ”Hur ska idrottsföreningar överleva i framtiden?”
(Almedalsveckan, 2012) och ”Det är tufft för idrottsklubbarna” (Göteborgs-Posten, 2012) är
endast några av de rubriceringar som beskriver svenska idrottsföreningars situation.
Evenemang arrangeras som diskuterar idrottsföreningars fortsatta verksamhet i idrottssveriges
kontext och en ständig diskussion råder kring detta omdebatterade ämne som för de flesta är
en betydande del av gemene mans vardag. Thomas Ejderhov, chefredaktör på Idrottens
affärer, menar att ”Idrottsklubbarna blöder i hela landet” och att idrottsklubbarna ofta lever
kvar i en uppfattning som kan ses som gammal och föråldrad. (Göteborgs-Posten, 2012)
Det är en stor utmaning för idrottsföreningar att få ihop sin verksamhet vad gäller ekonomi,
organisation, styrelse med mera påpekar Forslund. Han anser att det är en liten procentuell del
som utövar forskning på idrottsföreningsnivå och att denna ofta är mycket begränsad utifrån
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en företagsekonomisk synvinkel. (Gymnastik- och idrottshögskolan 2011:52) Det kommer
krävas mer forskning eftersom det i nuläget inte finns någon prioritering på området och det
är viktigt att lyfta denna fråga anser Forslund (Sveriges Radio, 2012).
Generalsekreteraren i Riksidrottsförbundet, Erik Strand, menar att det i Sverige finns 670 000
stycken frivilliga ledare vars arbetsinsats motsvarar 20 miljarder kronor och samtidigt krävs
det att arbetsinsatsen från de ideella arbetarna ökar för att föreningarna ska kunna fortleva.
Han menar att eftersom det rör sig om en verksamhet som är Sveriges största folkrörelse för
barn och ungdomar är utvecklingen otroligt viktig. Strand anser att finansiering i form av
egen kraft istället för extern finansieringshjälp har ökat. Den interna finansieringen står i
dagsläget för över 70 % av den totala omsättningen. (Sveriges Radio, 2012)
Det är svårt att veta hur stort det ekonomiska problemet faktiskt är i idrottsföreningar. Mycket
i idrottsföreningarna är dolt och kommer inte ut till medlemmarna och till föreningen i helhet.
Dock går det att konstatera att det ekonomiska problemet är allvarligt i idrottsföreningar
menar Forslund. Det finns en svag kunskap inom ekonomi och med växande verksamheter
med omsättning mellan två och fyra miljoner ökar komplexiteten för att bedriva
föreningsverksamhet. Detta eftersom allt högre krav ställs på större kompetens, hur
ekonomistyrningen ska läggas upp i föreningen och vilka modeller som ska användas för att
få kontroll på ekonomin. (Sveriges Radio, 2012)
Ideella idrottsföreningars ekonomistyrning är i hög grad ett intressant område att undersöka
och studera. Det är ett aktuellt och omdebatterat ämne som har valts för studien och
ovanstående problemdiskussion och bakgrund mynnar därför ut i nedanstående
problemformulering.

1.2.1 Problemformulering	
  


Hur arbetar ideella idrottsföreningar med ekonomistyrning och vilka verktyg används
som stöd för detta arbete?

1.3 Syfte	
  
Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att beskriva och förklara hur ekonomin styrs i ideella
idrottsföreningar samt vilka verktyg som används för att stödja detta arbete.
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1.4 Disposition	
  

Inledning

	
  
	
  

Inledningen behandlar bakgrund, problemdiskussion
samt uppsatsens syfte.

Metod
Hur vi har gått tillväga för att nå uppsatsens syfte och
besvara dess problemformulering.

Teoretisk referensram
Innefattar uppsatsens litteraturanvändning som kan
knytas till problemformuleringen och syftet.

Empiri
Sammanställning av material och de intervjuer som
utförts med personer inom föreningarna.

Analys
Integrerar den teoretiska referensramen och det
empiriska avsnittet genom analys av likheter, skillnader
samt egna tankar.

Slutsats
Resultat presenteras, problemformulering besvaras och
ett förslag till vidare forskning framläggs.	
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2	
  Metod	
  
Metodkapitlet beskriver det tillvägagångssätt och den vetenskapssyn som vi valt samt hur den
påverkar vårt sätt att utföra studien. Därefter presenteras det urval med tillhörande
respondenturval som valts för undersökningen. Vidare beskrivs tillvägagångssättet av
insamlad data och den hänsyn som tagits till kvalitetsmått och forskningsetiska
överväganden. Vi avslutar kapitlet med metod- och källkritik.

2.1	
   Fallstudie	
  
Fallstudier är en metod som allmänt används och förespråkas då problemformuleringen är av
karaktären” hur” eller ”varför” (Yin 2007:17). I detta fall karaktäriseras
problemformuleringen genom en ”hur-fråga” då den formulerats enligt följande: ”Hur arbetar
ideella idrottsföreningar med ekonomistyrning och vilka verktyg används som stöd för detta
arbete?” Detta gjorde fallstudie till ett utmärkt tillvägagångssätt för denna studie. Vid en
fallstudie ligger huvudsakligt fokus på händelser som är aktuella (Yin 2007:22). Det är en
undersökningsdesign där tyngdpunkten ligger på att genomföra en ingående analys som är så
detaljerad som möjligt (Bryman och Bell 2005:589).
Tillvägagångssättet i rapporten är baserat på ett abduktivt synsätt som är en kombination av
kvantitativt och kvalitativt perspektiv (Wigblad 1997:31). Inom fallstudier är abduktion den
vanligaste metoden och tillvägagångssättet. Liksom induktion utgår abduktion från empirisk
fakta men placerar sig även nära deduktion. Abduktion innebär att ett fall tolkas från ett
hypotetiskt omspännande mönster som förklarar fallet i fråga. Genom ytterligare nya fall bör
tolkningen sedan bestyrkas. Abduktion innefattar förståelse vilket skiljer sig från de två
grundmodellerna, induktion och deduktion. (Alvesson och Sköldberg 2008:55-56) Vi har i vår
flerfallsstudie först samlat in teori och därefter har intervjuer med respondenterna genomförts.
Efter intervjuerna fanns det möjlighet att komplettera med ytterligare teori genom ett
abduktivt synsätt, vilket även har gjorts.
Flerfallsstudie valdes som undersökningsdesign eftersom den ansågs lämplig i denna studie
då ett fåtal ideella idrottsföreningar studerats djupgående och utförligt. Användandet av
flerfallsstudier gav också ett stärkande av resultat och slutsatser (Yin 2007:160).
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Flerfallsstudien valdes som design eftersom den inbegriper aktuella företeelser i sitt verkliga
sammanhang och snarare fokuserar på specifika situationer än datapunkter, vilket gör att det
istället innefattar mer intressanta variabler. Detta medför att fallstudien kommer att
underbyggas med flera olika källor och att det kommer dras användning av tidigare
utvecklade teoretiska hypoteser vid analys och insamling av data. (Yin 2007:31) Yin menar
att det finns många förutfattade synpunkter kring denna forskningsstrategi då stringensen i
många fall varit vag (Yin 2007:27). Kritiken innefattar också att det kan komplicera
generaliseringen utifrån ett visst eller några specifika fall. Även det faktum att det är en
relativt långdragen process får anmärkningar. (Yin 2007:28)

2.2	
   Urval,	
  val	
  av	
  föreningar	
  
Undersökningen omfattade fyra ideella idrottsföreningar. Föreningarna som valdes ut är små
till medelstora med en begränsning på 1500 medlemmar. De skiljde sig till viss del i nivå och
storlek men vi såg även många likheter mellan de utvalda föreningarna.

2.2.1	
  	
   Bekvämlighetsurval	
  
Urvalet som används i undersökningssyftet har en betydande roll för hur forskningen
fortskrider och vad den grundar sig på. Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval ses som
de två mest frekvent använda urvalsmetoderna vid forskning. Sannolikhetsurval innebär enligt
Bryman och Bell (2005:114) att deltagarna slumpmässigt väljs ut och att alla har en chans att
bli utvalda vid urvalet. Inom icke-sannolikhetsurval används inte slumpmässigt urval som i
sannolikhetsurval utan här bestäms urvalet av forskaren och de individer som finns tillhanda
(Bryman och Bell 2005:124). Viktigt inom kvalitativ forskning är att forskaren får kontakt
med de personer som är relevanta och innehar tillräcklig kunskap för att kunna besvara
frågeställningen vid en intervju (Bryman och Bell 2005:349).
Bryman och Bell (2005:124-125) skriver att inom kvalitativa forskningsmetoder använder
forskaren sig oftast utav bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval.
Användandet grundar sig i att forskaren ofta samlar in information från de källor som blir
tillgängliga under forskningens insamlingsprocess.
Urvalet bygger på ett icke-sannolikhetsurval där bekvämlighetsurvalet stämmer in på det
valda tillvägagångssättet för att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner. För att få
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intervju med de personer som hade tillräcklig kunskap kring ämnet som rapporten innefattar
togs det kontakt med föreningarnas ordförande och deras ekonomiska huvudperson, som båda
ingår i respektive förenings styrelse. Personernas inblick och kunskap inom föreningarnas
ekonomiska verksamhet samt styrningen av organisationen var viktig då frågorna i
intervjuerna innefattade dessa områden. Genom att intervjua personer i styrelsen med ett
ekonomiskt ansvar fick vi tillräckligt med information för att kunna besvara vår frågeställning
om hur ekonomistyrning används i ideella idrottsföreningar. Det genomfördes åtta stycken
intervjuer, alltså två i varje förening. Vi har i enlighet med Trost (2010:143), som anser att
tids- och kostnadsaspekterna är viktiga att ta hänsyn till, valt att avgränsa oss till fyra
fallföreningar. Vi ansåg att fler föreningar inte skulle generera någon mer kunskap till
rapporten samt att fler intervjuer hade utökat tiden för bearbetning av den insamlade data som
erhölls.

2.2.2	
  	
   Respondenturval	
  
Samtliga deltagande respondenter innehar en styrelsepost inom respektive förenings
huvudstyrelse och har den kunskap och insikt inom verksamheten som vi efterfrågade för att
kunna genomföra intervjuerna.
Peter Kabbenäs är ordförande i Växjö FF. Han har verkat inom föreningen sedan år 1999 och
de senaste 4 åren har han innehaft positionen som ordförande i föreningen. Som ordförande
har Peter ansvar för det mesta i verksamheten. Koncentrationen ligger mest på de stora
besluten som måste fattas i föreningen och sedan försöker han delegera ut så mycket som
möjligt. Peter arbetar på Kronofogdemyndigheten som enhetschef. (Kabbenäs, 2013)
Intervjun med Peter Kabbenäs ägde rum på Kronofogdemyndigheten i Växjö den 24 maj
klockan 13:00.
Lars Petersson är ekonomiansvarig inom Växjö FF. Lars har varit aktiv inom föreningen i 20
år. Han är till vardags pensionär men engagerar sig mycket och lägger tid på sin ekonomiroll
inom Växjö FF. Lars har det övergripande ansvaret för ekonomin i föreningen som innefattar
exempelvis budgetering, bokföring och bidragsansökningar. (Petersson, 2013) Intervjun ägde
rum i Växjö FF:s klubbstuga den 9 april klockan 10:00.
Torbjörn Axelsson är ordförande i Hovshaga AIF. Han har varit aktiv i föreningen i 15 år och
de senaste 5 åren har han agerat som ordförande för föreningen. Han arbetar på trafikverket i
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Växjö som sektionschef. Torbjörn har det övergripande ansvaret för föreningen och är
firmatecknare. (Axelsson, 2013) Intervjun med Torbjörn Axelsson ägde rum på Länsstyrelsen
i Växjö den 8 maj klockan 14:30.
Jörgen Barrdahl är ekonomi- samt ungdomsansvarig inom fotbollssektionen i Hovshaga AIF.
Sitt engagemang inom Hovshaga AIF påbörjade Jörgen år 1998 men då som tränare. Jörgen
arbetar vanligtvis som controller för Sveriges television men lägger mycket tid på den
ekonomiska biten inom föreningen. Hans arbetsuppgifter omfattar budgetframställning,
ekonomisk rapportering för fotbollssektionen samt vissa beslut om inköp. (Barrdahl, 2013)
Intervjun med Jörgen Barrdahl genomfördes i SVT-huset i Växjö den 11 april klockan 15:00.
Lars Karlsson är ordförande i Alvesta GIF och har varit aktiv i föreningen sedan 1 år tillbaka
i sin nuvarande roll. Hans ansvar som ordförande innebär främst att leda styrelsemötena och
se till föreningens långsiktiga mål. Han menar även att rollen inkluderar att finna styrsystem
och informationsvägar för att verksamheten ska fungera. Lars arbetar som egen företagare för
Hjortsberga måleri. (Karlsson, 2013) Intervjun ägde rum på Hjortsberga måleri i Alvesta den
15 maj klockan 10:00.
Kristina Engström är ekonomiansvarig inom Alvesta GIF, detta är en position som hon
innehaft de senaste två åren. Hennes uppgifter som ekonomiansvarig är främst den löpande
bokföringen, rapportering och att upprätta budgetar för föreningens verksamhet. Kristina
arbetar vanligtvis som företagsrådgivare på Swedbanks kontor i Växjö vilket underlättar
hennes roll inom Alvesta GIF. (Engström, 2013) Intervjun ägde rum på Swedbanks kontor i
Växjö den 16 april klockan 10:00.
Elisabeth Ericsson är ordförande i Ingelstad IK och har varit aktiv i föreningen i tolv år med
start som tränare i ungdomssektionen och har sedan fyra år tillbaka suttit som ordförande i
styrelsen. Hennes roll som ordförande innebär en samordning av alla delar i verksamheten.
Elisabeth arbetar som sjuksköterska på hjärtavdelningen i Växjö. (Ericsson, 2013) Intervjun
genomfördes i Ingelstad IK:s klubblokal den 9 maj klockan 10:00.
Lars Lundqvist är mångsysslare inom Ingelstad IK men innehar framförallt rollen som
klubbens kassör. Han är tillvardags pensionär men engagerar sig många timmar i veckan inom
Ingelstad IK. De främsta arbetsuppgifterna är framställning av budgetar, bokföring och
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uppföljning av föregående års budget. (Lundqvist, 2013) Intervjun med Lars Lundqvist
genomfördes i Ingelstad IK:s klubblokal den 25 april klockan 10:00.

2.3	
   Tillvägagångssätt	
  insamling	
  av	
  data	
  
2.3.1	
  	
   Intervju	
  
Inom kvalitativ forskningsmetod finns det främst två olika typer av intervjuer: ostrukturerade
och semi-strukturerade. Karaktäristiskt för båda typerna är att svaren skall vara detaljerade
och djupa, det är också viktigt att intervjun är flexibel och följer den riktning som
intervjupersonens svar går i. Detta för att få en uppfattning av vad personen i fråga tycker är
viktigt och relevant. Inom kvalitativa intervjuer kan en person intervjuas flera gånger för att få
uttömmande och detaljerade svar. (Bryman och Bell 2005:361)
Den ostrukturerade intervjun kan till stor del likna ett vanligt samtal. Intervjuaren använder
sig oftast av lösa minnesanteckningar som hjälpmedel under intervjun. Det kan hända att
endast en fråga ställs och intervjupersonen därefter får svara fritt. Inom den semistrukturerade intervjun följer intervjuaren mer specifika teman och frågeordningsföljd. Detta
dokument kallas för intervjuguide. Den som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor
beroende på hur den intervjuade personen formulerar svaren. Personen som intervjuas har stor
frihet att utforma svaren efter eget behag. (Bryman och Bell 2005:363) Intervjuerna spelades
in med hjälp av inspelningsfunktion eftersom det i en kvalitativ metod är önskvärt med en
detaljerad analys och att materialet kan avlyssnas flera gånger. Dock finns det en medvetenhet
om att detta kan påverka respondentens svar. (Bryman och Bell 2005:370)
Ur ovanstående diskussion ansågs en semi-strukturerad intervju vara den typen av
undersökning som var lämpligast. Därför har det genomförts semi-strukturerade intervjuer i
de utvalda föreningarna och en intervjuguide användes för att intervjun skulle bli till viss del
strukturerad. De ostrukturerade intervjuerna valdes bort då det krävdes mer specificerade
frågeställningar och fakta från de intervjuade personerna för att syftet med studien skulle
kunna fullföljas och därmed kunna besvara vår problemformulering.
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Intervjuerna ägde rum på en plats utvald av den intervjuade med restriktioner om att vara en
”lugn och ostörd miljö” (Bryman och Bell 2005:370). Tiden på intervjuerna var till viss del
varierande men de utgjorde en ungefärlig tidsperiod på mellan en till två timmar.
2.3.1.1	
  	
  

Intervjuguide	
  

I intervjuguiden som utformades följdes ett specifikt tema med relevanta frågor för att kunna
besvara problemformuleringen (Bryman och Bell 2005:370). De huvudsakliga teman som
användes i intervjuguiden var mål, ekonomisk styrning av verksamhet, budgetering och
prestationsmätningar, se bilaga 1. Vi valde också att komplettera dessa huvudsakliga teman
med bakgrundsfakta om intervjupersonen, föreningsinformation, föreningens ekonomiska
situation samt ett avslutande tema med övriga frågor. Frågorna utformades med utgångspunkt
i den valda teorin och följer samma uppställning som den teoretiska referensramen gör.
Frågorna som formulerats genererades utifrån vilken problemformulering studien innefattade
så att intervjufrågorna kunde vara till stöd för att besvara denna. Språket har anpassats efter de
intervjupersoner som deltagit så att det var lämpligt för att behandla mindre idrottsföreningar.
Ledande frågor uteslöts för att den som intervjuades inte skulle ledas in i några
svarsalternativ. (Bryman och Bell 2005:369)
Innan intervjutillfället mailades frågorna ut till personen som skulle intervjuas i varje förening
för att denne skulle vara förberedd och insatt inför intervjutillfället. Förberedelser har också
innan intervjun vidtagits då varje fråga på förhand har genomlysts för att upptäcka om något
med frågeställningarna är förbryllande eller oklara. Detta har även i sin tur genererat fler
frågeställningar till intervjuguiden. (Bryman och Bell 2005:369) Frågorna har också testats
med hjälp av pilotstudie. Pilotstudie är en testundersökning som genomförs för att säkerställa
att frågorna fungerar som planerat samt att intervjun i sin helhet faller väl ut för de situationer
som är tilltänkta (Bryman och Bell 2005:191). Pilotstudien har genomförts på några utvalda
ekonomiskt kunniga individer för att säkerställa att intervjun inte innefattar några oklarheter.

2.3.2 Dokument	
  
Vi har i empirin, förutom intervjuerna, använt oss av diverse dokument från föreningarna.
Dessa dokument har vi fått tilldelat oss under intervjuerna eller tagit del av på respektive
förenings hemsida. Ifrån Växjö FF har vi tagit del av den blå tråden som är ett enklare
styrverktyg över föreningen och dess idrottsliga verksamhet. I Hovshaga AIF finns det två
liknande dokument som vi använt oss av i empirin den blå tråden och den blå knuten. Den blå
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tråden beskriver föreningens styrelse och sektioner medan den blå knuten knyter samman
föreningen och dess delar. I Alvesta GIF heter det motsvarande styrdokumentet den grön/vita
tråden, vi har även använt information från deras stadgar i vårt empiriska material. Ingelstad
IK använder sig av en pyramid som beskriver föreningens mål och hur dessa ska uppnås. Vi
har under intervju med Ingelstad IK även fått ta del av deras verksamhetsplan för år 2013.

2.4	
   Litteraturval	
  
I uppsatsen har det använts litteratur som representerar den teori som bäst lämpar sig till det
författade ämnesområdet. Vilket innebär en teoriinsamling med utgångspunkt i
ekonomistyrning i ideella föreningar. Insamlingen av teori har skett utifrån
Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö och Kalmar. De databaser som använts vid insamling av
artiklar är OneSearch och Google Scholar. Vid artikelinsamlingen har sökord använts som:
non-profit, non-profit organization, management accounting, strategic planning, budgeting
och performance measurement. I möjligaste mån har artiklar som kategoriseras som
vetenskapliga använts.

2.5	
   Kvalitetsmått	
  
Fallstudie är en empirisk samhällsvetenskaplig undersökning. För att säkerställa kvalitén i en
fallstudie används fyra kvalitetsmått eller designkriterier: Begreppsvaliditet, intern validitet,
extern validitet och reliabilitet. (Yin 2007:54)

2.5.1	
  	
   Begreppsvaliditet	
  
Begreppsvaliditet är det första kriteriet som tillämpas inom fallstudier. Det finns ett antal
tillvägagångssätt som kan användas i studien för att öka begreppsvaliditeten vid denna
fallstudie i enlighet med Yin (2007:55-56).
Det första tillvägagångssättet används under datainsamlingsfasen och innefattar användning
av flera empiriska källor som i sin tur leder till en mer sammanlöpande undersökningsmetod.
(Yin 2007:55-56) I studien har det gjorts datainsamling genom intervjuer och material i form
av dokument har används för att stärka och förbättra det förstnämnda. Det har alltså i studien
kompletterats med ytterligare empiriska källor vilket därmed har förbättrat
begreppsvaliditeten.
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Det andra tillvägagångssättet innebär att låta nyckelinformanter, i form av deltagare eller
informanter, granska ett utkast av fallstudierapporten. Detta för att få en annan vinkel på
forskarnas slutsatser. (Yin 2007:56) Detta tillämpades i studien då respondenterna för
undersökningen fått tillgång till fallstudierapporten, även detta för att kunna förbättra vår
begreppsvaliditet.

2.5.2	
  	
   Intern	
  validitet	
  
Intern validitet är det andra kriteriet och behandlar analysen av data, där ett kausalt
förhållande används för att visa att vissa betingelser leder till andra betingelser. Falska och
tillfälliga samband kan på så vis uteslutas. Detta mått används endast vid förklarande och
kausala studier. (Yin 2007:57) För att applicera intern validitet har åtgärder gjorts genom att
studera och diskutera samband som kan uppkommit och därmed eventuellt haft inflytande
över resultatet, detta för att minimera risken för att oegentliga slutsatser dragits.

2.5.3	
  	
   Extern	
  validitet	
  
Extern validitet är det tredje kriteriet som används som kvalitetsmått för fallstudier. Kriteriet
handlar om resultatet från fallstudien kan generaliseras eller ej. Kritiken mot generalisering
grundas på att ett fåtal fall inte utgör en tillräcklig bas för att kunna generaliseras till övriga
fall. Däremot menar en del forskare att en fallstudie kan ses i likhet med ett experiment och
bygger på analytiska generaliseringar. (Yin 2007:57-58) I denna studie förespråkas inte någon
generalisering då vi endast har utfört en studie på fyra föreningar i Kronobergs län.

2.5.4	
  	
   Reliabilitet	
  
Det fjärde och slutliga kriteriet är reliabilitet och handlar i grund och botten om
undersökningens utförande kan återskapas med samma resultat som tidigare. Syftet med detta
kriterium är att minimera alla fel och svagheter i undersökningen. I studien har det därför
säkerställts att tillvägagångssättet i rapporten är tydligt utformad för att en upprepning ska
vara möjlig. (Yin 2007:59)

2.6	
   Forskningsetiska	
  överväganden	
  	
  
Etik betyder teori över det moraliska området och detta kan enbart praktiseras genom att med
ord formulera det. Etik kan endast innehas om personen ifråga är medveten om detta och har
reflekterat över det. Robert Merton utarbetade ett antal grundsatser som enligt
vetenskapsrådet har haft stor betydelse för forskningsetiken det vill säga relationen mellan
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etik och forskning. De har bidragit till en diskussion om vad god forskningssed innebär. Dessa
innebär att forskningen ska för allmänheten göras åtkomlig, vetenskapliga kriterier ska
användas för att värdera forskningen, bidragandet med nya kunskaper ska vara det primära
målet vid bedrivande av forskningsaktiviteter och till sist bör alltid forskning som bedrivits
undersökas och betvivlas. (Vetenskapsrådet, 2011) Dessa grundansatser är utgångspunkt för
en vidare diskussion av forskningsetiska överväganden.
Gällande våra respondenter har vi tagit hänsyn till att de etiska frågeställningarna ska
innefatta och värna om de studerade personernas integritet, privatliv och dessutom tillåta
anonymitet. ”Målet för vilken undersökning som helst ger inte forskaren någon speciell rätt
att göra intrång på en respondents privatliv eller att göra avkall på vanlig respekt för en
individs värderingar”. (Bryman och Bell 2005:566) De studerade individerna ska också
samtycka till studien, detta innebär att personerna tillfrågades och fick information om vad
vår studie innefattar innan intervjutillfället. Samtyckeskrav inrättades och en förmedling har
skett, att deltagandet och medverkan i studien kan avbrytas när som och är tvångsfri. (Bryman
2011:137)
Studien får heller inte påverka eller ha någon åverkan skadligt på personerna ifråga och en
överenskommelse kan i många fall vara lösningen till förhandlingen om ett samarbete
(Bryman och Bell 2005:563). Forskaren ska ansvara för samt minimera riskerna som
eventuellt kan förekomma för respondenten. Forskaren ska även förespråka att personen
genom delaktighet ej påverkas negativt. Detta blir också angeläget då respondenten i
förtroende meddelat sekretess eller hemlig information och vid ett publicerande av det inte
går att spåra eller identifiera till undersökningspersonen. (Bryman och Bell 2005:562) Ett
anonymitetskrav följdes då information som av respondenten delgavs hanterades med stor
konfidentialitet om så önskades. Detta var inget som respondenterna upplevde behov av.
Även ett nyttjandekrav eftersträvades helt, då underlag som framställts genom studien tydligt
klargjorts för respondenten att det endast kommer användas till den specifika undersökningen.
(Bryman och Bell 2005:557)
Bryman och Bell menar också att avsikten och syftet med studien som författaren har ska vara
ärligt och ej vara undanhållen eller dold. Undersökningen ska utges för vad den är och inget
annat, ett informationskrav är här av betydelse. (Bryman och Bell 2005:557) Respondenterna
har via mail meddelats innan intervjun vad ändamålet och syftet är med studien. Presentation
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av moment som i studien kommer ingå framlyftes då också. Vid intervjutillfället upprepades
detta ytterligare för att öka medvetenheten hos den intervjuade personen.
Dilemmat när det gäller falska förespeglingar är att det i många fall förekommer eftersom
forskaren inte vill påverka undersökningspersonen till ett konstlat framträdande utan åtkomma
ett naturligt agerande och ett studerande av naturliga handlingar (Bryman och Bell 2005:567).
Det har verkats för att de falska förespeglingarna ska undvikas och helt uteslutas.
Respondenten meddelades till fullo om avsikten med studien och det förmedlades ärliga svar
om respondenten vid tillfället hade spekulerande frågor.

2.7	
   Metodkritik	
  
Då vi som författare har varit och är involverade i ideella idrottsföreningar fanns det på
förhand olika uppfattningar och meningsskiljaktigheter om hur den ekonomiska styrningen
fungerade i idrottsföreningar generellt. Det har utgåtts ifrån ett objektivt synsätt för att de
personliga åsikterna och värderingarna inte skulle påverkade studien. Det har för att förhindra
detta inte valts fall eller föreningar någon haft personlig anknytning till och det har inte heller
valts personer som författarna innan studien kände till eller hade erfarenheter kring. Genom
dokumentation av intervjuerna, i form av inspelning och noteringar, säkerställdes en korrekt
citering av de intervjuade personerna. Samtidigt möjliggjordes även en kontroll av att
frågorna ställts på ett tydligt och icke-vinklat sätt.
Det har i denna studie valts fall i form av ideella idrottsföreningar där samtliga kan
klassificeras som små till medelstora. Det kan kritiseras att föreningar med många likheter
valts, men det faktum gav också möjligheter som kunde utnyttjas i vår studie. De utvalda
respondenterna hade också liknande styrelseuppdrag då både ordförande och ekonomiskt
ansvarig ingick i studien. Detta medförde att utvinning av den mest betydelsefulla och
jämförliga informationen från varje förening kunde genomföras. Det kan även kritiseras att
det inte valts att göra intervjuer med ytterligare styrelsemedlemmar i föreningarna men detta
har dock inte varit nödvändigt då den information vi fått ta del av innefattar den kunskap som
behövs för att genomföra vår studie. Detta grundat i det faktum att de personer med bäst insyn
för vår studie valts med lämpligast kunskaper inom både föreningens ekonomi och styrning.
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Intervjuguiden skickades ut till respondenterna i förväg, detta för att låta intervjupersonen
förbereda svar på frågor som annars kan vara komplicerade eller problematiska att svara på
utan en förberedande undersökning. Det får dock inte uteslutas att detta tillvägagångssätt kan
ha ökat intervjuareffekten, vilket kan ha medfört att begrundade svar kan förekommit utifrån
vad respondenten tror att vi vill få kännedom om. Vid första kontakt med respondenterna
presenterades ändamålet och syftet med studien och på så vis främjades de forskningsetiska
övervägandena.	
  

2.8 Källkritik	
  
Vid val av källor som använts i denna studie har det utgåtts från fyra källkritiska och
förhållandevis självklara perspektiv: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.
Källan som använts ska vara det den utger sig för att vara, den ska alltså vara äkta. Med
tidssambandet menas den tid som gått mellan den inträffade händelsen till källans berättelse
om denna. Ju längre tid som gått desto större skäl finns det att ifrågasätta källan. Det är även
viktigt att källan är oberoende, alltså inte är ett referat eller avbild av en annan källa. Slutligen
har vi varit källkritiska genom att ha tendensfrihet i åtanke. Detta innebär granskning av att
källan inte ger en falsk bild av verkligheten på grund av författarens personliga åsikter och
uppfattningar. (Thurén 2005:13)
Den litteratur som använts är skriven av forskare inom området för att de ska gå att knyta till
uppsatsen och böckerna är till större del från avancerad nivå för att vara relevanta för
uppsatsen. Det valdes även tillförlitlig litteratur som skrivits av erkända författare/forskare för
att öka trovärdigheten. Litteraturen som använts valdes med omsorg och har funnits tillhanda
på universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.
Internetsidorna som använts har noga valts ut för att inte felaktiga eller ålderdomliga
uppgifter ska förekomma i uppsatsen. Ingen information från internetkällor är uppdaterade för
mer än två år sedan vilket visar på att informationen är relativt aktuell. Internetkällorna valdes
med tillförsikt utifrån eventuella vinklingar av författarna.
I studien används det teoretiska begreppet icke-vinstdrivande organisationer och detta
begrepp har valts att appliceras på ideella idrottsföreningar. En medvetenhet finns om att
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begreppet innefattar alla olika sorters icke-vinstdrivande föreningar vilket bör hållas i åtanke
då det valdes en applicering av detta på ideella föreningar med idrottslig karaktär.
I uppsatsen har utländsk litteratur och artiklar använts och därför har vi tagit i beaktande, vid
användandet av dessa, att synsätt skiljer sig åt. Det måste även tas hänsyn till att
föreningsverksamheten präglas av kultur, historia och landets regelverk.
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3	
  Teoretisk	
  referensram	
  	
  
Detta kapitel presenterar teori som behandlar föreningars ekonomistyrning. Till en början
presenteras ideella idrottsföreningar följt av grundläggande ekonomistyrning. Kapitlet
fortsätter med ekonomistyrningssystem, strategisk planering, budget och avslutas med
prestationsmätningar. Nedanstående teori i samverkan med det empiriska materialet utgör
grunden vid senare tolkning och resultat.

3.1	
   Ideella	
  idrottsföreningar	
  
Ideella och ekonomiska föreningar är två huvudtyper inom föreningar. Den ekonomiska
föreningen har som kännetecken att bedriva ekonomisk verksamhet och dess syfte är att
tillgodose sina medlemmars ekonomiska intresse. (Hemström 2007:20) Inom de ideella
föreningarna bedrivs inget ekonomiskt främjande för medlemmarna dock kan den
ekonomiska verksamheten fortfarande återfinnas inom föreningen men organisationen får inte
ha en alltför affärsmässig karaktär (Skatteverket, 2013).
Anthony och Govindarajan skriver i sin litteratur att en icke-vinstdrivande organisation inte
kan distribuera tillgångar eller inkomst till fördel för medlemmar, styrelseledamöter eller
andra befattningshavare. Organisationen kan däremot kompensera för utförda tjänster som
erhålls. Definitionen innebär inte att organisationen ej får erhålla vinster utan den förbjuder
endast distribution av vinst till individer som är involverade i organisationen. En ickevinstdrivande organisation behöver vinst för att kunna tillhandahålla medel för sysselsatt
kapital men även för de sämre och oförutsedda ekonomiska tillfällen som kan uppstå i
föreningen. (Anthony och Govindarajan 2007:628)
För att det ur juridisk synpunkt ska ses som en förening krävs det att ett antal individer har
sammanslutit och skapat ett avtal om att i organiserad form tillsvidare samverka i syfte att nå
en gemensam och uppsatt målsättning. Grunden i avtalet ska även ha angetts i föreningens
stadgar. Föreningar kräver även att det tillsätts en styrelse som har i uppdrag att representera
föreningen. (Hemström 2007:22)
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3.2 Ekonomistyrning	
  
Ekonomistyrning är mycket centralt i många organisationer, även inom ideella föreningar som
belyses i denna studie. Faktum är att icke-vinstdrivande organisationer upplever problematik
vid integrerande av ekonomistyrning i organisationen (Sveriges Radio, 2012).
Ekonomistyrning innebär planering och uppföljning av verksamhet för att uppnå de
ekonomiska målen (Edström, Samuelson och Böök 1987:38). Ytterst riktas fokus på de
väsentliga begreppen effektivitet och produktivitet. Det är även betydelsefullt att styrningen
avsevärt understödjer organisationens ansträngningar om målöverensstämmelse.
Ekonomistyrningen ska utformas på ett sådant sätt att den både ser till organisationens helhet
men också till de specifika delarna inom verksamheten. Lindvall menar att ett önskvärt
beteende för medlemmar inom organisationen kan uppnås med hjälp av ekonomisk
information. Han påpekar att ledning och styrning av en organisation främst handlar om att
inverka på och påverka mänskliga beteenden och aktiviteter som bistås av människor
(Lindvall 2011:50-52). Holmblad Brunsson (2005:35) anser att ekonomistyrning borde vara
något som alla intensivt ägnar sig åt, oberoende om det rör sig om enskilda personer, privata
eller offentliga verksamheter och då i både stora och små organisationer. Att detta inte
praktiseras kan vara en bidragande orsak till det rådande problemet i ideella föreningar.
För de ideella föreningarna anser Herzlinger (2000:34) att det krävs ytterligare extern hjälp
kring ekonomistyrning än i de företag som arbetar för att göra vinst eftersom ideella
föreningar har en brist på kunskap kring styrningen. Herzlinger menar att med en svag
kunskap kring ämnet behöver ideella föreningar tydliga instruktioner som hjälper dem att
planera och utvärdera sin verksamhet och sina aktiviteter mer intensivt än vad vinstdrivande
företag behöver.

3.3 Ekonomistyrningssystem	
  
Ekonomistyrningssystem (ESS) är processen där ledare influerar andra medlemmar i
organisationen att implementera organisationens strategi i verksamheten (Anthony och
Govindarajan 2007:6). ESS består av ett antal aktiviteter: planering, koordinering,
kommunikation, utvärdering, beslutsfattande och influering. ESS involverar ett förutseende
där strategierna ska vara förenade i organisationen och därmed bidra till att målen uppnås.
(Anthony och Govindarajan 2007:7)
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Utifrån litteraturen sker ekonomistyrning i organisationer på två nivåer, strategiskt och
operationellt. Den strategiska planeringen rör det längre perspektivet med frågor relaterade till
verksamhetens inriktning medan den operationella planeringen rör den löpande verksamheten.
Den strategiska planeringen ligger till grund för den operationella. (Ax, Johansson och
Kullvén 2009:206-207)
Kommunikation fungerar som en röd tråd genom hela ekonomistyrningen. Det behövs oftast
en personlig förmedling för att konstatera vilka prioriteringar som ska göras i organisationen.
Ett kommunikationsproblem kan uppstå även om informationstekniken som ledningen
använder förmedlar mycket. Möten mellan människor är avgörande för vad som i praktiken
händer inom organisationen. Behovet av koordinering är därför stort och det finns ett behov
av att människor i verksamheten samordnas och kommunicerar. (Olve och Samuelsson
2008:682)
Budgetförberedelserna är ett av de viktigaste ESS-verktygen menar Anthony och
Govindarajan (2007:631). Det är också särskilt betydelsefullt i föreningar med
budgetförberedelser eftersom det finns svårigheter att öka intäkterna i organisationen
(Eriksson och Svensson 2005:143). Därför har vi främst valt att fokusera på budget. Vi har
även valt att vidare inrikta arbetet mot prestationsmätningar då avsaknaden av dessa är ett av
de allvarligaste ekonomistyrningsproblemen i icke-vinstdrivande organisationer (Anthony och
Govindarajan 2007:628).

3.3.1	
  	
   Strategisk	
  planering	
  
ESS är ett verktyg för implementering av strategier (Anthony och Govindarajan 2007:8).
Strategisk planering är en process där ett bestämmande sker hur planer och strategier ska
implementeras i verksamheten (Anthony och Govindarajan 2007:330). Strategin kan
beskrivas som en process för att utveckla den ideella föreningen från det nuvarande läget till
ett önskat framtida läge menar Akingbola (2006:266). Strategin speglar vad den ideella
organisationen gör och hur effektivt den fungerar i jämförelse med andra verksamheter.
Strategin är ett verktyg för att uppnå och aktualisera de uppdrag som den ideella föreningen
har, strategin styr vidare beteendet i organisationen. För att säkerhetsställa effektiviteten av
strategin är det betydelsefullt att matcha de utmaningar och möjligheter som finns för
verksamheten mot kapaciteten inom organisationen. Eftersom ideella föreningar är av mer
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institutionell karaktär är uppgiften att uppnå en effektiv strategi mer komplex. Detta eftersom
ideella föreningar har olika definierade källor för sina intäkter. (Akingbola 2006:266)
Det finns ett antal fördelar med att utforma en strategisk planering. Vid utvecklande av budget
agerar strategisk planering som en ram för vad budgeten ska innehålla. Det blir mål- och
resursallokeringsriktlinjer samt att det underlättar vid ställningstagandet när utformandet av
budgeten ska ske. Den strategiska planeringen fungerar också som ett utvecklingsverktyg.
(Anthony och Govindarajan 2007:332) Det gör att ledningen kan utgå från planeringen och se
till ett långsiktigt perspektiv för föreningen (Anthony och Govindarajan 2007:333).
Underlättandet av koordineringen och samordning mellan enheterna främjas också med en
strategisk planering. Den är också utmärkt för att förena det långsiktiga- och kortsiktiga
perspektivet, samt vid eventuella förbättringar av kortsiktiga handlingar för att gagna
genomförandet av den långsiktiga strategin. Nackdelarna med den strategiska planeringen är
att den enkelt kan bli formalistisk och då uppstår en avsaknad av strategiskt tänkande, vilket
kan göra processen kostsam och tidskrävande. (Anthony och Govindarajan 2007:333-334)
Även Kong (2008:283) hävdar att den strategiska förvaltningen i ideella föreningar innebär ett
antal kritiska steg då omvärldsmiljön ska avsökas för information och att det vidare ska göras
ett val av intressanta uppgifter som i sin tur ska tolkas, testas och sättas i handling.
I icke-vinstdrivande organisationer måste ett övervägande ske gällande allokeringen av
knappa resurser. De måste fördelas till aktiviteter som är givande vilket medför att strategisk
planering är mer tidskrävande och en betydelsefullare process än i vinstdrivande
verksamheter. (Anthony och Govindarajan 2007:631) Kriemadis och Theakou (2007:28)
menar att den strategiska planeringen är en metod för att positionera en organisation genom
att prioritera användningen av resurser för att identifiera mål. Detta i ett försök att styra den
ideella idrottsföreningens riktning och utveckling över en tidsperiod. Akingbola (2006:265)
menar att den övergripande strategin är det mest kritiska arbetet i icke-vinstdrivande
verksamheter. Kaplan och Norton (2001:23) anser att ideella föreningar oftast har problem
kring utstakning av en tydlig och relevant strategi. Komplexa dokument utformas i
föreningarna men efter en definiering av visioner och mål för verksamheten försummas hur
organisationerna egentligen ska uppnå dessa. Föreningarna måste vara införstådda i att
strategi inte endast är vad organisationen tenderar att göra, utan även vad den avstår från att
göra.
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3.3.1.1	
  

Strategisk	
  planeringsprocess	
  

Kriemadis och Theakou (2007:27) menar att den strategiska planeringen kan användas i stor
utsträckning av organisationer, eftersom denna kan fungera som en integrerad del av strategin.
Möjligheten att integrera och distribuera strategisk planering är användbart vid ett strategiskt
agerande. Kriemadis och Theakou (2007:28) anser att strategisk planering kan hjälpa ideella
organisationer att förutse och svara effektivt på dramatiskt skiftande miljöer. Styrelsen har en
stor roll i icke-vinstdrivande organisationer för att effektivt undvika de skiftande miljöerna
och för att kunna förebygga dessa (Anthony och Govindarajan 2007:630). Ideella föreningars
ansträngningar för att öka värdet på pengar och strävan efter att förbättra resultatet har gjort
att ideella organisationer allt oftare använder strategiska planeringssystem eller modeller
(Kriemadis och Theakou 2007:29).
Det finns ett antal modeller som kan användas för att skapa ett tillvägagångssätt och
utvecklande av den egna strategiska planeringsprocessen för icke-vinstdrivande
organisationer. Den första modellen är grundläggande strategisk planering. I denna modell
sker planeringen ofta av den högsta ledningen. Modellen grundar sig i att identifiera ett
grundläggande syfte och efter det väljs de mål ut som organisationen måste uppnå för att nå
syftet. Vidare identifieras strategier och handlingsplaner som måste genomföras för att nå
varje mål. Det sista steget i modellen är att övervaka och uppdatera den plan som utformats.
(Kriemadis och Theakou 2007:29)
Den andra modellen är problem- eller målbaserad planering. Denna modell används ofta
genom utveckling och med utgångspunkt i den första planeringsmodellen, då denna är mer
omfattande. Modellen utgår från formulering av visioner, uppdrag och värderingar för den
ideella organisationen. Efter det grundar sig modellen i en intern och extern utvärdering för
att identifiera en SWOT, vilket är ett planeringshjälpmedel för att identifiera styrkor,
svagheter, möjligheter och hot i föreningen. Det görs sedan en strategisk analys för att
identifiera och prioritera de väsentliga mål som upprättats för föreningen. Efter det sker en
utformning av strategier för att adressera målen. Vidare ska det framställas handlingsplaner
där det kan urskiljas ansvar, roller och även hur implementering av genomförandet ska ske. I
denna modell är det betydelsefullt att visioner, mål, strategier och handlingsplaner vid den
strategiska planeringen utformas i ett dokument med den bifogade SWOT-analysen för
föreningen. Sedermera ska budgeten utvecklas och godkännas för året och ett genomförande
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av åtgärder i föreningen ska göras. Till sist ska dokument med den strategiska planeringen
granskas, övervakas, utvärderas och uppdateras. (Kriemadis och Theakou 2007:30)
Den tredje modellen är justeringsmodellen. Modellen är användbar när ideella organisationer
behöver utreda varför deras strategier inte fungerar eller om den interna effektiviteten
ifrågasätts. Det första steget i denna modell är ett identifierande av vad som fungerar bra i
föreningen och vad som behöver justeras. Efter det bör ett dokumenterande ske hur dessa
justeringar ska genomföras för att eliminera den ifrågasatta interna effektiviteten. Dessa
justeringar ska sedan inkluderas i den strategiska planeringen för föreningen. (Kriemadis och
Theakou 2007:31)
Den fjärde modellen scenario-planering kan användas som ett komplement till de andra
modellerna då ett behov finns av att säkerhetsställa att dem som planerar åtar sig ett
strategiskt tänkande, vilket är användbart för att identifiera olika mål och strategiska frågor.
Modellen bygger på att förutse vilka externa faktorer som kommer påverka föreningen
exempelvis demografiska eller regelmässiga förändringar. Efter detta ska ett antal externa
krafter som kan komma att påverka föreningen väljas ut för att sedan kartläggas i tre olika
framtida scenarion som inkluderar ett bästa fall, ett normalfall och ett sämsta fall. Därefter ska
det föreslås vad organisationen kan göra eller vilka strategier föreningen ska inta för att på
bästa sätt svara på varje förändring i de ovan nämnda tre scenarion. Slutligen bör de mest
sannolika externa förändringarna väljas ut som kan påverka föreningen under en tidsperiod på
tre till fem år. Det bör då ske ett identifierande av vilken strategi organisationen ska åta sig för
att besvara dessa förändringar som kommer påverka organisationen. (Kriemadis och Theakou
2007:31)
Den femte och sista modellen är själv-organiserad planering. En organisk själv-organiserad
process kräver ständig hänvisning till gemensamma värderingar, dialogförande om värden
och delad reflektion om de nuvarande processerna i organisationen. (Kriemadis och Theakou
2007:32)	
  

3.3.2	
  	
   Budget	
  
En budget är ett planeringsverktyg som kräver noggranna förberedelser och utgör en översyn
för beslutsfattarna. Ideella föreningar verkar i en unik miljö och dessa organisationer verkar
också i ett klimat olikt vinstdrivande företag. (Pineno och Tyree 2006:354) En budget är ett
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verktyg som hjälper ledningen att planera, ta beslut och utgör också ett redskap för kontroll
(Pineno och Tyree 2006:356). Budgeten uttrycker de förpliktelser och förväntningar som en
organisation har för kommande perioder (Ax, Johansson och Kullvén 2009:204). Budgetering
är den process där budgetar framställs och utförs som en del av den ekonomiska styrningen av
organisationen. Som en del i ekonomistyrningen är budgetering en viktig process för att
organisationen ska uppnå de uppställda målen. (Ax, Johansson och Kullvén 2009:205) Inom
icke-vinstdrivande organisationer såsom ideella idrottsföreningar är budgetar ett av de
viktigaste ESS-verktygen för att föra föreningar framåt (Anthony och Govindarajan
2007:631).
Strategisk planering och budgetering opererar båda som planering för organisationens
verksamhet, dock skiljer sig planeringen åt. Budgetering fokuserar på kortsiktig planering
som oftast löper under ett års tid. Medan strategisk planering avser planering av aktiviteter
som sträcker sig flera år framåt i tiden. En budget är mer detaljerad än en strategisk planering
och involverar, i budgeteringsprocessen, fler chefer och ansvariga på olika nivåer i
organisationen. (Anthony och Govindarajan 2007:381)
Det finns många syften till varför organisationer ska budgetera. Främsta anledningen är
planering av verksamheten för kommande perioder, exempelvis planering av aktiviteter.
(VSCPA 2012:2) Budgetering kan ses som en form av samordning mellan enheterna då de
arbetar mot gemensamma mål. Även hur resurserna i organisationen ska fördelas mellan
enheterna och vilka delar och enheter som ska prioriteras är centralt i budgetsammanhang.
Budgeten utgör grunden för en bra uppföljning för en period då de kan jämföras med utfallet
för tidigare perioder. På detta sätt kan budgetarna utvecklas, omformas och göras än mer
precisa i framtiden. Detta är något som syns tydligt i figur 1. Verksamhetens uppsatta mål ska
speglas i budgeten och viktigt är också själva budgetuppföljningen där utfallet ska ligga till
grund för kommande budgetar i organisationen. Ytterligare ett syfte med budgetering är att
skapa en medvetenhet i organisationen om vad som är viktigt att uppnå och genomföra för
föreningens framgång. (VSCPA 2012:2-4)
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Figur 1 - Återkopplingsmodell

Budgetering inom ideella föreningar stöter ofta på problemet att kunskapen för de som
upprättar budgeten inte är tillräcklig för en korrekt utformning. Detta kan resultera i otydliga
budgetar som mest har belastat föreningens pressade resurser. Budgeten är grunden i alla de
beslut som fattas och kräver därför att kompetensen är tillräcklig för att rätt beslut ska tas. En
möjlighet att säkerställa kompetensen är att ha formella mallar som kan följas för att upprätta
budgetar som är framtagna av föreningens styrelse. (McMillan 2010:105)
En budget är bra för de ideella föreningarna i syfte att klargöra vilka resurser som återfinns i
föreningen. Men den är även bra för att fastställa vilka resurser som förväntas inkomma och
som då fås till förfogande. Den strategiska planeringen kan ses som en grund till budgeten och
Thunberg menar att budgeten i ideella föreningar kan ses som den strategiska planeringen fast
i monetära termer. Föreningarna bör först ställa sig frågan vad det är de ska åstadkomma
under perioden och därefter se om det är ekonomiskt möjligt med de resurser som återfinns.
(Thunberg 2006:73-74)
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3.3.2.1	
  

Budgetprocessen	
  

Skillnaden mellan budgetprocessen i små och stora verksamheter är generellt sett tämligen
stor, detta dels för att budgetarna har olika syften. I mindre organisationer, då även ideella
idrottsföreningar, är planeringsrollen viktig. Andra faktorer som påverkar i vilken omfattning
budgetering utformas, förutom organisationens storlek, är organisationens strategi,
branschtillhörighet och grad av osäkerhet. Processen att ta fram budgetar ser olika ut i
verksamheter och organisationer men i grund och botten handlar det om bedömningar av
framtida ekonomiska utfall. (Ax, Johansson och Kullvén 2009:248)
Det är väsentligt att vid budgetprocessen ta fram och utveckla riktlinjer som styr
framtagningen av en budget. Dessa riktlinjer grundas i den strategiska planen och det är
såklart viktigt att alla enheter följer dessa. Vanligtvis formuleras riktlinjerna av de
budgetansvariga och godkänns därefter av den högst ansvarige. (Anthony och Govindarajan
2007:388-389) Vid tillsättandet av en budgetkommitté i en ideell förening är det
betydelsefullt att denna grupp återspeglar den samlade kunskapen i organisationen vad gäller
de mål och syften för den aktuella perioden som finns för verksamheten. Budgetkommittén
bör vara en väsentlig del av varje organisations plan och denna ska tillåta flexibiliteten som
behövs för att uppnå målen. Kommittén som utformar budgeten bör ha kännedom om
föregående års verksamhet och även inneha en ambition att se till organisationens helhet och
inte enbart mot enskilda projekt eller enheter. Budgetkommittén har till uppgift att definiera
en tidslinje för budgeten. Vid budgetarbetet måste också den strategiska planen tas i beaktan,
då denna kommer påverka budgeten och då sedermera planera efter denna. Det är angeläget
att budgeten presenteras innan organisationens nästa räkenskapsår och att det sker en
dokumentation av denna. Detta eftersom budgeten och dess utfall utgör en grund för att kunna
öka effektiviteten i budgetprocessen för varje år. (VSCPA 2012:3)
Generellt finns det tre olika sätt att genomföra en budgetuppställning: Uppbyggnadsmetoden,
nedbrytningsmetoden och den iterativa metoden (Kullvén 2009:42). I uppbyggnadsprocessen
görs budgetuppställandet längst ner i organisationen men innan arbetet påbörjas ges det
anvisningar från organisationens ledning i form av strategier och visioner (Greve 2011:161).
Under processen tillkommer det oftast kompletterande information från ledningen via
budgetmöten till staben som gör budgetuppställningen. När budgeten är sammanställd
överlämnas den till ledningen för granskning. I många fall har ledningen synpunkter och
förslag på ändringar som ska göras innan budgeten godkänns, därför börjar delvis processen
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om igen med att staben justerar och lägger till vad som saknas. Slutligen hamnar budgeten hos
ledningen för att godkännas. En stor fördel med processen är den dialog som skapas mellan de
olika nivåerna i organisationen. Den främjar även kreativitet och engagemang bland de som
genomför budgetuppställningen. Nackdelen är tiden och de resurser som processen tar i
anspråk. (Kullvén 2009:43) Är lönsamheten god för organisationen passar denna metod in bra
då den främjar nya idéer och initiativ (Olve och Samuelsson 2008:452).
Nedbrytningsmetoden fungerar på ett motsatt sätt i form av att processen går uppifrån och ner
i organisationen. Ledningen formulerar mål för de olika enheterna i organisationen och
upprättar en preliminär budget för hela verksamheten. (Greve 2011:160) När målen och den
preliminära budgeten delats upp på enhetsnivå följer en liknande process som
uppbyggnadsmetoden. Men den stora skillnaden är att varje enhet ska utforma en egen budget
som matchar de formulerade och fastställda målen. (Olve och Samuelsson 2008:451)
Förutsättningen för att nedbrytningsmetoden ska fungera är att ledningen är väl insatt i de
lägre nivåerna i organisationen (Greve 2011:160). En nackdel med den här metoden är att en
del engagemang och motivation kan försvinna då ledningen sätter ramarna. Överlag fungerar
denna metod bäst i åtstramningslägen och då organisationens lönsamhet är pressad. (Kullvén
2009:45)
Den tredje budgetuppställningsmetoden, den iterativa metoden, kan ses som en blandning
mellan de två ovanstående och är den vanligaste bland organisationer. Viktigt är att dialog
förs både uppifrån och ner men även nerifrån och upp i organisationen. Beroende på om den
iterativa metoden drar åt uppbyggnadsmetoden eller nedbrytningsmetoden varierar dialogen.
(Kullvén 2009:45-46)

3.3.2.2	
  

Budgetuppföljning	
  

Vid budgetuppföljning jämförs de budgeterade värdena mot de verkliga utfallen i enlighet
med figur 1. Att arbeta med budgetar utan uppföljning kan fungera men värdet och
betydelsen av budgeteringen ökar betydligt om budgetarna följs upp kontinuerligt. Skillnaden
mellan det budgeterade värdet och utfallet som framställs kallas för avvikelse. Denna
jämförelse har två huvudsakliga syften, ett alarmerandesyfte och ett diagnostiserandesyfte.
(Bergstrand och Olve 1992:83) Kombinationsregeln förespråkas i avvikelsesammanhang, då
ett beaktande ska göras både till den procentuella och till den absoluta avvikelsen. Detta för
att inte missa mindre poster i sammanställningen, vilka inte utmärker sig med framstående
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belopp. (Bergstrand och Olve 1992:84) Åtgärder till inträffade avvikelser kan genom
fastställande av orsakerna vidtas och ett konstaterande kan ske om det eventuellt är
budgetvärdet eller utfallet som avvikelsen kan hänföras till (Bergstrand och Olve 1992:85).
Det mest väsentliga syftet med avvikelseanalysen är att den kan medverka till nya impulser
samt att nya ingripanden kan tillämpas, se figur 1 (Bergstrand och Olve 1992:86). Den här
typen av analys av avvikelserna brukar vara en effektiv metod för att lära ut ekonomiska
samband till alla personer i organisationen menar Ax, Johansson och Kullvén (2009:257).
Vid budgetuppföljning är det också viktigt att utkräva ansvar för de avvikelser som uppstår.
Varje del i en budget ska kunna hänföras till en ansvarig exempelvis kostnadsansvarig eller
intäktsansvarig. På det sättet utelämnas inga problem utan någon förväntas alltid att lösa dem
och vidta åtgärder. (Bergstrand och Olve 1992:88) Ett ytterligare syfte med budgetuppföljning
är att en uppföljning kan ligga till grund för ett belöningssystem. Personer i organisationen
bedöms ofta utifrån deras prestationer och det är något som ofta synliggörs i
budgetuppföljningen. Dock ska det påpekas att budgetuppföljningens syfte skiljer sig från
verksamhet till verksamhet. (Ax, Johansson och Kullvén 2009:257)
Thunberg anser att inom ideella föreningar är det inte enbart betydelsefullt att upprätta
budgeten utan budgetuppföljningen är minst lika viktig för att kunna utveckla en god ekonomi
inom föreningens verksamhet. De planer som fastställs i början ska följas under hela året för
att de ska kunna utvärderas om de fortfarande är möjliga att genomföra även då föreningens
arbete har startat. (Thunberg 2006:73-74)
Anthony och Govindarajan anser att det kan bli komplikationer inom ideella föreningar då
risken finns att dessa, om inte budgetutfall görs, använder hela det avsatta beloppet för en
specifik aktivitet och inte utvärderar vad som egentligen är rimligt för projektet. Utan
uppföljning finns risken att budgeten inte hålls vilket kan resultera i förluster för föreningen.
Förluster period efter period på grund av dålig uppföljning kan sätta föreningar i svåra
ekonomiska situationer vilket kan leda till att föreningen slutligen sätts i konkurs. (Anthony
och Govindarajan 2007:631)

3.3.3	
  	
   Prestationsmätning	
  
Målet med prestationsmätningar är att implementera och genomföra strategin. Ledningen
behöver välja den sortens prestationsmätningar som bäst bidrar till och representerar
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organisationens strategi. (Anthony och Govindarajan 2007:460) Anthony och Govindarajan
menar att det finns en avsaknad gällande mätning av vinst i ideella föreningar. Många
företags främsta mål är att generera en tillfredställande vinst och det finns även olika
mätningar av prestationer för att uppnå målen, detta återfinns inte i ideella föreningar. Många
ideella föreningar har flera mål och en organisations effektivitet att uppnå dessa kan sällan bli
mätt i kvantitativa belopp. Det allvarligaste ekonomistyrnings problemet i icke-vinstdrivande
organisationer är avsaknaden av tillfredställelse och överlag prestationsmätningar. (Anthony
och Govindarajan 2007:628)
Nyckeltal fungerar som ett hjälpmedel om ledningen snabbt vill veta verksamhetens situation
och ta pulsen på organisationen (Rock 1995:5). Huvudsyftena med nyckeltalen är att
underlätta vid planering, ha tillsyn över och övervaka de prestationer som genomförs samt att
de ska understödja tillståndsbedömningen av en situation för att kunna genomföra
förbättringar. Den främsta tillämpningen av nyckeltal är för att kunna mäta statusen på
verksamheten. De är även användbara vid utvärdering och utveckling av verksamheten över
tid. Nyckeltalen är inte bara till för att mäta effektiviteten utan är också utmärkt som
planeringsinstrument för att verksamheten ska uppnå de tilltänkta målen. Ett annat användbart
användningsområde för nyckeltal är om det anses nödvändigt att jämföra den egna
verksamheten med andras. I de situationer kan nyckeltalen för andra verksamheter inom
samma avgränsning jämföras för att se hur prestationerna inom egna organisationen står sig i
konkurrensen med andra. Det kan dock vara svårt att hitta en likartad verksamhet att jämföra
med då definition och innebörd inte alltid är densamma för nyckeltal. (Rock 1995:7)
Ett nyckeltal som är viktigt för ideella idrottsföreningar att kontrollera är närvaro och
aktivitetstimmar bland sina medlemmar detta för att kunna erhålla LOK-stöd från
Riksidrottsförbundet. LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och är ett statligt bidrag ideella
idrottsföreningar kan söka. Under de senaste tio åren har detta bidrag ökat från drygt 200
miljoner kronor till 600 miljoner kronor. I genomsnitt står LOK-stödet för 12 procent av en
idrottsförenings totala inkomster. (Riksidrottsförbundet, 2011 a)
Four by four report är ett alternativt prestationsmätningsverktyg som kan implementeras i
ideella föreningar. Utformningen utgår från de intressenter som är förknippade med
verksamheten. Herzlinger som är grundaren av detta anser att intressenterna för en ideell
organisation är: bidragsgivare, medarbetare, mottagare och samhället. Målet med modellen är
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att tillgodose de krav som intressenterna ställer på föreningen och vad de kräver för att vara
delaktiga. Modellen fungerar även som ett utvärderingsverktyg för att se om intressenternas
krav uppfylls. Utvärderingen sker genom att ställa ett antal frågor till de fyra
intressentgrupperna. Med grund i frågorna och givet de ekonomiska resurserna som
föreningen innehar ska det klargöras hur föreningen kan tillfredsställa de ovan angivna
intressenterna som kretsar kring verksamheten. Svaren på frågorna ger också möjlighet att
mäta organisationens framgångar och vilka förbättringar som kan utformas. (Herzlinger
2000:35)

3.4 Konceptuell	
  modell	
  
Vi ska utifrån teorin koppla huvudbegreppen i vår studie till de utvalda
respondentföreningarna enligt figur 2. Det huvudsakliga fokuset i teorikapitlet har varit
ekonomistyrningssystem i form av strategisk planering, budgetprocessen och slutligen
prestationsmätningar. Dessa begrepp är centrala i styrning av ideella idrottsföreningar och
därför har vi valt att applicera dessa på föreningarna. Utifrån de centrala begreppen i
teoriavsnittet kommer vi i uppsatsen samla in empiri som avspeglas i teorin för att sedan
kunna genomföra en analys med detta som utgångspunkt, se figur 2.

Figur 2 - Konceptuell modell
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4	
  Empiri	
  
Detta kapitel presenterar den insamlade empirin som har erhållits via de genomförda
intervjuerna. Vidare har vi sammanställt svar vi fått från respondenterna och dess syn på
föreningarnas ekonomistyrning samt vilka verktyg de använder. Empirin tillsammans med
teoriavsnittet utgör underlag för de analyser som sedan följer i denna studie.

4.1 Växjö	
  FF	
  
4.1.1	
  	
   Presentation	
  av	
  föreningen	
  
Växjö FF grundades år 1928 av en sammanslutning ungdomar i Växjö. 1943 upphörde
klubben men startades återigen upp år 1986 men då enbart som en förening för flickor och
damer. Föreningen omsätter cirka två miljoner kronor och har i nuläget ungefär 600
medlemmar varav 450 stycken är aktiva idrottsutövare. (Petersson, 2013)
Växjö FF:s styrelse består av totalt sju personer varav en representant från
representationslaget som är ordinarie ledamot (Kabbenäs, 2013). Styrelsen tillsätts genom
nomineringar från övriga medlemmar vilket gör att kvalifikationer för styrning och ekonomi
inte är något krav för erhållande av en styrelsepost. Under styrelsen verkar två sektioner i
föreningen, dessa är VFF-sparken och sportutskottet. VFF-sparken är nordens största
inomhusturnering för flickor och anordnas årligen i Tipshallen i Växjö. Sportutskottet består
av en representant från respektive ungdomslag för att alla lag ska kunna framföra sina åsikter
vad gäller träningstider, cup medverkande med mera. (Petersson, 2013)

4.1.2	
  	
   Strategisk	
  planering	
  och	
  process	
  
Föreningens vision menar Petersson är att bli ”Växjös ledande damförening” (Petersson,
2013). Enligt den blå tråden som föreningen använder sig av som idrottsligt styrmedel,
innebär visionen att Växjö FF ska vara den föreningen som engagerar flest medlemmar i
förhållande till folkmängd i Kronobergs län. De ska även erbjuda möjlighet att tävla på en hög
nivå utifrån den individuella ambitionsnivån och efter föreningens förutsättningar. (Växjö FF,
2013) Föreningens sportsliga mål är att seniorerna ska avancera så långt upp i seriesystemet
som möjligt och utöka antalet ungdomslag i föreningen. De ekonomiska mål som föreningen
eftersträvar är att stärka ekonomin och ha en buffert på en tillfredställande summa. (Petersson,
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2013) Ett annat mål för föreningen är att färdigställa verksamhetens nya klubbstuga.
Föreningen använder sig i dagens läge inte av någon uttalad och specifik strategi för att uppnå
verksamhetens mål men det förekommer till viss del handlingsplaner för att koordinera det
pågående samarbetet med Hovshaga AIF:s damlag. (Kabbenäs, 2013) En del i föreningens
styrning innefattar det möten där samtliga ledare från ungdomssektionen är representerade
tillsammans med styrelsen för att kunna föra fram idéer och tankar som styrelsen framarbetat.
För att styra föreningen idrottsligt använder Växjö FF den blå tråden. I denna beskrivs vad
föreningen kräver av sina medlemmar och det redogörs även för de idéer som finns för
styrning av föreningen i stort men Petersson menar att det är svårt att koordinera ut detta i
föreningen. Den blå tråden uppdateras på varje årsmöte för att den ska överensstämma med
verkligheten och underbygga de riktlinjer och mål som föreningen har, då den ska ge direktiv
om hur föreningen ska ta ställning och agera vid händelser och vägval. Dock är detta material
begränsat med information hur den ekonomiska styrningen ska utformas och fungera.
(Petersson, 2013) Däremot berättar Kabbenäs att de har planer på att utveckla en ny del i den
blå tråden som ska innehålla hur ekonomin ska styras och hur vissa aktiviteter ska drivas.
(Kabbenäs, 2013)
Beslutsprocessen i organisationen vad gäller större beslut som berör hela föreningen och
ligger i allas intresse, sker genom styrelsen. Kassören och ordföranden kan enskilt eller
tillsammans efter erhållen bidragsansökan godkänna summor understigande ett förutbestämt
belopp. Beslutsprocessen är utformad olika beroende på vilken aktualitet det inkomna ärendet
har. Processen kan ske genom att samtliga medlemmar i styrelsen genom mail får utrycka sin
åsikt och att det därefter tas ett beslut, detta för att korta ner tidsförloppet fram till ett beslut.
Eventuellt kan ett extrainsatt styrelsemöte förekomma om styrelsemedlemmarna har
möjlighet. Vanligtvis sker en sammankomst av styrelsen varannan månad och det är
huvudsakligen där besluten tas. (Petersson, 2013)

4.1.3	
  	
   Budgetarbete	
  
För att styra föreningens ekonomi använder Växjö FF budgetar. Föreningen utgår från
föregående års utfall för att komponera och utforma ett nytt budgetförslag där förändringar
görs med hänsyn till eventuella ändringar i omvärlden exempelvis hyresökningar eller
ändringar vad gäller föreningens mål och vision. Organisationen använder en nollbudget där
en metod med plus/minus noll resultat förespråkas, det vill säga att de utgifter föreningen har
ska täckas av de intäkter som genereras från exempelvis sponsorer och VFF-sparken.
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Föreningen framställer endast en verksamhetsbudget för hela organisationen utan uppdelning
på sektioner eller lag. En uppdelning har dock gjorts mellan VFF-sparken och resterande delar
inom föreningen berättar Petersson. Detta för att undvika diskussioner om snedfördelade
resurser och prioriteringar kring föreningens verksamhet. (Petersson, 2013)
Efter att kassören utformat en ny budget utifrån utfallet från föregående år går denna vidare
till styrelsen, där kan eventuella förändringar göras innan budgeten fastslås. Budgeten
utarbetas endast av kassören och alltså inte av de underliggande sektionerna. (Växjö FF,
2013) Då budgeten bestämts presenteras den på årsmöte i slutet av mars för medlemmarna
(Petersson, 2013).
Budgetuppföljning sker ett antal gånger per år i samband med styrelsemötena (Kabbenäs,
2013). Utfall av budgeten görs enligt Petersson för att kunna uppmärksamma om någon post
avviker markant från vad som fastslagits. Skulle större avvikelser förekomma arbetar
styrelsen med att diskutera och ta beslut om hur de ska finna en lösning på problemet.
(Petersson, 2013) Kabbenäs menar att det i föreningen görs aktiva åtgärder vid avvikelser och
åtgärderna görs alltid efter styrelsebeslut. Han menar vidare att ordföranden har det
övergripande ansvaret vid avvikelser tillsammans med styrelsen. Större avvikelser är sällsynta
berättar Kabbenäs och om det inträffar hanteras detta i styrelsen och kommuniceras sedan ut
via e-post till berörda ledare. Alternativt sker kommunikationen via föreningens sportutskott.
Ett exempel på en inträffad avvikelse är föreningens planhyror som oplanerat har ökat.
Kabbenäs menar då att de har kartlagt orsakerna till de inträffade och att detta underlag sedan
kommuniceras ut i föreningen för att skapa en ökad förståelse. (Kabbenäs, 2013)

4.1.4	
  	
   Prestationsmätningar	
  
Verksamheten använder idag inte några utarbetade prestationsmätningar men Kabbenäs
menar att det skulle vara intressant att mäta föreningens sponsringsverksamhet och kunna få
information om vad varje person som deltar i denna drar in till föreningen (Kabbenäs, 2013).
Föreningen använder inte några nyckeltal men skulle gärna i framtiden vilja framställa sådana
för att kunna göra återkopplingar till de utfall och resultat som redovisats och utifrån detta
kunna föra föreningen ytterligare framåt (Petersson, 2013). Ordförande är dock skeptisk till
användandet av nyckeltal i föreningen just nu men menar att anledningen till att använda sig
utav nyckeltal kan komma mer till pass vid sämre tider (Kabbenäs, 2013).
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4.2 Hovshaga	
  AIF	
  
4.2.1	
  	
   Presentation	
  av	
  föreningen	
  
År 1986 grundades idrottsföreningen Hovshaga AIF. Föreningen innefattar tre idrotter:
fotboll, innebandy och tennis. Inom dessa idrotter finns det ungefär 800 stycken aktiva
utövare och hela föreningen består av cirka 1500 medlemmar. Hovshaga AIF omsätter idag
cirka tre miljoner kronor i verksamheten. (Barrdahl, 2013)
Styrelsen inom Hovshaga AIF består av tio personer där fem stycken är representanter från de
olika sektionerna. De övriga ledamöterna är alla ordinarie i styrelsen och väljs på en eller
oftast två årsperioder. De olika posterna i styrelsen väljs inte samtidigt, detta för att undvika
okunskap och att erfarenhet kring ledning och styrning avgår på en och samma gång.
Styrelsen inom Hovshaga AIF väljs ut av en valberedning utifrån kriterier som finns i
föreningens idrottshandbok berättar Barrdahl. (Barrdahl, 2013) I samma handbok står även
tydliga beskrivningar av respektive styrelseposts ansvarsområde (Hovshaga AIF, 2013).
Under styrelsen finns de olika sektionerna för respektive idrott som alla har en huvud- samt
ekonomiansvarig (Axelsson, 2013).

4.2.2	
  	
   Strategisk	
  planering	
  och	
  process	
  
Det finns idag inte någon uttalad vision för föreningen (Axelsson, 2013). Föreningens främsta
målsättning är att idrottsligt och socialt engagera barn, ungdomar och föräldrar på området
Hovshaga till en låg kostnad. Föreningen har också ett långsiktigt mål att möjliggöra
seniorverksamhet i föreningen till de medlemmar som önskar fortsätta sin utveckling inom
föreningen. Verksamheten strävar därför mot att hålla en hög kvalité på sin seniorverksamhet
samt att tillhandahålla och utveckla anläggningar som krävs för detta. (Hovshaga AIF, 2013)
Föreningen lyckas gärna med sportsliga framgångar men detta är inget egenändamål som
organisationen har. Det finns i föreningen inga utarbetade strategier eller handlingsplaner för
att nå de uppsatta målen i föreningen. (Axelsson, 2013)
Styrningen av föreningen sker genom idrottshandböckerna den blå knuten och den blå tråden
som är övergripande dokument för hela Hovshaga AIFs verksamhet. Styrning sker även
genom föreningens stadgar, antidopingverksamhet, jämställdhetspolicy, sponsorhandboken
samt policys gällande alkohol och droger. (Hovshaga AIF, 2013)
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I början av året hålls det i föreningen ett årsmöte där bland annat styrelse och valberedning
utses. Årsmötet klassas som det yttersta beslutande organet i föreningen. Huvudstyrelsen i
föreningen handlägger de föreningsövergripande frågorna medan respektive sektion fattar
beslut angående de frågor som rör deras verksamhetsområde. (Hovshaga AIF, 2013) Den
ekonomiska styrningen sker genom att kassören på varje styrelsemöte redovisar det
ekonomiska tillståndet för både föreningen och respektive sektion. Ekonomin är en stående
punkt under varje styrelsemöte där budgetarna följs upp och ekonomin hålls i balans.
(Axelsson, 2013)
Beslutsprocessen i verksamheten sker genom att styrelsen beslutar om de övergripande
delarna som berör samtliga sektioner men det är samtidigt mycket som är delegerat ner i
sektionerna och som de själva kan ta beslut kring. Det finns i nuläget inget beloppsansvar vad
gäller delegerat ansvar till sektionerna utan besluten tas i samråd med övriga inom sektionen
alternativt efter rådfrågande hos sektionens kassör. (Barrdahl, 2013)

4.2.3	
  	
   Budgetarbete	
  
Det verktyg som används för att styra ekonomin i föreningen är i huvudsak budgetar då målen
avspeglas i dessa. Inom Hovshaga AIF upprättar fotboll-, innebandy- och tennissektionen
enskilda budgetar istället för att det ska göras en övergripande verksamhetsbudget för hela
föreningen. I varje sektion finns det en sammanslutning människor som tillsammans med den
ekonomiansvarige utformar budgeten för sektionen. Vid budgetarbetet eftersträvas det av
sektionen att verksamheten för denna ska gå runt av egen regi. Att upprätta enskilda budgetar
menar Axelsson är ett led för att avspegla målen i budgetarbetet, då föreningen strävar mot att
vara en barn- och ungdomsförening och vill att så många som möjligt ska kunna delta i
verksamheten. Detta främjas då det inte blir någon ekonomisk snedfördelning i föreningen
eftersom seniorverksamheten oftast är dyrare än ungdomsverksamheten. (Axelsson, 2013)
Föreningen använder intäkts- och kostnadsbudget i respektive sektion och kan benämnas som
nollbudget enligt Barrdahl. Budgeteringen sker med bakgrund av föregående års budget där
det tas hänsyn till utfallet och eventuella förändringar i verksamheten. Budgeten framställs
med nedbrytning på enskilda lag för att specificering skall kunna göras och för att
fördelningarna skall ske rättvist. (Barrdahl, 2013) Samtliga sektionsbudgetar diskuteras och
överläggs sedan av ordförande, kassör samt sektionsansvariga för ekonomin (Axelsson,
2013). Efter detta äger ett styrelsemöte rum i början av året då styrelsen granskar, ifrågasätter
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och tillslut godkänner de budgetarna som framställts av sektionerna. Budgetarna presenteras
för föreningens medlemmar vid det årsmötet som anordnas under våren. (Barrdahl, 2013)
Budgetuppföljning sker inte konkret i den bemärkelsen att ett utfall utformas och analyseras.
Detta poängterar Barrdahl är något som han dock gärna ser att föreningen börjar använda sig
av då det kan underlätta medvetenheten och göra nästa års budget bättre. Det kan även ge
vetskap kring vilka poster som bör stramas åt nästkommande år. (Barrdahl, 2013) Sektionerna
ansvarar för sin egen budget och att denna följs upp för att kunna vidta nödvändiga åtgärder
att uppnå det förväntade resultatet (Hovshaga AIF, 2013).
Vid avvikelser och överskriden budget görs det åtgärder och det läggs mer vikt på analys av
det område där problemet uppstått. Axelsson menar också att det beror på karaktären av
avvikelsen om åtgärder ska genomföras. Finns det avvikelser försöker dessa korrigeras i de
verksamheter där avvikelsen uppstått och finns det brister i sektionerna bör dessa åtgärder
vidtas av sektionen. Ett samarbete mellan styrelsen och sektionen sker genom att ordförande
delegerar ansvaret till den sektionsansvarige. Ett exempel på en situation där det uppstått
avvikelse är då fotbollssektionen inte höll den upprättade budgeten under ett antal år som kan
bero på brist i kommunikationen. Föreningen har hanterat detta med att ställa ett pluskrav på
fotbollssektionen motsvarande den sammanlagda summa de har gått i förlust med föregående
år, Axelsson benämner detta som en reprimand. Sektionerna får ta ansvar för sina egna
budgetar och eventuella avvikelser menar Axelsson. Det finns inget utformat
återkopplingssystem för föreningen vid angripande och agerande vid avvikelser. (Axelsson,
2013)

4.2.4	
   Prestationsmätningar	
  
Det finns inga uttalade ekonomiska prestationsmätningar i föreningen, däremot nämns det att
medlemsantalet följs upp som en form av nyckeltal. I övrigt använder Hovshaga AIF inte
något nyckeltal som de bevakar för att se effektiviteten i föreningen. Axelsson är tveksam till
om föreningen behöver använda nyckeltal, vilket han menar kan bero på att föreningen har
god ekonomi och inte upplever något behov av detta. (Axelsson, 2013) Barrdahl tror dock att
det skulle kunna hjälpa föreningen, främst i jämförelsesyfte med andra föreningar (Barrdahl,
2013).
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4.3 Alvesta	
  GIF	
  
4.3.1	
  	
   Presentation	
  av	
  föreningen	
  
År 1908 grundades Alvesta GIF vilket gör den till en av Smålands äldsta fotbollsföreningar.
Idag har föreningen 700 medlemmar och ungefär 300 av dem ses som aktiva medlemmar och
utövar idrott i klubben. Alvesta GIF har i dagsläget en omsättning på cirka två miljoner
kronor för verksamheten. (Engström, 2013)
Föreningens styrelse består idag av tre ordinarie styrelseposter och ytterligare en till två
representanter från de sektioner som återfinns under styrelsen. Styrelsens största uppgift är att
marknadsföra föreningen på ett positivt sätt och ta fram policys och andra styrande dokument
som krävs i föreningen. Medlemsmöten sker en gång på hösten och en gång på våren där
vårmötet är det möte där den kommande periodens budget presenteras och övriga ekonomiska
händelser beslutas. Under styrelsen återfinns tre sektioner: klubb-, fotbolls- samt
ungdomssektionen. (Engström, 2013)

4.3.2	
  	
   Strategisk	
  planering	
  och	
  process	
  
Föreningen har idag en uttalad vision där fotbollsverksamhet ska bedrivas från sex års ålder
upp till seniorlag. Alvesta GIF arbetar mot att 75 procent av spelarna i föreningens
representationslag ska vara fostrade i klubben. Föreningen har även uppsatta mål i
verksamhetsplanen som berör dels en förbättring av informationsleden i föreningen och dels
utformande av en ny konstgräsplan. (Karlsson, 2013) Engström menar att det sportsliga målet
för organisationen är att ha ett lag representerat i varje ålderskategori. Det är även ett mål att
seniorverksamheten med dam- och herrlag ska avancera en division, då representationslag i
de övre divisionerna kan behålla ungdomar inom föreningen som strävar framåt. Ur
ekonomiskt perspektiv strävar föreningen mot att inneha en stabil ekonomisk grund, detta för
att kunna göra det möjligt med fler aktiviteter som kan medföra att föreningens lag kan klättra
i seriesystemen. Engström menar att allt är möjligt genom en god ekonomi och på så sätt kan
föreningen bli mer attraktiv och varumärket stärkas. (Engström, 2013) Det finns ingen uttalad
strategi för föreningen och handlingsplaner finns inte konkret utformade (Karlsson, 2013).
Varje sektionsstyrelse inom föreningens organisation framställer en verksamhetsplan som ska
gälla nästkommande verksamhetsår. Planen presenteras för föreningens huvudstyrelse för att
den ska godkännas. Styrelsen genomför de ändringar som krävs för att sektionens plan skall
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stämma överens och passa in i föreningens övriga planering, ekonomiska ställning och
utveckling. (Alvesta GIF, 2013) Styrningen av det idrottsliga i verksamheten sker genom den
grön/vit tråden och verksamhetsstyrningen styrs även genom protokoll från styrelsemötena
som förmedlas ut i organisationen till respektive sektion (Engström, 2013).
De beslut som gäller hela föreningen fattas av styrelsen på styrelsemötena som hålls varje
månad. Innan mötena träffas de olika sektionerna under styrelsen för att diskutera och
överlägga vad som behöver tas upp på styrelsemötet och vad de skulle vilja framföra till
huvudstyrelsen. Det som bestäms på styrelsemötet koordineras sedan ut till de olika
sektionerna för att de ska implementera de beslut som tagits. (Engström, 2013) Karlsson anser
dock att detta i nuläget inte fungerar då besluten som tas i föreningens styrelse antingen inte
koordineras ut eller inte fullföljs av sektionerna (Karlsson, 2013 ). Det är en lång
beslutsprocess och många sektioner och personer som besluten ska gå igenom, detta leder till
att det inte alltid fungerar vilket Engström gärna ser en förändring kring. Engström menar att
det är svårt att få det att fungera i samtliga led. (Engström, 2013)

4.3.3	
  	
   Budgetarbete	
  
Ett viktigt verktyg som används för att styra Alvesta GIF enligt Engström är budgetar.
Budgeten komponeras i oktober av kassören med rådgivning av en redovisningskonsult som
fungerar som en extern part. Detta efter att de olika sektionerna har framlagt förslag för sina
respektive områden. Därefter godkänns budgeten av styrelsen utan att egentligen någon
granskning av denna sker eftersom styrelsen inte innehar den kompetens och erfarenhet som
behövs för att förstå budgetar fullt ut, däremot granskar kassören de olika budgetarna.
(Engström, 2013) Ändringar sker här utifrån vad som anses vara nödvändigt med hänsyn till
föreningens skyldigheter i olika hänseenden, dess ekonomiska ställning eller den förväntade
utvecklingen av den sportsliga verksamheten (Alvesta GIF, 2013). Efter godkännandet
koordineras budgeten ut till de olika sektionerna genom mail, detta för att samtliga i
föreningen ska ha tillgång och möjlighet att granska dessa och under året inte överstiga några
summor. Budgeten presenteras för medlemmarna vid årsmötet som föreningen anordnar.
(Engström, 2013) Föreningens mål speglas i budgeten till viss del, då exempelvis
kontraktskostnader budgeterats för att kunna uppfylla målet med egna produkter i
seniorverksamheten (Karlsson, 2013).
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Budgeten som framställs är utformad för hela föreningen och innefattar samtliga sektioner.
Kvartalssiffror finns för varje sektion och koordineras ut i verksamheten för att det ska
förmedlas hur föreningen förhåller sig till fastställd budget. Det finns även en budget för varje
sektion men denna är inte nedbruten på kvartal. Budgeten omfattar samtliga poster som
bokföringen innehar eftersom Engström menar att det ökar förståelsen för de som ska ta del
av budgeten, då denna är nedbruten och mer specificerad. (Engström, 2013)
Budgetuppföljning sker några gånger om året på styrelsemötena. Det görs även ett utfall av
budgeten i slutet av året som ligger till grund för det kommande årets budget. Avvikelser som
uppstår hänförs till sektionen budgeten avser, då det är denna som står för ansvaret. Ett
exempel på en inträffad avvikelse är då det budgeterade värdet för planhyror avvek markant.
Styrelsen införde då restriktioner för verksamheten genom att en rapportering måste ske till
ledningen månadsvis av använda planresurser. Karlsson nämner också att problemen med för
mycket utbetalad reseersättning vid matcher i förhållande till de budgeterade korrigerades
genom ett utformande av intyg från ledaren till laget ifråga. Föreningen är därmed bra på att
vid uppföljda avvikelser hantera situationen och förbättra verksamhetens rutiner och återföra
detta in i verksamheten, dock finns det inget konkret utformat återkopplingssystem vid
avvikelser. (Karlsson, 2013)

4.3.4	
  	
   Prestationsmätningar	
  
Organisationen använder i dagsläget inte några utformade prestationsmått eller nyckeltal för
föreningen (Engström, 2013). Karlsson menar dock att de gör avstämningar sportsligt mot
placering i serietabellerna och matchresultat emellanåt (Karlsson, 2013). Engström menar att
prestationsmätningar eventuellt är svårt att applicera i föreningen då denna verksamhet inte
helt och hållet motsvarar ett företags och kanske därmed är nyckeltal inte användbart då
föreningen mer koncentrerar sig på ”mjuka värden”. Det har i verksamheten diskuterats om
eventuella prestationsmätningar bör utformas för att öka motivationen men detta har än så
länge inte införts. (Engström, 2013) Då föreningen har haft problem vid koordineringen av
information i föreningen menar Karlsson att han gärna skulle vilja mäta om de beslut som
fattas ger den önskade effekten de avser (Karlsson, 2013).
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4.4 Ingelstad	
  IK	
  
4.4.1	
  	
   Presentation	
  av	
  föreningen	
  
År 1924 grundades Ingelstad IK och har i dagsläget cirka 600 medlemmar. Föreningen
omsätter cirka en miljon kronor i verksamheten. I Ingelstad IK:s styrelse ingår sju personer
varav två av dessa är suppleanter. De sektionsansvariga i föreningen ingår med automatik inte
i styrelsen, men de utesluter inte att fallet kan bli så. Under styrelsen verkar fyra sektioner:
fotbolls-, ungdoms-, raket/motions- samt idrottsplatssektionen. Huvudstyrelsen har
sammanträde en gång per månad för att stämma av hur den löpande verksamheten fungerar
och fortlöper. (Lundqvist, 2013)

4.4.2	
  	
   Strategisk	
  planering	
  och	
  process	
  
Den huvudsakliga visionen som innefattar de kommande fem åren i föreningen rör de
sportsliga framgångarna och finns dokumenterad i föreningens interna verksamhetsplan.
Denna syftar på att föreningens båda representationslag ska avancera en division i
seriesystemet. Föreningen vill skapa attraktivare arrangemang och förbättra och förstärka
Ingelstad IK som varumärke. De har även en vision om att de äldsta ungdomslagen ska delta i
seriesammanhang och att en aktivitetsdag ska utformas. Föreningen har också ett antal
uppsatta mål som är formulerade för de väsentligaste områden inom verksamheten. Mål berör
ledare och funktionärer, planer och lokaler, fotbollsverksamheten, ungdomsverksamheten
samt den övriga resterande delen av föreningen.
Organisationen har utarbetat en pyramid bestående av fyra delar. Pyramiden är väl utformad
med formulerande av grundläggande mål. Dessa följer i en strategi för föreningen genom en
konkret handlingsplan för hur de ska uppnå målen. Pyramiden bygger på ett nedre skikt med
verksamhetsmål och därefter påbyggs den med riktlinjer för de olika faserna indelat i
ålderskategorier efter utövarna. (Ingelstad IK, 2011) Lundqvist menar att föreningen bör bli
bättre på uppföljningar av verksamhetsmål, då dessa ibland rinner ut i sanden och ingen
kontrollerar om målen verkligen uppnåtts (Lundqvist, 2013). Ericsson bekräftar att
uppföljningen inte görs löpande under året utan endast vid årsskiftet. Detta är även något hon
menar att föreningen bör bli bättre på trots att de i nuläget upprättar en årlig utvärdering av
verksamhetsplanen. (Ericsson, 2013)
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Ingelstad IK har utformat en verksamhetsplan för föreningen gällande 2013. Detta dokument
bifogas i samband med medlemskapsavin som skickas ut i samhället för att medlemmar och
potentiella medlemmar ska få ta del av den och kunna beskåda hur Ingelstad IK planerar sin
verksamhet. Denna verksamhetsplan utarbetas under en processdag tillsammans med SISU,
idrottens egna studieförbund, samt med hjälp av bidrag från idrottslyftet. Under processdagen
sammanställer samtliga sektionsledare fördelar och nackdelar med föreningens arbete. Efter
detta väljer styrelsen ut vad de anser är mest angeläget att arbeta vidare med och därefter
sammanställs en verksamhetsplan för året med mål och strategier. (Lundqvist, 2013) Ericsson
menar att styrelsen använder verksamhetsplanen som stöd för att säkerhetsställa att
föreningen arbetar med rätt saker. Den används också som ett komplement för att enklare
urskilja vad som ska prioriteras i organisationen. Den är värdefull då komplikationer uppstår
inom verksamheten menar Ericsson. Verksamhetsplanen agerar då som karta för hur
ledningen ska eliminera de problem som uppstått och hur de ska agera för att utveckla
sektionen åt rätt riktning. (Ericsson, 2013)

4.4.3	
  	
   Budgetarbete	
  
Styrningen av verksamheten sker med hjälp av budget, då de kvartalsvis på styrelsemötena
följs upp och utfall presenteras för att bedöma var föreningen befinner sig utifrån de uppsatta
målen. Inom föreningen framställs det en budget där specificering görs för varje sektion men
den upprättas som en gemensam verksamhetsbudget av kassören. Ericsson menar att endast
kassören har ansvaret kring verksamhetsbudgeten och att sektionerna inte själva har något
ansvar. (Ericsson, 2013) Budgeteringen sker utifrån verksamhetsplanen där föreningens mål
och visioner finns uppsatta för verksamhetsåret (Lundqvist, 2013). Ericsson berättar att det
monetära kapitalet återvinns i föreningen för att främja och stödja de mål som finns för att
utveckla föreningen framåt (Ericsson, 2013).
Budgeten upprättas efter årsmötet som hålls i januari och presenteras alltså inte på själva
årsmötet för medlemmarna. Istället presenteras endast utfallet av föregående års budget.
(Ericsson, 2013) Efter att kassören upprättat budgeten uppdelat på de olika sektionerna
godkänns och fastställs denna av styrelsen. Budgeten behöver i Ingelstad IK inte
nödvändigtvis vara en nollbudget, då denna kan innebära en minusbudgetering. Detta beror på
att Ingelstad IK anser sig inneha en så pass god ekonomisk grund att de överlever ett
minusresultat. Det finns även en övrig post representerad i varje budget där sektionerna själva
kan få göra icke budgeterade utsvängningar. Skulle sektionerna vilja göra ytterligare
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utsvängningar kan ett godkännande göras av föreningens kassör verbalt då denna har mandat
att ta mindre beslut för detta. Större ekonomiska beslut måste dock tas gemensamt av
styrelsen. (Lundqvist, 2013)
Budgetuppföljningen sker genom avstämning av utfall mot de budgeterade beloppen inför det
årsmötet som hålls i januari. Avvikelser som framkommer utreds för att uppdaga vilka motiv
som finns till varför de har uppstått. (Lundqvist, 2013) Budgeten används löpande i det
ekonomiska arbetet och är en utgångspunkt och underlag för den ekonomiska rapporten som
presenteras kvartalsvis på de löpande styrelsemötena, då en uppföljning och rapportering
kring budgeten och utfall görs. Åtgärder tas av kassören i föreningen och diskussion sker i
styrelsen vid upptäckta avvikelser. Styrelsen arbetar självständigt kring avvikelser och
Ericsson menar att sektionerna inte har någon större vetskap kring dessa. Styrelsen har dock
en punkt vid ledarmötena som kan avse en ekonomisk rapport om viktig information måste
förmedlas. (Ericsson, 2013)
Ingelstad IK har ingen rutin och handlingsplan vid avvikelser eller något återkopplingssystem
i föreningen. Ericsson menar att detta kan bero på kassörens erfarenhet och vetskap och därför
finns det inte dokumenterat. Föreningen agerar utifrån en försiktighetsprincip och budgeterar
lågt för att undvika att negativa avvikelser uppstår. (Ericsson, 2013)

4.4.4	
  	
   Prestationsmätningar	
  
Det finns inga utarbetade finansiella eller icke-finansiella prestationsmätningar i föreningen
(Lundqvist, 2013). Ericsson menar att det inte görs mätningar som de kontinuerligt följer upp
men det finns ett intresse av att använda detta för att kunna genomföra uppföljningar. Dock är
Ericsson tveksam till om det kan upprättas med tanke på det begränsade tidsutrymmet.
(Ericsson, 2013) Lundqvist är också skeptisk men menar att dem gör kontroller för att
säkerställa att det finns kapital att genomföra budgeten som fastslås (Lundqvist, 2013).
En sammanställningskarta har komponerats för att sammanfatta det empiriska material som
fastställts genom en matris uppdelat på föreningarna, se bilaga 2. I matrisen urskiljs på det
vertikala planet fallföreningarna som ingått i studien. Horisontellt i matrisen jämförs de
utvalda fallföreningarna.	
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5	
  Analys	
  	
  
I detta kapitel presenteras en analys av de fyra fallföreningarna som grundar sig i den
teoretiska referensramen och i den empiri som för studien har samlats in. Likheter, skillnader
och egna tankar kommer i analysen redovisas utifrån den författade problemformuleringen.

5.1 Den	
  kortsiktiga	
  planeringen	
  	
  
Samtliga studerade föreningar har någon form av vision eller mål för föreningens tänkta
framtid. Vi anser att om vision inte finns för föreningen medför detta att beteenden, aktiviteter
och sammansättningen av föreningen saknar något att relatera till. Vi menar att detta kan
medföra en ökad risk att föreningen agerar felaktigt eftersom visionen inte finns som en
enande funktion. Intressenter som exempelvis stat och kommun kan också vara intresserade
av föreningens vision för att kunna urskilja vilka ambitioner det finns för föreningens framtid.
Växjö FF, Alvesta GIF och Hovshaga AIF har för organisationen dokumenterade mål.
Föreningarna ifråga använder dock inte någon uttalad strategisk planering för att uppnå dessa
mål, vilket Akingbola (2006:266) menar är nyckeln för att ta sig till ett framtida önskat läge
för föreningen. De ovannämnda föreningarnas ledning har olika svårt att koordinera ut
information från styrelsen till övriga i föreningen vilket kan bero på avsaknaden av en
strategi. Strategi är en grundläggande del för att styra beteende i organisationer menar
Akingbola (2006:266). Vi anser att om föreningen inte tillämpar strategisk planering är det
svårt att koordinera de formulerade visioner och mål som föreningen har utarbetat. En strategi
bör finnas för att uppnå den utvecklingen som föreningen strävar mot, då denna fungerar som
ett utvecklingsverktyg. Vi menar att det finns risk att visioner och mål för föreningarna endast
förblir stereotyper och inte förmedlas ut i organisationen om strategi inte utformas. En
liknelse kan göras vid en karta då målen blir destination och strategin blir vägen för att nå
målpunkten. Utan en dokumenterad karta är det enligt oss oerhört svårt att finna den väg som
är att föredra till destinationen. Handlingsplan behövs för att veta hur resan ska utformas vid
fördelning av uppgifter och ansvar för att ta sig fram på den utstakade vägen. Det krävs alltså
en kombination av mål, strategi och handlingsplaner för att utveckla föreningen från det
nuvarande läget mot önskat framtida läge för de icke-vinstdrivande organisationerna och detta
är något som vi anser att samtliga föreningar borde praktisera.
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Avsaknad av strategisk planering kan medföra svårigheter att förena det lång- och kortsiktiga
perspektivet i organisationen. Tre av fyra studerade föreningar tillämpar endast en planering
på kort sikt eftersom den långsiktiga strategiska planeringen inte representeras i en strategi.
Den strategiska planeringen är en väsentlig metod för att positionera organisationen genom att
prioritera användandet av resurser för att styra den ideella idrottsföreningens riktning och
utveckling över en tidsperiod menar Kriemadis och Theakou (2007:28). Det är också en
förutsättning för att förbättra föreningens resultat att använda en strategisk planeringsprocess
enligt Kriemadis och Theakou (2007:29).
Ingelstad IK använder en väl utarbetad verksamhetsplan och en egenutformad
styrningspyramid som omfattar en ettårsperiod. I dessa formuleras vision, mål och strategier
för att nå de uppsatta målen för verksamheten. Denna typ av strategisk planering underlättar
koordineringen och samordningen mellan enheterna menar Anthony och Govindarajan
(2007:333). Föreningen saknar dock någon form av uppföljning och utvärdering av den
uttalade strategin med de tillhörande målen för att kunna konstatera om dessa sedermera
uppfylls. Anthony och Govindarajan (2007:333) menar att den strategiska planeringen kan bli
alltför formell i organisationer. Vi anser att en utarbetad strategisk planering är att föredra
men att den i verksamheten måste utnyttjas och till största möjliga mån efterföljas. Om detta
inte görs kan det vara en bidragande anledning till att föreningen upplever denna typ av
problem. Kong (2008:283) stärker också detta då han menar att den strategiska förvaltningen i
ideella föreningar innebär ett antal kritiska steg. Eftersom organisationen använder en
utformad strategisk plan hävdar Akingbola (2006:266) att detta faktum även avspeglas i hur
effektivt föreningen fungerar i jämförelse med andra föreningar. Detta är också något vi kan
urskilja, då övriga föreningar i vår studie inte har en utformad strategi i likhet med Ingelstad
IK och de då upplever problem i föreningens kommunikation, se figur 3.
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Figur 3 - Tolkning av fallföreningarnas strategiska planering
Enligt Kriemadis och Theakou (2007:29) finns det ett antal modeller som kan användas för ett
utvecklande av organisationers strategiska planeringsprocess för icke-vinstdrivande
organisationer. Dessa kan bidra till ett ökat monetärt värde i föreningen och därmed förbättra
resultatet, detta faktum gör att ideella organisationer oftare bör använda strategiska
planeringssystem eller modeller i verksamheten.
Växjö FF, Hovshaga AIF och Alvesta GIF har en begränsad strategisk planering och det är
därmed svårt att applicera någon strategisk modell på dessa. Föreningarna agerar i likhet med
den grundläggande strategiska planeringsmodellen (Kriemadis och Theakou 2007:29), då de
primärt har fastställt mål för föreningen vilket är det första steget i modellen. Samtliga
nämnda föreningar bör sedan formulera strategier då modellen bygger på att dessa noggrant
ska framställas och presenteras för att föreningen ska kunna uppnå varje enskilt mål.
Föreningarna behöver även fastställa handlingsplaner som är inriktade på att genomföra
strategierna för att kunna tillgodogöra sig modellen och den strategiska planeringen. Vi anser
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även att effektiviteten i det pågående arbetet förbättras genom detta eftersom tidsaspekten är
en viktig faktor i ideella föreningar och skulle därmed gynna föreningen i stort då en
omfördelning av tid kan ske. Detta kommer även medföra att arbetet effektiviseras och blir
mer produktivt. Denna modell skulle också kunna fungera som ett avstamp för föreningens
vidare uppbyggnad av strategisk planering då vi anser att denna kan vara att föredra vid en
strategisk uppstart.
Ingelstad IK använder en strategisk modell i likhet med en målbaserad planering med
utgångspunkt i de specifika målen för den ideella organisationen. Modellen är mer omfattande
än den enklare grundläggande strategiska planeringen som Kriemadis och Theakou
(2007:30) beskriver. Föreningen gör till en början en utvärdering externt och internt av
föreningen för att sedan definiera mål genom en strategisk analys. Därefter görs en
utformning av en strategisk planering för att adressera målen. Dokumentet utvecklas av
föreningen och uppdateras sedan årligen, vilket enligt Kriemadis och Theakou (2007:30) är en
väsentlig del i utvecklandet av denna strategiska modell. Vi anser att denna modell är att
föredra då den på ett mer ingående och specifikt sätt placerar föreningen i ett större
sammanhang och utgår från en mer avancerad analys av de väsentliga omvärldsfaktorerna
som inverkar på verksamheten.
Styrningsproblem som uppmärksammats i Alvesta GIF är att informationen från de
månadsvisa styrelsemötena inte alltid på ett tillfredställande sätt koordineras ut i sektionerna.
I de fall då besluten och informationen väl koordineras ut i sektionerna är det inte alltid de
fullföljs och beslutsprocessen blir lång när informationen ska nå ut till sektionerna och
tvärtom. Många personer är involverade innan ett beslut kan verkställas och detta ses som ett
av de allvarligaste problemen i föreningen. Kriemadis och Theakou (2007:31) förespråkar
justeringsmodellen när den interna effektiviteten inte fungerar. För att eliminera svårigheten
att koordinera information bör en dokumentation göras över justeringarnas utförande, detta
för att den senare ska ingå i den strategiska planeringen för föreningen.
Samtliga föreningar har utformat en styrtråd eller styrpyramid för föreningen. Dessa verktyg
innehåller till största del information om hur den sportsliga verksamheten ska fungera och vad
respektive sektion ska praktisera. Vi anser att dessa verktyg är nödvändiga för att bedriva den
sportsliga verksamheten och det är en fördel att det finns dokumenterat för att bedriva denna
korrekt. Dock saknas helt eller delvis dokumentation om hur den ekonomiska styrningen ska
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utformas i dessa styrverktyg. Det skulle vara till fördel om det finns dokumenterat hur det
ekonomiska i föreningen ska styras och ett ansvarsförtydligande ner i organisationen då detta
måste fungera tillfredställande som en förutsättning för att den sportsliga verksamheten ska
kunna fortleva.

5.2 Budgeten	
  i	
  fokus	
  
I samtliga studerade föreningar är budget det främsta styrverktyget. Detta är även något som
Anthony och Govindarajan påpekar är ett av de viktigaste ekonomistyrningsverktygen för
icke-vinstdrivande organisationer (2007:381). Vi anser att budgeten är det vanligaste och mest
självklara styrverktyget inom de studerade föreningar men utan kombination med exempelvis
en utformad strategi och målformulering mister budgeten en del av sitt syfte. Enligt Anthony
och Govindarajan (2007:388-389) är det första steget i budgetprocessen att framställa och
utveckla riktlinjer för hur budgeten ska utformas. Vanligtvis formuleras dessa av de
budgetansvariga och godkänns av styrelsen. Dessa riktlinjer grundas i den strategiska
planeringen.
De som utformar budgetarna, även kallade budgetkommittén, bör vara väl insatta i
verksamhetens mål och visioner för den aktuella perioden. Kommittén bör även ha kännedom
om föregående års verksamhet och se till organisationen som helhet. (VSCPA 2012:3) I
föreningarna, oavsett om budgeten utformas som en nedbrytning-, uppbyggnads- eller
iterativmetod, är personen/personerna som skapar budgeten även styrelserepresentanter. Detta
medför att kommittén är insatta i verksamheten och deras mål och syfte vilket underlättar
skapandet av budgeten och möjliggör en effektivisering av budgetprocessen.
Hur budgeten utformas och upprättas skiljer sig åt mellan föreningarna. Vi har kunnat urskilja
att omfånget på detaljeringen av budgeterna varierar mellan föreningarna. Både Växjö FF och
Ingelstad IK använder en form av nedbrytningsmodell. Processen vid skapandet löper
uppifrån och ner i organisationen (Greve 2011:160). Kassören utformar budgeten och efter
styrelsens godkännande distribueras denna ut i föreningen. Skillnaden mellan Växjö FF:s och
Ingelstad IK:s budget är att den förstnämnda inte är sektionsbaserad medan den sistnämnda är
det. En förutsättning för att en nedbrytningsmodell ska fungera är att ledningen är väl insatt i
de lägre delarna av organisationen (Greve 2011:160). Både Ingelstad IK och Växjö FF är
relativt små idrottsföreningar och deras styrelser har representanter från de olika sektionerna
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vilket gör att de besitter den kunskap som behövs för att utforma en budget på sektionsnivå.
Dock är risken med en nedbrytningsmodell att kreativiteten och motivationen kan försvinna
bland sektionerna då styrelsen skapar budgeten och sektionerna ska följa den (Kullvén
2009:45).
Alvesta GIF arbetar med en iterativmodell vid utformandet av sin budget. I den iterativa
modellen kan det urskiljas delar från både uppbyggnads- och nedbrytningsmodellen (Kullvén
2009:45). Kassören i föreningen utformar tillsammans med en inhyrd redovisningskonsult
budgeten för hela organisationen. Sektionerna kommer med förslag på aktiviteter de vill
genomföra under året och dessa tillsammans med föreningens mål och visioner inkluderas i
budgeten, vilket Greve poängterar är viktigt (2011:161). När budgeten är färdigutformad
godkänns denna utav styrelsen. Posterna i budgeten är detaljerade och omfattar samtliga
poster som även återfinns i bokföringen, detta leder till ökad förståelse för de berörda.
I Hovshaga AIF används en metod som liknar en uppbyggnadsmodell för upprättning av
budgetar. Sektionerna utformar själva sina budgetar, dock utan restriktioner från styrelsen i
form av föreningens vision och mål. Enligt Greve (2011:161) ska styrelsen vara noga med att
ge anvisningar om just detta innan sektionerna påbörjar upprättandet av budgetarna.
Hovshaga AIF:s mål återspeglas i deras budgetar vilket förespråkas av Ax, Johansson och
Kullvén (2009:205). Den här modellen uppmuntrar till mer kreativitet bland sektionerna och
ökar även motivationen, dock finns risken att processen tar för lång tid (Kullvén 2009:43). Att
processen upplevs som långdragen är inget föreningen eller vi upplever. Vi anser att
delaktighet från föreningarnas sektioner och medlemmar gör att budgeten blir mer brukbar.
Ett ökat deltagande vid budgetens tillkomst gör att ytterligare personer bidrar till processen i
verksamheten, vilket vi tror är av värde då detta medför en ökad förståelse bland de
engagerade. Vi kan i studien urskilja att sektionerna enklare kan påverka processen och bli
mer kostnadsmedvetna om de är delaktiga vid ett utformande av budgeten. Hovshaga AIF är
en stor förening och överlag anser vi att en uppbyggnadsmodell är att föredra.
Budgetuppföljning är något som Hovshaga AIF bör arbeta och utveckla mer. Att arbeta utan
uppföljning kan fungera men värdet och betydelsen ökar om budgetarna följs upp
kontinuerligt menar Bergstrand och Olve (1992:83). Budgetuppföljningen utgör en stor del
för att ekonomistyrningen ska fungera. Det är även nödvändigt med en uppföljning av det
planerade, beslutade och genomförda arbetet för att kunna vidta åtgärder som senare ska
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fungera som en input i det framtida arbetet. Föreningar bör lägga ner tid på uppföljning av
den utformade budgeten, eftersom budgeten annars inte helt fyller den funktion den är avsedd
att bidra med. (Thunberg 2006:73-74)
Alla föreningarna gör någon form av budgetuppföljning under sina styrelsemöten. Vissa följer
upp budgetarna på varje möte medan andra gör det varannan gång eller beroende på hur långt
föreningen hunnit bokföra. Om avvikelser skulle uppstå hanteras detta på styrelsemötena och
orsakerna kartläggs i samtliga föreningar. Det är av värde att utreda varför budgeten avviker
för att kunna tillföra detta i den nya budgetprocessen. Processen för detta skiljer sig dock åt
mellan föreningarna och ingen arbetar med någon specifikt utformad modell. Det är viktigt att
organisationen tar till sig orsakerna för de negativa avvikelserna för att en upprepning inte ska
ske. Samtliga föreningar behandlar avvikelser på olika sätt. Exempelvis hanterar en av
föreningarna negativa avvikelser som uppkommer genom att det blir konsekvenser som
speglas i kommande års budget. En av de andra föreningarna har hanterat avvikelse genom
upprättning av ett dokument likt ett intyg. Avvikelseanalys med budgetuppföljning medför
enligt oss att budgetens existens blir mer användbar och nyttig för den totala effektiviteten i
föreningen. Detta signalerar också att budgeten är av betydelse och vikten av denna
kommuniceras ut i föreningen. Utan en uppföljning riskeras en tilltagande felfaktor i
föreningen då budgeten inte baseras på det verkliga utfallet utan istället grundas på
föregående års budgeterade värden. Dessa kan innehålla en felfaktor som ackumuleras med
åren. Budgeten blir ytterligare brukbar då den uppfyller det avsedda ändamålet som ett
kontrollverktyg genom uppföljningen, anser vi. Enligt Bergstrand och Olve (1992:88) är det
vid en budgetavvikelse viktigt att kunna hänföra och utkräva ansvaret av en specifik enhet
eller person. I den genomförda undersökningen varierar det mellan fallföreningarna vilka som
bär ansvaret vid avvikelser. Om det inte finns sektionsutarbetad budget i föreningen har vi sett
att ansvaret i ett fall tillfaller styrelse eller kassören men att ansvaret i två av fallen tillförs
sektionerna. Endast en av föreningarna har sektionsutarbetade budgetar där ansvar tillförs
sektionerna, se figur 4. Genom att ha tydliga ansvarsfördelningar har vi kunnat urskilja att
den ekonomiska medvetenheten ökar i föreningen eftersom de berörda personerna blir mer
involverade och insatta i verksamheten.
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Figur 4 – Tolkning av fallföreningarnas ansvarsfördelning vid budgetarbete

5.3 Brist	
  på	
  prestationsmätningar	
  	
  
Anthony och Govindarajan (2007:460) menar att det bör finnas prestationsmätningar för att
implementera och genomföra organisationens strategier. I fallföreningarna har detta inte varit
något som applicerats och i vissa föreningar har prestationsmätningar inte ens nämnts som ett
alternativ för att följa upp verksamheten. I våra intervjuer upplevde vi att vissa respondenter
var ovetande kring vad prestationsmätningarna kunde ge föreningen. Detta är enligt Anthony
och Govindarajan (2007:628) inget ovanligt i föreningar av ideell karaktär och det är ett av de
allvarligaste problemen vid ekonomistyrning av icke-vinstdrivande organisationer. När vi
sedan preciserade vad föreningarna kunde använda sig av var en del positiva till användandet
av mätningar speciellt då dessa kan hjälpa föreningar att inte enbart mäta prestationer utan
även kunna planera för att uppnå de mål som fastställs (Rock 1995:7). Alvesta GIF är den
förening som mest haft mätningar i åtanke och har även framfört intresse av att applicera detta
inom föreningen, dock har det inte utstakats vilka prestationsmätningar som de vill använda
sig av. Valet av prestationsmätningar är något som Anthony och Govindarajan (2007:460)
poängterar är oerhört viktigt, detta för att välja dem som bäst representerar föreningens
strategi. Hovshaga AIF är också intresserade av att använda mätningar i syfte att öka den
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ekonomiska medvetenhet som finns i klubben. De vill också kunna jämföra sin egen
verksamhet med andra för att mäta hur de presterar i konkurrens med dessa. Detta förespråkar
Rock (1995:7) är ett alternativt användande av prestationsmätningar då det kombinerar
mätning med jämförelsesyfte. I Ingelstad IK och Växjö FF ansågs det att mätningar kunde
underlätta och förbättra uppföljning och utvärdering men inga ansträngningar hade gjorts
hittills för att implementera uttalade och konkreta prestationsmätningar.
Vi ser det som oroväckande att inga finansiella mätningar genomförs i dessa föreningar för att
bevaka verksamheten och för att se hur de presterar för att kunna möjliggöra en sportslig
framgång. Vi tror detta kan bero på att kunskapen inte riktigt finns kring hur och vad som kan
mätas. Vi anser också att föreningar inte endast bör fokusera på ekonomiska
prestationsmätningar utan istället också mäta icke-finansiella prestationer. Eftersom ideella
föreningar inte ses som vinstdrivande, vilket ett bolag i annan företagsform kan göra, blir de
icke-finansiella prestationsmätningarna ytterligare angelägna att studera. Detta eftersom det
ofta är centralt med sportsliga framgångarna i föreningar, då många fallföreningar använder
serietabeller och matchresultat för att mäta prestationer. Trots detta utesluts det inte att de
ekonomiska förutsättningarna är av betydelse för att nå de uppsatta sportsliga målen, utan en
kombination av detta är att föredra anser vi. Det finns ett alternativ i form av four by four
report som är ett verktyg som inte enbart fokuserar på den ekonomiska biten utan även på hur
föreningarna kan mäta sina prestationer i icke-monetära termer med hjälp av de intressenter
som återfinns kring föreningen. Modellen används som utvärderingsverktyg för att se hur
föreningen tillgodosett intressenternas krav. Den används även till att mäta organisationens
framgångar och för att se vilka förbättringar som kan genomföras. (Herzlinger 2000:35)
Eftersom vi menar att ideella föreningars karaktär är beroende av intressenternas
tillfredställelse för sin vidare fortlevnad är medlemmar, sponsorer, kommun och stat viktiga
komponenter för organisationen. Detta verktyg i form av four by four report är av betydelse
och kan vara ett hjälpmedel att använda menar vi då intressenterna kräver motprestationer
som tillgodoser deras på förhand uppsatta krav. Styrverktyget kan vara till hjälp då föreningar
exempelvis vill öka sitt medlemsantal eftersom det i denna modell identifieras krav och även
görs utvärdering för att på så sätt kunna förbättra sin motprestation. Intressenter kan
ifrågasätta prestationer i förhållande till de uppsatta kraven från aktörens sida om det inte
finns något verktyg att mäta insatsen som föreningen gör i motprestation. Vi anser att
prestationsmätning av denna typ skulle kunna fylla denna funktion och effektivisera
verksamheten. Vi menar även att medvetenhet skulle öka om föreningarna utformar konkreta
	
  

56	
  

mått för att orientera styrningen av organisationen. Vi anser att denna modell skulle kunna till
fördel tillämpas av föreningarna som har för avsikt att förbättra och utveckla sin relation med
organisationens viktigaste intressenter och därmed bidrar detta verktyg till en förbättrad
helhet av föreningen.
Nyckeltal är inte heller något som uttalat används i de utvalda fallföreningarna och en del av
föreningarna anser att nyckeltalen inte heller skulle förbättra verksamheten. Ledningen i
Hovshaga AIF upplever inte något behov då de hänvisar till en redan stabil ekonomi för
föreningen. Dock anser vi att detta argument inte gör sig gällande då en förbättrad ekonomi
möjliggör en förbättrad verksamhet. Växjö FF ser dock att de skulle kunna tänka sig någon
form av nyckeltal för att bättre kunna studera utfallen som görs och vilka delar som kräver
större fokus och utveckling. Ett av huvudsyftena med nyckeltalen är att underlätta vid
planering och att de kan användas för att övervaka de prestationer som genomförs såsom
utfall. Det kan även underlätta för styrelsen i dess bedömning av situationer, vid utvärdering
samt vid utveckling av verksamheten mot de tilltänkta målen. (Rock 1995:7) Nyckeltal som
statistik över spelare och matcher används till viss del av de undersökta fallföreningarna.
Samtliga föreningar praktiserar också aktivitetsmätning för erhållande av aktivitetsstöd, detta
är något som föreningarna själva inte ser som ett nyckeltal men vi menar att detta är ett tal av
betydelse för föreningarna och därmed kan det klassificeras som ett nyckeltal. Ett annat
nyckeltal som används underförstått av samtliga föreningar är likviditetsmått som innebär att
de kontrollerar att de planerade investeringarna och den löpande verksamheten har ekonomisk
täckning. Dock kan likviditetsbedömning inte ses som ett mått som används vid eftersträvan
av måluppfyllelse utan fungerar mer som ett kontrollverktyg för föreningarna.
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6	
  Slutsats	
  
Slutsatsen innehåller en sammanfattande diskussion kring de resultat som framkommit i
studien. Kapitlet sammanknyter studien och besvarar vår på förhand uttryckta
problemformulering. Slutligen diskuteras vad som kan vara aktuellt att forska vidare kring
och utveckla inom detta område.

6.1 Resultat	
  
I den inledande delen av vårt arbete formulerade vi frågeställningen: ”Hur arbetar ideella
idrottsföreningar med ekonomistyrning och vilka verktyg används som stöd för detta
arbete?”. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och den insamlade empirin har vi
i studien kunnat beskriva och förklara hur ekonomin styrs i de studerade fallföreningarna samt
kunnat lyfta fram de centrala verktyg som används.
Efter undersökningen har vi identifierat att samtliga föreningar använder någon form av mål
för planering av verksamheten men alla föreningar har inte utformat någon vision. Tre av fyra
fallföreningar använder inte någon utarbetad strategi eller handlingsplaner för att nå de
uppsatta målen och planering sker därmed endast på kort sikt. Det förespråkas dock att det bör
upprättas strategier och handlingsplaner eftersom det är oerhört svårt att uppnå mål för
verksamheten utan en plan för hur det ska gå till. Vi har i studien kunnat urskilja att den
strategiska planeringen har en direkt inverkan på hur koordinationen fungerar i föreningen.
Föreningens avsaknad av strategiskt tänkande medför en försvagad kommunikation till följd
av en frånvaro av utformad strategi och handlingsplan.
Vi har i studien kunnat skönja att modeller för utvecklande av organisationens strategiska
planeringsprocess är något som föreningarna bör applicera för att förbättra resultatet i
verksamheten. Majoriteten av föreningarna saknar en strategi för att uppnå målen vilket gör
att dessa föreningar inte helt kan placeras under någon av de presenterade modellerna. Deras
verksamheter agerar dock utifrån en likhet med den grundläggande strategiska
planeringsmodellen. Endast en av de studerade fallföreningarna använder en metod i likhet
med den målbaserade planeringsmodellen som upprättas och förnyas årligen.
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Något som alla föreningarna har gemensamt är deras regelbundna styrelsemöten, varje eller
varannan månad. På dessa tas beslut gällande hela verksamheten och information koordineras
mellan organisationens olika delar. Samtliga föreningar använder idrottshandböcker för
styrning av den idrottsliga verksamheten. Dessa idrottshandböcker är dock inte utformade för
att stödja ekonomistyrningsarbetet utan beskriver endast hur organisationen är uppbyggd samt
hur den idrottsliga delen av verksamheten ska praktiseras. Det skulle till fördel för
föreningens ekonomiska verksamhet utformas dokumentation av den ekonomiska styrningen
för att till viss del bidra till att säkerställa en fortlevnad av föreningen.
Vi har genom undersökningen observerat att det bör finnas ekonomiskt kunniga personer i
den ideella föreningens ledning, då omsättningen kan vara stor för verksamheten.
Vi ifrågasätter att en person har en så pass central roll i föreningen att ekonomin inte skulle
fungera utan denne. Vi menar att detta bidrar till en enormt ökad risk för föreningen i helhet
och ser att detta borde åtgärdas genom ett ytterligare involverande av fler personer i
verksamhetens ekonomiska processer eller ett dokumenterande av tillvägagångssättet.
I studien identifieras att de främsta ekonomistyrningsverktyg i de fyra undersökta ideella
idrottsföreningarna är budget. Vi har kunnat tyda att upprättandet av budgetar och
utformningen av dessa skiljer sig åt mellan föreningarna. Budgeten fyller en funktion i
samtliga föreningar som ett slags kontrollverktyg för att säkerhetsställa att verksamheten
håller den kurs som föreningen planerat. Användandet av budgeten under året är främst till för
att ha kontroll på ekonomin och se till att inga poster överstigit de budgeterade värdena.
Budgeten används för att säkerställa fortsatt överlevnad och kopplas i vissa föreningar till de
mål som ställts upp. Hälften av de undersökta föreningarna använder en nedbrytningsmodell
medans de två resterande föreningarna använder en uppbyggnadsmodell respektive en
iterativmodell. Fallföreningarna skiljer sig också åt då endast en del utformat
sektionsutarbetade budgetar. Vi har här kunnat konstatera en ökad ekonomisk förståelse om
sektionerna kan påverka processen vid budgetframställningen.
Samtliga föreningar praktiserar någon form av budgetuppföljning. Dock har de ingen
utformad återkopplingsmodell med rutiner för detta. En av fallföreningarna arbetar med
konsekvenser i form av pluskrav som speglas i kommande års budget, vid en tidigare negativ
avvikelse. En del av fallföreningarna arbetar med att utforma rutiner i form av intygsliknande
dokument. Något som är gemensamt för samtliga fallföreningar är att styrelsen har en central
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roll när avvikelser uppstår och det är styrelsen som fattar beslut om hur åtgärder ska
genomföras. Vi har kunnat identifiera att ansvarsfördelning vid uppföljning skiljer sig åt
mellan organisationerna. Vi kan efter studien konstatera att det i de flesta fall är att föredra
sektionsutarbetade budgetar för att sedan påföra ett ansvar till denna vid avvikelser, detta för
att uppmuntra till en ekonomisk medvetenhet. Detta ger också en signal om budgetens
betydelse för verksamheten och medför en ökad effektivitet i verksamheten. Vi är en aning
skeptiska till att ansvaret inte fördelas på sektionerna, då vi menar att det är dessa som
praktiserar verksamheten och att det då även är till dessa det borde tillfalla ansvar.
Föreningarna använder till viss del prestationsmätningar och nyckeltal men samtliga
studerade föreningarna är inte medvetna om att detta tillämpas. Mätningar sker inte
kontinuerligt och de är heller inte uttalade som styrningsverktyg i den bemärkelsen. Oftast är
dessa begränsade till sportsliga prestationsmätningar såsom matchresultat och serietabell, då
dessa i många föreningar är det huvudsakliga fokuset. Aktivitetsmätningar görs också av
föreningarna för erhållande av aktivitetsstöd. Vad gäller finansiella nyckeltal är det i princip
endast föreningarnas likviditet som bevakas. Detta sker dock inte regelbundet utan endast när
något större inköp eller liknande ska genomföras. Vi har kunnat konstatera i undersökningen
att nyckeltalen inte ses som några styrtal som föreningarna anpassar sig efter och arbetar
utifrån utan de är enbart till för uppföljningssyfte. Vi har identifierat ett alternativ i form av
four by four report som är ett verktyg som inte enbart fokuserar på det finansiella utan även
hur den ideella föreningen kan mäta sina prestationer i icke-monetära termer med hjälp av de
intressenter som återfinns kring föreningen. Denna modell kan används som
utvärderingsverktyg för att se hur föreningen tillgodosett intressenternas krav och för att mäta
organisationens framgångar och för att se vilka förbättringar som kan genomföras.

6.2 Förslag	
  till	
  vidare	
  forskning	
  
Eftersom vi har valt att genomföra en fallstudie på fyra ideella idrottsföreningar går vårt
resultat från studien inte att generalisera. Därför föreslår vi en kvantitativ undersökning med
flera föreningar runt om i Sverige som på så vis bättre kan generaliseras. Med hjälp av enkäter
kan empiri samlas in och med utgångpunkt i våra frågor i intervjuguiden kan mer kvantitativa
frågeställningar skapas.
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Vi har även ett förslag om att inleda ett samarbete med Riksidrottsförbundet och då utforma
mallar på styrdokument som sedan idrottsföreningar runt om i Sverige kan ta del av via
Riksidrottsförbundets hemsida. Detta är ett sätt att fortsätta forskning inom vårt valda område.
Även utvecklande av ett balanserat styrkort anpassat för ideella idrottsföreningar är ett sätt att
utveckla en vidare forskning. Vi har under våra intervjutillfällen uppfattat att intresse finns
bland föreningarna att använda sig av någon typ av styrkort. Dock har föreningarna en
begränsad kunskap inom ekonomistyrning vilket gör det svårt att utforma ett balanserat
styrkort på egen hand. Vi vill poängtera att ett fullbordat verktyg skulle vara till fördel för
föreningarna att använda i verksamhetens styrprocess.
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Bilaga	
  1-‐Intervjuguide	
  
A. Bakgrund
1. Namn, ålder?
2. Vilket yrke har du?
3. Vad har du för position inom föreningen?
4. Hur länge har du arbetat inom förening?
5. Vilka ansvarsområden innehar du i föreningen?
6. Arbetar du med ekonomisk ersättning eller ideellt?

B. Föreningen
7. När grundades föreningen?
8. Hur många medlemmar finns det inom föreningen?
9. Hur ser organisationen ut i föreningen?

C. Föreningens ekonomiska situation
10. Hur ser föreningens ekonomiska situation ut?
11. Hur stor är föreningens omsättning?
12. Vilka positiva och negativa bitar finner du i ert ekonomiska arbete?
13. Får ni någon extern hjälp i de ekonomiska frågorna?

D. Mål
14. Vilken vision finns det för föreningen?
15. Vilka mål finns det för verksamheten (kort- långsikt)?
16. Finns det en uttalad strategi för att uppnå er vision/ mål?
17. Finns det en handlingsplan för att uppnå er vision/mål?

E. Ekonomisk styrning av verksamhet
18. Utformas det i föreningen någon verksamhetsplan?
19. Hur arbetar ni med ekonomisk styrning i föreningen? (dvs. planering och uppföljning)
20. Vilka verktyg används för att bedriva styrning av ekonomi?
21. Finns det uppsatta regler/dokumentation för hur ekonomin ska styras?
22. Hur ser beslutsprocessen ut?
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F. Budgetering
23. Använder ni budget?
24. Hur är budgeten utformad?
25. När upprättas budgeten?
26. Hur ser budgetprocessen ut?
27. På vilket sätt speglar sig målen och den strategiska planen i budgeten?
28. Hur arbetar ni med budgetuppföljning?
29. Finns det något uttalat budgetansvar?
30. Hur agerar ni vid avvikelser från de budgeterade värdena?
31. Hur ofta avviker budgeten?
32. Hur stor avvikelse krävs för att det ska göras en åtgärd?

G. Prestationsmätningar
33. Använder ni prestationsmätningar?
34. Använder ni er av nyckeltal?
35. Görs det någon utvärdering och återkoppling av mätningar i föreningen?
36. Är mätningar i föreningen kopplade till era visioner och mål?

H. Övriga frågor
37. Finns det ytterligare någon infallsvinkel som avser er förening som vi ovan inte har
diskuterat som kan vara av värde för vår studie?
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Bilaga	
  2-‐	
  Sammanställningskarta	
  	
  
Växjö FF

Alvesta GIF Ingelstad IK

Hovshaga AIF

Medlemmar

600

700

600

1500

Omsättning Mkr

2

2

1

3

Ek. situation

God

God

God

God

Styrelsemöte

Varannan
månad

Varje månad

Varje månad

Varje månad

Strategisk planering

Nej

Nej

Ja

Nej

Vision

Ja

Ja

Ja

Nej

Mål

Ja

Ja

Ja

Ja

Kommunikationsproblem

Mellan

Hög

Låg

Mellan

Budget

Ja

Ja

Ja

Ja

Användande av
budget

Stor

Stor

Stor

Stor

Sektionsbudget

Nej

Ja

Ja

Ja

Sektionsansvar

Nej

Ja

Nej

Ja

Uppföljning löpande

Ja

Ja

Ja

Ja

Uppföljning årligen

Ja

Ja

Ja

Nej

Modell

Nedbrytnings- Iterativametoden
metoden

Nedbrytningsmetoden

Uppbyggnadsmetoden

Prestationsmätning

Nej

Nej

Nej

Nej

Nyckeltal

Nej

Nej

Nej

Nej

Attityd ordförande

Tveksam

Positiv

Negativ

Tveksam

Attityd ek. ansvarig
	
  

Positiv

Tveksam

Negativ

Positiv
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