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Abstract 

The purpose of this bachelor essay is to describe and analyze budgeting in nonprofit 

organizations. To do that, we used a qualitative method and accomplished seven 

interviews in four different football clubs. Our idea is to create understanding by 

combine theory and empiric, and therefore we have an abductive research strategy. 

 

The subject of this essay is very topical in view of the recently emerging trend that 

Allsvenska football clubs are paying increasing deficit. This can have a major impact on 

the progress and must be stopped. The first step is to make a more realistic budget. 

 

The conclusions drawn from this essay suggest that it is not how the budget per se, but 

how to work from the planned budget that affects what results you gets in the end. The 

empirical data suggest that organizational form has no impact on how budget work is 

managed; it is the size that matters. 

  

This paper contributes to increased knowledge about the budget work related to 

Swedish club activities and to understanding of how the budget is used in a not very 

ordinary organizational form. You can find new fields of application of communication 

and coordination within the associations, and therefore we think that the budget is an 

interesting part of the economic work of associations engaged. This essay is hoped to 

arouse an interest to conduct further studies and work on the topic. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera budgetering i ideella 

föreningar. För att göra det har vi använt en kvalitativ metod och genomfört sju 

intervjuer i fyra olika fotbollsföreningar. Vår tanke är att skapa förståelse genom att röra 

oss mellan teorin och empirin och vi har således en abduktiv forskningsstrategi.  

 

Ämnet till denna uppsats är mycket aktuellt med tanke på den nyuppkomna trenden att 

Allsvenska fotbollsföreningar visar allt större underskott. Detta kan få stora 

konsekvenser om det fortskrider och måste därför stoppas. Första steget är att göra en 

mer realistisk budget. 

 

Slutsatserna som dras av detta arbete tyder på att det inte är hur budgeten läggs utan hur 

man arbetar utifrån den lagda budgeten, som påverkar vilket resultat man får i 

slutändan. Det empiriska materialet tyder på att organisationsformen inte har någon 

inverkan för hur arbetet med budget bedrivs. Utan att det är föreningens storlek som har 

betydelse. 

  

Denna uppsats bidrar till ökade kunskaper kring ämnet budget i Sveriges föreningsliv 

samt till ökad förståelse för hur budget används i ett inte helt vanlig organisationsform 

som det ej heller bedrivits särskilt många studier kring förut. Man kan hitta nya 

användningsområden för kommunikation och samordning inom föreningarna och därför 

tycker vi att budget är en intressant del av det ekonomiska arbete föreningarna bedriver. 

Denna uppsats hoppas väcka ett intresse för fortsatta studier och arbete kring ämnet. 

 

Nyckelord: budget, Allsvenska fotbollsklubbar, ideell förening 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till uppkomsten av uppsatsämnet, 

alltså varför vi valde att titta närmare på budgetarbetet i allsvenska fotbollsklubbar. 

Detta följs av en diskussion av den problemformulering som varit central under arbetets 

gång och som föranlett grunden till vårt syfte. Vidare presenteras de avgränsningar vi 

gjort för att få en god referensram till analys och slutsats följt av en disposition av 

arbetets upplägg.  

1.1 Bakgrund 

I dagens Sverige är större delen av den svenska befolkningen medlemmar i någon typ 

av ideell förening (Riksidrottsförbundet, 2010). Det kan vara en förening som ämnar 

bedriva verksamhet inom bl.a. idrott, välgörenhet, religion eller politik. För att man ska 

betecknas som ideell förening ska verksamheten vara ideell och så även ändamålet 

(Skatteverket, 2011). Majoriteten av medlemmar i ideella föreningar är från 

idrottsföreningar. Det finns ungefär 22000 idrottsföreningar i landet, varav 3350 är 

fotbollsföreningar med drygt en miljon medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2010). Detta 

innebär att den idrott som engagerar flest människor är fotboll och står för mer än en 

tredjedel av landets totala idrottsutövande (Svenska Fotbollsförbundet, 2011a). År 2010 

var ett katastrofalt dåligt ekonomiskt år för de sydligaste allsvenska fotbollsklubbarna. 

När året summerades hade dessa klubbar påvisat ett minus resultat på 60,5 miljoner 

kronor (Matchdax, 2011). År 2009 redovisades också ett negativt resultat för dessa 

klubbar, men i en betydligt mindre skala, nämligen ett minusresultat på 17 miljoner 

kronor. År 2008 var ett bättre år för de flesta av klubbarna, trots att några av dem 

slutade med negativa resultat (Sahlström, 2010). 

 

Ekonomi och pengar har under de senaste åren fått en alltmer central roll inom 

fotbollens värld med gigantiska övergångssummor och löner. UEFA ställer krav på 

medlemsförbunden att det är de själva som ansvarar för klubbarnas ekonomiska 

utveckling, man vill med dessa krav skydda och bevara trovärdigheten för fotbollen. För 

att lyckas med detta i Sverige har Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) höjt de 

ekonomiska kraven för de klubbar som spelar i de två högsta herrserierna; Allsvenskan 

och Superettan, och på damsidan gäller det klubbar i Damallsvenskan. Man införde i 



2 

början på 2000-talet en s.k. elitlicens med krav som måste uppfyllas för att klubbarna 

ska få fortsätta i de högsta serierna. Några av kraven är att klubbarna inte får redovisa 

negativt eget kapital vid bokslutet och inga kvarvarande skulder för föregående år vid 

den siste augusti. Lever man inte upp till dessa krav får man först en chans att rätta till 

felet, annars kan man komma att degraderas i seriesystemet (Svenska Fotbollsförbundet, 

2009). 

 

Det är inte bara i svenska fotbollsklubbar som ekonomin är förödande, utan även 

klubbar runt om i Europa har visat negativa resultat under en tid, med skulder som inte 

kan betalas och overkligt höga löner. Därför har UEFA (Union of European Football 

Associations) upprättat regler och krav på fotbollsklubbar i Europa för sportens goda 

välbefinnande, med huvudregeln att de största klubbarna måste gå runt ekonomiskt för 

att få spela i de två största europeiska turneringarna: Champions League och Europa 

League (UEFA, 2011). För att uppnå de regler och krav som UEFA ställt till klubbarna 

är det viktigt med någon form av ekonomistyrning. Ett vanligt och viktigt 

styrinstrument för att föra ett företag eller en förening mot de uppsatta målen är budget 

(Expowera, 2011).  

 

Budgetering har varit en viktig kugge för företag och organisationer under en lång tid 

(Boyns, 1998). Den offentliga förvaltningen var den första sektor som använde sig av 

budgetering som ett styrinstrument, medan privata företag inte anammade det på allvar 

förrän på 1950-talet. Då gjordes budgeten främst för att planera och samordna 

verksamheten, senare användes den ännu mer för planering och som ett instrument för 

att hjälpa verksamheter att uppnå uppsatta mål (Zhang & Zhang, 2008). Den långsiktiga 

detaljerade planeringen fick sig en törn i början av 1970-talet i och med OPEC-krisen, 

som innebar att oljeproducerande länder slutade exportera olja till världens övriga 

länder. Det påverkade hela världsekonomin under många år och fick konsekvenser för 

företagens ekonomiska planering eftersom att få företag hade förutspått denna händelse. 

Förmågan att anpassa sig efter omvärlden blev därför alltmer relevant för företagen och 

dess budget (Greve, 1996). 

 

Idag används budgeten på olika sätt inom olika företag, det främsta syftet med en 

budget är att den ska vara ett stöd när företaget genomför sin affärsidé. Men Greve 
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(1996) nämner också ett antal traditionella syften med en budget, dessa är planering, 

samordning, samt kontroll och uppföljning.  

 

Budget är ett verktyg för att tydliggöra och påvisa de framtida resultat och 

likviditetsflödena i exempelvis ett företag eller en förening. Det är ett bra verktyg för 

chefer, eftersom det går att bryta ner en budget till en finare struktur. På så sätt kan man 

utläsa och följa upp de delar som inte följer den budget man lagt och då finna svar till 

varför ett företag går bättre eller sämre än prognosen (e-conomic, 2011). Det innebär 

alltså att man prognostiserar intäkter och kostnader för att sedan jämföra de båda. Detta 

görs för att kunna förutse och motverka de farhågor i organisationen som belyses av 

budgeten, vilket gör att man kan i tid minska de utgifter man vill undvika och satsa mer 

pengar där man ser att det behövs (Akten, Giordano & Scheiffele, 2009; 

Konsumentverket, 2010).  

 

En budget innehåller resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget – den görs ofta 

per räkenskapsår eller månadsvis. Resultatbudgeten är en budgetering på exempelvis 

företagets resultat. Man gör helt enkelt en bedömning av de intäkter och kostnader som 

förväntas tillkomma företaget under den period budgeten avser. Likviditetsbudgeten är 

nästan som det låter. Alltså en budget över det förväntade monetära flödet i ett företag 

eller förening. Detta är ett bevis på den kortsiktiga betalningsförmågan och räknas 

inklusive moms (e-conomic, 2011). Balansbudgeten är en budget för balansräkningen. 

Den visar på vad tillgångar, skulder och eget kapital kommer ha uppnått på 

bokslutsdagen. Denna görs sist eftersom den bygger på siffror som är framtagna i de 

ovanstående budgetarna (Balansbudget, 2011).  

 

Dagens kanske mest kända budget och likväl promenad i Sverige, är den som görs varje 

år på Drottninggatan i Stockholm mellan finansdepartementet och riksdagen. Det är 

statsbudgeten, vilken är en av de viktigaste uppgifterna som den svenska riksdagen har. 

Det är den som säger hur vårt land skall styras det nästkommande året. Riksdagen tar 

beslut efter regeringen lämnat sin budgetproposition (Svenska Dagbladet, 2010; 

Riksdagen, 2010). 
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1.2 Problemdiskussion  

1.2.1 Föreningarnas ekonomi 

Den nyuppkomna trenden att de Allsvenska klubbarna uppvisar allt större underskott 

kan bli problematisk om den fortlöper (Matchdax, 2011). Denna negativa spiral som 

även har spridit sig över hela Europa, måste stoppas på något sätt. Första steget i detta 

är att göra en verklighetsbaserad budget med stor hänsyn till försiktighetsprincipen.  

 

Detta gäller även när föreningar budgeterar med att ligga i toppen av en serie. När 

framgången uteblir går man miste om stora summor pengar, främst i form av tv-avtal. 

Genom att arbeta med mer realistiska budgetar kan man undvika både detta och den 

lönehysterin som råder på transfermarknaden. En annan bidragande orsak till hur 

ekonomin för fotbollsföreningarna ser ut är fördelningen av tv-pengar som blivit en allt 

större del av klubbarnas ekonomier (Hamil, Holt, Michie, Oughton & Shailer, 2004; 

Andreff, 2007). 

 

Trots att ekonomin nu vänder kan det bli fortsatt kräftgång i idrottsföreningarnas 

ekonomi (Dagens Nyheter, 2010). Detta på grund utav de senaste årens allt mer 

åtstramande ramar och regler för föreningarna. Så som 18 års regel för att få sälja lotter 

som infördes den 1 oktober 2010. Men det kanske hårdaste slaget är på väg att sättas i 

verket, då EU dömt ut de svenska momsreglerna för ideella föreningar. EU säger ”Det 

är inte tillåtet att särbehandla bara en typ av verksamheter positivt och låta dem slippa 

moms” (Dagens Industri, 2011). Skulle EU:s direktiv sättas i verket i Sverige så 

kommer detta vara förödande för den svenska idrottsrörelsen. Detta drabbar främst de 

redan hårt belastade kassörerna runt om i idrottssverige (Svenska Ridsport Förbundet, 

2011). Vid ett sådant scenario kommer bl.a. styrverktyg som budget visa sig allt 

viktigare. Eftersom en budget ger kassören bättre kontroll och kommunikations 

möjligheter och kan på så sätt få ökad överblick på ingående och utgående moms 

(Skärvad & Olsson, 2007). 

1.2.2 Budget 

Man kan fråga sig hur budget används i ideella föreningar idag? Det kan antas att det 

finns framförallt två sätt som budget används på ute i de ideella föreningarna. Å ena 

sidan används det som ett medel som man styr föreningen utefter, alltså att man 
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använder den fastlagda budgeten som ett strikt åtagande för föreningen att följa. Denna 

styrning kallas hård budgetstyrning. Eller å andra sidan finns den mera lösa 

budgetstyrningen. Då man ser budget som en bästa prognos som är svår att lägga och 

svår att följa (Skärvad & Olsson, 2007).   

 

Man kan aldrig riktigt veta hur ekonomin kommer att se ut nästkommande år. Det är 

många variabler som spelar in, bland annat inkomster från sponsorer och sportsliga 

resultat. Därför bör föreningar använda en budget för att få ett bra verktyg att styra 

föreningen i den riktning som önskas. Det ger föreningen en klar bild var 

inkomstbortfallen kommer att vara störst vilket man kan dra stor nytta av för att veta var 

pengarna behövs mest (Stewart, 2007). 

 

Det är när man kombinerar de ideella föreningarnas ekonomi med budget som frågan 

uppstår hur man använder sig av detta viktiga instrument, och hur organisationsformen 

”ideell förening” påverkar hur man arbetar med instrumentet. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur används budgeten i ideella föreningar och hur påverkar organisationsformen ”ideell 

förening” budgetarbetet?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera budgetering i ideella 

föreningar.  

1.5 Avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att avgränsa oss till fotbollsföreningar. Detta har vi gjort på 

grund av att många föreningar inom eliten i Fotbollssverige har under de senaste åren 

uppvisat ett mycket negativt resultat. Därför blir det allt med viktigt att se var pengarna 

tar vägen och då spelar budget en central roll. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 I uppsatsens första kapitel presenteras bakgrunden till uppkomsten av 

uppsatsämnet. Kapitlet innehåller även en diskussion kring problemet, vår 

forskningsfråga som är central i hela uppsatsen och syftet med uppsatsen.  
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Kapitel 2 Följande kapitel handlar om uppsatsens vetenskapliga metod och 

innehåller en redogörelse för den strategi och de metoder vi har valt att 

använda oss av i uppsatsen. 

 

Kapitel 3 Det tredje kapitlet är vår teoretiska referensram som ger en inblick i den 

teori som ligger till grund för vår empiriska undersökning. Här presenteras 

även våra föreställningar som vi dels hade när vi påbörjade denna uppsats 

och som kommit upp under teoriinsamlandets gång. 

 

Kapitel 4 I empirisk metod som är det fjärde kapitlet ges en beskrivning hur 

informationen till den teoretiska referensramen tagits fram samt hur 

insamlingen av det empiriska underlaget gått till.  

 

Kapitel 5 I detta kapitel presenteras de föreningar som respondenterna representerar 

och svaren från intervjuerna sammanfattas. 

 

Kapitel 6 Kapitel sex inleds med en sammanfattande tabell över empirin och vår 

bedömning av respondenternas svar. Därefter ställs materialet från empirin 

mot teorin och våra föreställningar för att analyseras. 

 

Kapitel 7 Slutligen presenteras de slutsatser vi dragit och våra egna reflektioner. Vi 

ger även förslag på fortsatta studier i det sjunde kapitlet.  

 

 

 

 

 

 

 



7 

2. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel presenterar vi de val som gjorts gällande uppsatsens metodik. Den 

innefattar forskningsfilosofi, forskningsansats, tillvägagångssätt och val av metod.  

2.1 Filosofi 

Det föll naturligt att välja den tolkande filosofin i denna uppsats då vår forskningsfråga 

och vårt syfte handlar om att beskriva och analysera en slags process. Denna 

forskningsfilosofi går ut på att man tolkar för att förstå den insamlade data, i stället för 

att använda den positivistiska filosofin där man försöker förklara och förutse. Den 

tolkande filosofin handlar även om den sociala faktorn (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2007).  

2.2 Strategi 

Den induktiva strategin utgår från empirin och skapar teori utifrån den, medan den 

deduktiva utgår från teorin – en blandning av dessa två kallas abduktion. Strategierna 

lämpar sig till olika ämne beroende på om det finns tidigare forskning om det eller om 

det är ett helt nytt ämne (Saunders m.fl., 2007). Vi använder oss av den litteratur som 

finns på området för att skapa en föreställningsram som vi sedan utgår ifrån när vi 

samlar in empirin i form av intervjuer. Föreställningsramen är vägledande för de frågor 

vi ställer. Vi försöker skapa förståelse genom att röra oss mellan litteraturen (teorin) och 

empirin och har således en abduktiv forskningsstrategi. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vi har för avsikt att göra en explorativ undersökning om budgetering i svenska 

elitfotbollsföreningar. En explorativ undersökning handlar om att utforska ett visst ämne 

och ta fram så mycket information om det som möjligt. Undersökningen genomförs för 

att få fram intressanta frågor för framtida undersökningar (Saunders m.fl., 2007). Vi har 

även ett inslag av deskriptiv undersökning eftersom att vi även beskriver budget, arbetet 

kring den i organisationer och framförallt ideella föreningar.  

2.4 Val av teori 

För att få en klar bild av hur budgetprocessen går till, valde vi att belysa det utifrån de 

referenser vi funnit inom området. Vi ansåg det vara viktigt att ha kunskap om det när 



8 

man sedan läser vidare i uppsatsen. Eftersom att det pratas mycket om ekonomi och 

föreningsformer inom fotbollen, sökte vi efter litteratur som behandlar detta för att 

beskriva och förklara de två föreningsformer som i första hand finns. Detta gör vi också 

för att få ut kunskapen om att alla fotbollsföreningar inte ser likadana ut. Vi redogör 

också för hur litteraturen beskriver budgetarbetet applicerat i olika bolagsformer. 

2.5 Val av metod 

Det kommer att ligga stor vikt vid föreningarnas subjektiva syn på ämnet buget. Vilket 

innebär att det är bättre att använda kvalitativ metod eftersom det är svårt att kvantifiera 

de slutsatser de drar av ämnet. Den kvalitativa metoden skapar mening utifrån ord till 

skillnad från den kvantitativa som skapar mening och gör slutsatser utifrån siffror som 

kommer från undersökningar. Den kan även passa oss bra eftersom man är mer fri att 

skapa egna meningar, men trots det är det viktigt att tänka på att man spaltar upp och 

kategoriserar den data man samlat in genom intervjuerna (Saunders m.fl., 2007).  

 

Vi är fullt medvetna om att det inte går att generalisera resultatet, utan detta är en 

undersökning för att se hur just de föreningar vi valt arbetar med budget.  

 

3. Teoretisk referensram 

I nästkommande kapitel beskrivs budgetens utveckling men även budgetprocessen 

kortfattat och generellt. Följt av en beskrivning på de två vanligaste 

organisationsformerna bland dagens fotbollsföreningar och hur man arbetar med en 

budget i privata och offentliga sektorn samt i ideella föreningar. Kapitlet avslutas med 

ett antal föreställningar och därefter en sammanfattning.  

3.1 Budget 

Budgetering har varit en viktig kugge för företag och organisationer under en lång tid 

och man brukar prata om ett antal syften med en budget. Nämligen planering, 

samordning, samt kontroll och uppföljning (Greve, 1996; Sivabalan, Booth, Malmi & 

Brown, 2009). I denna del går vi igenom hur budgeten har utvecklats under tiden och 

hur budgetprocessen fungerar.  
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3.1.1 Budgetens utveckling 

Det var först i slutet av 1920-talet som den offentliga sektorn började utforma en 

budget, dessförinnan hade man enbart planerat utan att veta om det fanns ekonomisk 

täckning. Man upprättade då en slags budget, en investeringsbedömning, för att grunda 

planeringen på en realistisk bedömning hur mycket man i församlingen var villig att 

betala för det man hade planerat att utföra (Lisle Bozeman, 1984). 

 

När budgeten först började användas i privata företag under 1920-talet var det den så 

kallade fasta budgeten man använde sig av, den var då tänkt som ett kontrollstöd. Detta 

var dock inget effektivt sätt för kontroll eftersom att kunskapen om förändringar i 

produktion och försäljning inte var hög. Problemet löstes dock senare av en grupp 

ingenjörer och ekonomer som utvecklade den flexibla budgeten. I denna kunde man 

redovisa förändringarna separat, alltså de fasta och rörliga kostnaderna var för sig. 

Denna sortens budget fick sitt genomslag efter depressionen i USA i början av 1930-

talet (Boyns, 1998).  

 

General Motors var det företag som först började använda sig av budgetsystemet. 

Genom det kunde de förena hela företaget, alla divisioner och mindre bolag i 

koncernen, vilket tidigare varit ett problem. Nya villkor och förändrade miljöer för 

företagen gjorde under 1950-talet att budgetsystemet var i behov av en utveckling för att 

tillfredsställa företagens nya krav. Budgeten utvecklades till ett styrinstrument som 

skulle få en mycket central roll för företagens interna styrning. Enligt Zhang & Zhang 

(2008) använde man den framförallt för att kontrollera verksamhetsprocesser och 

ledningens beteende, men även för att skapa incitament och utvärdera prestationer.  

 

Sedan början av 1990-talet har det blivit tuffare miljö för företagen, med fler och 

starkare konkurrenter. Även mer utvecklad teknik som gjort att de måste utvecklas 

själva för att inte tappa på sina konkurrenter. Det har gjort att planering har fått en 

alltmer central roll i företagens styrning på olika sätt, och då är det framförallt strategisk 

planering man fokuserat på (Zhang & Zhang, 2008).  

3.1.2 Framtagning av budget 

Där finns ingen självklar förklaring till hur standardprocessen för budgetplanering skall 

se ut. En budget kan vara ett enkelt dokument som planerar den enskildes ekonomi eller 
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vara ett mycket avancerat och komplext planeringsdokument som tusentals människor 

arbetar efter. Men det de har gemensamt är att en budget skall ge mål som går att uppnå, 

alltså en operativ strategi. Det ska även vara ett verktyg för att effektivt kunna utvärdera 

perioder och delar i organisationen. För de större organisationerna att tvinga cheferna 

tänka framåt likt fortlevnadsprincipen men även användas som ett verktyg för att 

kommunicera och samordna mellan styrelse och övriga organisationen (Starck & Bailes, 

1996; Hansen & Van der Stede, 2004). 

 

Redan när man börjar med framtagningen skall tydliga resultat mål och indikatorer 

sättas för den period som budgeten avser. För att efter perioden kunna kvantifiera dessa 

mål och indikatorer i en årsrapport (Starck & Bailes, 1996). En budget kan ofta ta lång 

tid att framställa. En budgetprocess kan inte helt ovanligt pågå i upp till 6 månader. Tid 

som kan användas till viktigare uppgifter för chefer och ekonomiansvariga. Ofta 

presenterar chefen eller ekonomichefen ett budgetförslag till ledning och styrelse för att 

sedan skicka budgeten längre ner i organisationen. Detta görs för att få substans i 

detaljerna i budgeten. Här emellan går budgeten för att slutligen komma tillbaka på 

styrelsens eller ledningens bord och klubbas igenom. Ett sätt som Akten m.fl. (2009) 

presenter är att man skulle direkt ta upp budgeten med de olika ansvariga i företaget 

eller organisationen för att sedan lämna det till dem, att fördela pengarna inom 

divisionerna. Detta hade gett en mer smidig budget som är mindre beroende av 

omvärldshändelsen men mindre inflytande från ledningen.  

3.1.3 Budgetprocessen 

Arbetet med budget spelar en central roll i många företag. Ingen kan förneka att budget 

spelar en avgörande roll för företag och organisationer när de ska fördela och 

kontrollera sina resurser och tillgångar. En instabil ekonomi gör det svårt att arbeta 

utefter en traditionell budget (Akten m.fl., 2009). Alltså i dagens situation med en 

oerhört hög konkurrens på marknaden har det blivit allt svårare att enbart arbeta utefter 

en traditionell budget, utan det måste vara en budget som går att förändra utefter vad 

som händer i omvärlden och även kunna samverka med organisationernas utveckling 

och strategi. 60 % av dagens organisationer sammanlänkar inte budget med strategi, 

även att processen med att utvärdera budget och prestation är helt bortkopplad från den 

strategiska planeringsprocessen. Eftersom de strategiska målen inte samverkar med 

budgeten gör det svårt att ta fram övergripande och generella strategier (Zhang & 

http://libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se/gmt/lub/elsevier/10445005_2004_15_4_415-439/S1044-5005(04)00053-8
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Zhang, 2008). Eftersom det lagts ner mycket tid på att ta fram en trovärdig budget kan 

det vara svårt att se att man kanske inte får mycket värde utav den. För det är 

tidskrävande och mycket svårt att ta fram en budget (ofta på årsbasis) som är tillförlitlig 

även på slutet av perioden, när omvärlden är föränderlig och en ekonomisk prognos 

ibland bara görs på veckobasis. Det kan till och med vara improduktivt att följa en 

traditionell budget (Akten m.fl., 2009). Lösningar på detta kan bl.a. vara att man kan 

med hjälp av ett ökat toppstyre från ekonomichefen använda olika scenarioplanering, 

rullande prognoser, och kvartalsvis budgetering.  

 

De budgetmål man satt upp innan perioden som budgeten avser börjat, är tillsammans 

med jämförelser med tidigare år bra instrument för att mäta hur företaget eller 

föreningen går under perioden. Det är också utefter dessa indikatorer man kan revidera 

budgeten under perioden (Starck & Bailes, 1996). Ett mål kan vara att uppfylla en viss 

volym eller andra produktionsmål. Detta gör det svårt att nå bra resultat vid t.ex. en 

konjunkturnedgång. I stället för att sätta mål som dessa är det bättre att använda relativa 

mål. Exempel på relativa mål i en budget är att man ska nå vissa marknadsandelar, 

uppnå vissa kostnadsmått eller kundrelaterade mål (Akten m.fl., 2009). 

3.1.4 Uppföljning 

När man gör en budgetuppföljning jämförs det budgeterade värdet med det verkliga 

värdet. Processen görs främst för att kunna korrigera budgeten i efterhand om den inte 

följs och för att utvärdera de mål och strategier budgeten bygger på. Det vanligaste 

bland företag är att man följer upp budgeten månadsvis. Att följa upp sin budget 

regelbundet är en viktig del för att kunna använda budgeten som ett styrinstrument på 

rätt sätt (Starck & Bailes, 1996).  

 

Att lägga stor vikt vid budgetarbetet är nödvändigt för att få en snabbare och mer 

effektiv kommunikation i företaget. Det är även bra för de anställda på företaget för att 

de känner sig mer delaktiga och kan lättare förstå och acceptera företagets mål och 

strategier. Detta i sin tur gör att budgetuppföljningen blir viktigare och mer detaljerad 

(Hansen & van der Stede, 2004).  
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3.2 Föreningsformer 

I dagens fotboll finns det en rad olika föreningsformer, de två vanligaste är 

idrottsaktiebolag och ideell förening. Det är dessa två vi kommer att gå igenom i denna 

del. En liten del av de Allsvenska klubbarna har valt att bolagisera hela organisationen 

medan andra bara har bolagiserat en viss del av organisationen, som till exempel till 

arenabolag eller bolag som sköter reklam och försäljning (Sahlström, 2011). 

3.2.1 Idrottsaktiebolag 

Man kan fråga sig om föreningar som valt att starta bolag är fotbollsföreningar eller 

vinstdrivande företag. Tittar man på England så är de flesta av klubbarna i de högre 

ligorna en del i publika eller privata bolag. Det som skiljer dessa bolag med vanliga 

företag är den sportsliga biten. För samtidigt som man ska driva företaget så är man 

oerhört beroende av den delen som innefattar sportslig framgång. Detta har gjort att de 

som inte når sportsliga framgångar också får det svårt på det ekonomiska planet. För 

trots att intäkterna ökar markant de senaste åren har lönsamheten minskat i samma takt. 

De klubbar som budgeterar med framgång är ute på hal is rent ekonomiskt om 

framgångarna uteblir, men även rent moraliskt, eftersom god redovisningssed motsäger 

detta. En annan orsak är den snedvridna lönekarusell som klubbarna i Europa gett sig in 

i under de senaste åren. Budget och löneproblemen är kanske något man borde börja 

jobba hårdare med i stället för att jobba från andra håller med att försöka få mer intäkter 

genom stängda ligor och gemensamma Europaligor. Den största bidragande orsaken till 

varför lönerna skjutit i höjden under de senare decennierna är häxjakten efter den 

enskilde spelarens underskrift där lönen används som det starkaste kortet. Den negativa 

ekonomiska spiralen är något som spridit sig över hela Europa, såväl i England och 

Spanien som Frankrike. Det är den svaga strukturen och regleringen av klubbarna och 

ligorna som gör att det blivit alldeles för mjuka budgetbegränsningar vilket leder till att 

klubbarna kan driva sina ekonomier i fördärvet (Hoehn & Szymanski, 1999; Hamil 

m.fl., 2004; Andreff, 2007; Ascari & Gagnepain, 2007). 

 

Det kan inte gå bra för alla klubbar rent sportsligt, men ekonomiskt skulle klubbarna 

kunna gå långt mycket bättre än vad de gör. Att göra investeringar i början av säsongen 

för att avancera i seriesystemet eller vinna en liga kommer bli en förlustaffär för många 

klubbar. För budgeterar man med att man ska ligga i toppen av en liga, och på så sätt gå 

upp en division eller gå vidare till någon av Europacuperna kan det bli svårt om man 
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inte gör det. Man går då miste om stora pengar i form av tv-avtal och bonusar. Detta är 

något man kunde undvika med att göra realistiska budgetar och på så sätt hade man 

undvikit den löne- och transferhets som präglat spelarmarknaden de senaste åren. En 

annan bidragande orsak till hur ekonomin för idrottsbolagen ser ut, är graden av 

reglering från fotbollsmyndigheten. Det är de som ser till att fördela och omfördela de 

tv-pengar som blivit en allt större del av klubbarnas ekonomier. Det hela blir inte bättre 

av att idrottsaktiebolag startas där trogna supportrar går in och köper aktier i bolaget. 

Dessa aktieägare har en helt annan värderingsgrund än den vanliga aktieägaren. De 

beter sig mer som beskyddare av föreningen och icke som andra vinstdrivna investerare 

(Hamil m.fl., 2004; Andreff, 2007). 

3.2.2 Ideell förening 

En ekonomisk förening är en förening som har till syfte att gynna sina medlemmars 

ekonomiska intressen utifrån en ekonomisk verksamhet. Men en ideell förening är en 

förening som gynnar sina medlemmars ekonomiska eller ideella intressen genom icke-

ekonomisk verksamhet. Men det kan också vara en förening som gynnar sina 

medlemmars ideella intressen genom ekonomisk verksamhet. Fackliga organisationer är 

exempelvis en icke-ekonomisk ideell förening med syftet att gynna medlemmarnas 

ekonomiska intressen, medan en fotbollsförening till exempel gynnar ideella intressen 

hos medlemmarna antingen genom icke-ekonomisk, eller ekonomisk verksamhet 

(Hemström, 2010).  

 

Ideella föreningar kan, liksom fysiska personer, förvärva och äga tillgångar, dra på sig 

skulder, ingå avtal och föra talan i rättegång. En ideell förening är alltså en juridisk 

person. Det finns ett antal krav för att det ska kunna räknas som en förening. Först ska 

den bildas av ett antal personer, fysiska eller juridiska, som samarbetar för att nå 

uppsatta mål. Då ska man även upprätta stadgar som ska innehålla namn, syfte och 

beslutsgång. Till slut ska det finnas företrädare som kan representera föreningen, i regel 

en styrelse (Ibid).  

 

Föreningsstämman, eller årsmötet, utövar den högst beslutande makten. De beslut som 

fattas av medlemmarna där ska styrelsen se till att genomföra. En grundregel som gäller 

för rösträtten i ideella föreningar är att varje medlem har en röst. Medlemmarna ska få 

tillgång till tillräcklig information för att bestämma om styrelsen ska beviljas 
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ansvarsfrihet eller inte. Föreningens medlemmar är helt fria från personligt ansvar för 

föreningens förbindelser (Ibid).  

 

En ideell förening kan avbryta sin verksamhet, antingen genom att det beslutas om 

likvidation av majoriteten av medlemmarna på föreningsstämman, eller genom att gå i 

konkurs. Om det finns ett överskott i föreningen efter avslutad konkurs kan föreningen 

återuppta sin tidigare verksamhet utan problem, men om det däremot finns ett 

underskott anses föreningen vara avslutad (Ibid). 

3.3 Budgetarbetet i organisationer 

Budgeten är som tidigare nämnts viktig och används på olika sätt i olika företag. En del 

organisationer använder den till att styra hela verksamheten åt samma mål medan man i 

andra organisationer använder den för att planera kommande år eller för att 

kommunicera de ekonomiska mål man satt upp (Sivabalan m.fl., 2009). I detta 

delkapitel kommer uppsatsen att belysa hur det praktiska arbetet fungerar i olika 

organisationer för att sätta det i ett större sammanhang.  

3.3.1 Privata företag 

Budgeten används framförallt till att samordna och kommunicera företagets strategier 

och mål. Det spelar därför en central roll för att få med hela organisationen att sträva 

mot samma mål. Företaget blir lättare att styra och det blir lättare att kommunicera 

mellan olika funktioner och chefer. Budgeten är därför ett bra sätt att få alla att bli mer 

engagerade att göra sitt jobb allt bättre, framförallt om man använder bonus- och 

belöningssystem kopplat till den. Att utvärdera och följa upp affärsmässiga resultat och 

avvikelser men även att utvärdera personalens resultat från budgeten är också ett starkt 

syfte med budgeten (Abernethy & Brownell, 1999; Sivabalan m.fl., 2009).  

 

Planering av verksamheten är också en av anledningarna till att en del företag använder 

budget menar Sivabalan m.fl., (2009). Att utforma handlingsplaner görs för att kunna 

välja mellan olika alternativ och välja det alternativ som passar ekonomin och den 

uppsatta budgeten bäst. Bestämma försäljningspriser görs utifrån de förväntade 

kostnaderna som framgår av budgeten. Eftersom att marknaden kräver att företagen 

informerar externa intressenter om företagets ekonomiska och finansiella läge och 

framtidsutsikter är det många större företag som gör det med hjälp av sin budget.  
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En studie som Simons (1990) har gjort visar hur två framgångsrika företag använder sig 

av budgeten på olika sätt och olika mycket vid strategisk planering. I det ena företaget 

sätter man först upp mål man vill nå, därefter får varje avdelning i organisationen sätta 

upp en budget för att nå dessa mål. Budgetarna från de olika avdelningarna sätts sedan 

samman till en budget för hela organisationen. Under året gör man utvärdering av de 

”viktigaste” nyckeltalen månadsvis för rapporter till olika chefer. Bonus till chefer på 

mellannivå baseras på hur man lyckats följa de uppsatta målen utifrån sin budget.  

 

I det andra företaget arbetar man mer långsiktigt med sin planering över 5-10 år. De 

planerna baserar man på prognoser som man efter ett år går igenom och förändrar inför 

nästkommande år om något varit mindre bra. Budgetar upprättas årligen av olika chefer 

i företaget och följs upp tre gånger per år. När man följer upp en budget diskuterar man 

mer taktik, produktutveckling och marknadsföringsidéer, istället för att använda den 

som ett ekonomisk och finansiell dokument. Detta görs på mellannivån i företaget och 

när det når den högsta ledningen redovisas och rapporteras endast ett få antal nyckeltal 

som de anser mest relevanta men även de taktiker och idéer som ska förbättra företaget 

(Simons, 1990).  

3.3.2 Offentlig sektor 

Den offentliga sektorn imiterar de privata företagen mer och mer, framförallt när det 

gäller ledningsstrukturen. Vilket gjort att beteendet hos dem som arbetar med 

exempelvis en budget har förändrats (Brailsford, Heaney & Oliver, 2005). Det ”nya” 

sättet att utöva styrning i offentliga organisationer kallas New Public Management 

(NPM) som bygger på idéer från de privata företagens metoder att styra sina 

organisationer och kom fram från kritiken mot det mer traditionella sättet att styra 

organisationer av offentliga slag. Ledord man brukar prata om inom NPM är bättre 

effektivitet och bättre styrning och uppföljning. För att nå detta används metoder som 

bland annat privatisering och decentralisering (Box, Marshall, Reed & Reed, 2001). 

Budgetrestriktionerna har blivit hårdare och spelar en central roll i ledningens beteende, 

som till exempel att nå upp till de nivåer i budgeten som avtalats, är ett centralt mål och 

en grund för att nå resultat (Brailsford m.fl., 2005).  
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Att nå sina mål, att få chefer att tänka mer långsiktigt och att fungera som ett instrument 

för att samordna och kommunicera är några syften med att använda budgeten utifrån en 

strategisk plan inom den offentliga sektorn. Syftet med en budget i offentliga sektorn är 

i det stora väldigt likt syftet med budgeten i privata företag. Man använder den för att 

planera, styra och kontrollera organisationen (Eriksson, 1983; Starck & Bailes, 1996; 

Brailsford m.fl., 2005). 

 

I en del länder är det vanligast att man använder en inputbaserad budget där man 

bestämmer utgifterna och lämnar resultatet utanför budgetprocessen. Medan man i 

andra länder använder en budget som baseras på resultat och produktion i stället, alltså 

en outputbaserad budget (Flynn, 1995).  

 

För att nå målsättningar i den offentliga sektorn har man bland annat ökat effektiviteten 

som i sin tur skapar ett behov av att visa och mäta resultatet. Det har man gjort med 

hjälp av ett budgetsystem och förändrade relationer. Det gäller också att planera över en 

längre tid i stället för att bara se över ett fåtal år. Det kan göras med en budget som man 

sedan kan förändra om det skett avvikelser (Flynn, 1995).  

3.3.3 Ideella föreningar 

Idrottsrörelsen har blivit allt mer komplicerad att verka i under de senare åren. Därför 

har budget och arbetet med att hantera de ekonomiska förutsättningar man har, börjat 

spela en allt större roll i föreningsarbetet. Att bara kopiera förgående års budget med 

intäkter och kostnader i en förening är inte den svåra biten i det hela. Utan det som är 

svårt i en förening är att se till så alla delar i föreningen får sin beskärda del av 

intäkterna, men även att arbeta med budgeten som ett instrument för att säkerställa att 

där finns intäkter som kommer täcka de förväntade kostnaderna under kommande år. 

För i en idrottsförening vet man aldrig hur stora de ekonomiska förutsättningarna är 

under kommande verksamhetsår. Det kan bero på enskilda större sponsorer, vilken liga 

men spelar i, idrottsliga resultatrelaterade intäkter eller andra kostnadskomponenter så 

som materialkostnader, anläggningskostnader och spelarlöner. Tar man tid för att 

genomarbeta instrumentet budget och lyckas i detta arbete, innebär det även att man tar 

ansvar för att föreningen har en effektiv ekonomisk förvaltning och har en fortlevnad på 

lång sikt. En budget är ett bra verktyg för ledningen att styra verksamheten i den 

riktning som önskas. Det är även bra som ett komplement till den strategiska 
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planeringen för att därigenom få större förståelse för den framtida ekonomiska bilden. 

Budgeten ger tydliga signaler var det kommer att finnas resursbehov i föreningen, vilket 

också innebär att man får svart på vitt var intäktsbortfallen kommer att vara störst. Detta 

gör att man kan från ledningens sida göra viktiga prioriteringar för föreningen och få 

större inblick i vart pengarna gör mest nytta (Stewart, 2007). 

 

Där finns två typer av budgetar som brukar användas av idrottsföreningar: operationell 

budget och kapitalbudget. Den operationella budgeten redogör inkomsternas storlek och 

vad dessa skall användas för under en period som är en del av den totala 

budgetperioden, exempelvis ett kvartal. Men även sammanställa kvartalen till en 

årsbudget, då det inom elitidrotten kommer in stora belopp i början av verksamhetsåret i 

form av sponsring och bidrag. Pengar som sedan skall användas under hela 

verksamhetsåret. Eftersom en idrottsförenings ekonomiska situation är högst osäker, ska 

de siffror som presenteras endast ses som uppskattningar. Därför är det viktigt för en 

förening att arbeta mot att under varje budgetperiod generera ett hälsosamt överskott. 

Denna operationella budget kan läggas upp på två sätt. Antingen görs budgeten post för 

post, en såkallad linjepostbudget. Där varje utgiftspost tas upp, detta gör att alla i 

organisationen arbetar för att nå de enskilda målen post för post. Exempel på en 

utgiftspost kan vara sponsring, matchkostnader och administrativa kostnader. Eller gör 

man en delorganiserad budget. Där varje del i organisationen får sin beskärda del av den 

ekonomiska kakan och kan på så sätt använda den till där de tycker pengarna gör mest 

nytta. Detta gör att varje del i organisationen arbetar för att nå sina enskilda budgetar 

och ser inte hur det går för de andra delarna i organisationen. Exempel på poster i denna 

typ av budget är ungdomslag, herrlag och damlag (Stewart, 2007). 

 

När operationell budgetmetod används blir det också mer användarvänligt att göra en 

variansanalys. Eftersom en budget inte bara är ett instrument för framtida inkomster och 

utgifter, utan också kan användas som en varningsklocka för överspendering inom de 

olika posterna i budgeten. Men även som ett styrinstrument för att identifiera och 

förhindra inkomstbortfall. När den period budgeten avser är inledd är det viktigt att de 

utgifter och inkomster som tagits upp i budgeten också efterlevs. Skulle viss differens 

upptäckas från den ursprungliga budgeten är det viktigt att dessa områden övervakas 

extra noga, och att arbete läggs ner för att rätta till eventuella underskott för att undvika 

en så kallad budgetpunktering (Stewart, 2007). 
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En kapitalbudget utgår till skillnad från den operationella budgeten från framtida 

investeringar som ska ge viss mängs avkastning i framtiden. Det är då viktigt att kunna 

visa på ett visst överskott eftersom detta måste täcka eventuella lånekostnader. Exempel 

på poster vid en kapitalbudget är kapitalkostnad, återbetalningstid och årlig 

återbetalning. Denna typ av budget säger inget om hur investeringen kommer att ge 

avkastning i det långa loppet, den visar endast på att utefter vilken återbetalning tid som 

anges kan man också säga vilket investeringsalternativ som är minst riskfyllt (Stewart, 

2007). 

3.4 Föreställningar 

I denna del redovisas de föreställningar vi dels hade när vi påbörjade denna uppsats, 

men även de föreställningar som uppkommit när vi arbetat med litteraturen till 

teoridelen.  

 

– Den nyuppkomna trenden att de Allsvenska föreningarna uppvisar allt större 

underskott kan bli problematisk om den fortlöper (Matchdax, 2011). En budget kan ofta 

ta lång tid att framställa. En budgetprocess kan inte helt ovanligt pågå i upp till 6 

månader. Tid som kan användas till viktigare uppgifter för chefer och 

ekonomiansvariga. (Akten m.fl., 2009) 

Föreställning: I föreningar läggs inte tillräckligt med tid för att få budgeten tillräckligt 

genomarbetad för att vinna trovärdighet bland anställda och supportrar.  

 

– Att bara kopiera förgående års budget med inkomster och utgifter i en förening är inte 

den svåra biten i det hela. Utan det som är svårt i en förening är att se till så alla delar i 

föreningen får sin beskärda del av inkomsterna, men även att arbeta med budgeten som 

ett instrument för att säkerställa att där finns inkomster som kommer täcka de 

förväntade utgifterna under kommande år. För i en idrottsförening vet man aldrig hur 

stora de ekonomiska musklerna är under kommande verksamhetsår. Det kan bero på 

enskilda större sponsorer, vilken liga man spelar i, idrottsliga resultatrelaterade 

inkomster eller andra utgiftskomponenter så som materialkostnader, 

anläggningskostnader och spelarlöner (Stewart, 2007). 
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Föreställning: Större föreningar måste arbeta med budget på ett helt annat sätt än 

mindre föreningar eftersom de har stort antal anställda som måste ha en strukturerad 

ekonomisk ram att arbeta efter.  

 

– Redan när man börjar med framtagningen skall tydliga mål och indikatorer sättas för 

den period som budgeten avser, för att efter perioden kunna kvantifiera dessa mål och 

indikatorer i en årsrapport (Starck & Bailes, 1996). Arbetet med budget spelar en central 

roll i många företag. Ingen kan förneka att budget spelar en avgörande roll för företag 

och organisationer när de ska fördela och kontrollera sina resurser och tillgångar (Akten 

m.fl., 2009). 

Föreställning: Det finns ett samband mellan en orealistisk budget och ett bokslut med 

röda siffror i föreningar. 

 

– Föreningar bör använda en budget för att få ett bra verktyg att styra föreningen i den 

riktning som önskas. Det ger föreningen en klar bild var inkomstbortfallen kommer att 

vara störst vilket man kan dra stor nytta av för att veta var pengarna behövs mest 

(Stewart, 2007). En budget ger kassören bättre kontroll och kommunikations 

möjligheter och kan på så sätt få ökad överblicken över ekonomin (Skärvad & Olsson, 

2007). 

Föreställning: Budget är det bästa styrinstrumentet vad det gäller planering av 

framtida intäkter och kostnader i föreningar. 

 

– Att lägga stor vikt vid budgetarbetet är nödvändigt för att få en snabbare och mer 

effektiv kommunikation i företaget. Det är även bra för de anställda på företaget för att 

de känner sig mer delaktiga och kan lättare förstå och acceptera företagets mål och 

strategier (Hansen & van der Stede, 2004). 

Föreställning: Budgeten är inte enbart bra för ekonomin utan kan ses i ett större 

perspektiv där den ger chefen ett bra kommunikationsverktyg och kan på så sätt 

involvera alla i föreningens framtida utveckling. 

 

– Budgeten är ett viktigt inslag i de allra flesta företag. Den används framförallt till att 

samordna och kommunicera företagets strategier och mål. Det spelar därför en central 

roll för att få hela organisationen att sträva mot samma mål. Företaget blir lättare att 

styra och det blir lättare att kommunicera mellan olika funktioner och chefer. Budgeten 
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är därför ett bra sätt att få alla att bli mer engagerade att göra sitt jobb allt bättre, 

framförallt om man använder bonus- och belöningssystem kopplat till den. Att 

utvärdera och följa upp affärsmässiga resultat och avvikelser men även att utvärdera 

personalens resultat från budgeten är också ett starkt syfte med budgeten (Abernethy & 

Brownell, 1999; Sivabalan, Booth, Malmi & Brown, 2009). 

Föreställning: Precis som i en del privata företag används budgeten i föreningar som 

ett styrinstrument för att kommunicera med och samordna hela organisationen att 

sträva mot samma ekonomiska mål.  

 

– År 2010 var ett mycket dåligt ekonomiskt år för de sydligaste allsvenska 

fotbollsklubbarna. När året summerades hade dessa klubbar påvisat ett minusresultat på 

60,5 miljoner kronor (Matchdax, 2011). Det är inte bara i svenska fotbollsklubbar som 

ekonomin är förödande, utan även klubbar runt om i Europa har visat negativa resultat 

under en tid, med skulder som inte kan betalas och overkligt höga löner. Därför har 

UEFA upprättat regler och krav på fotbollsklubbar i Europa för sportens goda 

välbefinnande, med huvudregeln att de största klubbarna måste gå runt ekonomiskt för 

att få spela i de två största europeiska turneringarna, Champions League och Europa 

League (UEFA, 2011). 

Föreställning: De allsvenska fotbollsklubbarna och även ett stort antal klubbar i 

Europa har stora ekonomiska problem idag som kan förklaras av konjunkturen. 

 

– Idrottsaktiebolag startas där trogna supportrar går in och köper aktier i bolaget. Dessa 

aktieägare har en helt annan värderingsgrund än den vanliga aktieägaren. De beter sig 

mer som beskyddare av föreningen och inte som andra vinstdrivna investerare (Hamil 

m.fl., 2004; Andreff, 2007).  

Föreställning. Aktieägare i fotbollsföreningar är det av andra intressen än enbart 

ekonomiska, t.ex. sportsliga. 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi funnit informationen till teoridelen samt hur vi 

genomfört insamlingen av vårt empiriska material. Vilka vi valt ut som respondenter 

och varför vi valt just dessa, samtidigt som vi förklarar hur vi går tillväga för att tolka 

de svar vi får.  

4.1 Litteratursökning 

Vi har i första hand använt oss av vetenskapliga artiklar som vi sökt från olika 

elektroniska databaser som finns tillgängliga på biblioteket på Högskolan Kristianstads 

och Lunds Universitets hemsidor när vi samlade in information till vår teoretiska 

referensram. Då vi inte fann vetenskapliga artiklar till delarna om ideella föreningar 

använde vi oss av böcker som vi ansåg relevanta i ämnet. Annars är det vetenskapliga 

artiklar som är det bästa för att skapa en så hög trovärdighet och tillförlitlighet som 

möjligt. Vi har försökt hitta artiklar från olika författare för att få en mer objektiv syn på 

ämnet i fråga. Året då artikeln skrevs har också spelat en mindre roll när vi valt ut 

artiklar, men trots det har vi valt att använda oss av ett par äldre vetenskapliga artiklar 

som varit relevanta för oss. För att hitta de artiklarna vi använt oss av använde vi sökord 

som budget, budgeting, budgetprocess, private-, public- och non-profit organisations, 

både på engelska och svenska beroende på vilken databas vi sökt i.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ datainsamlingsmetod med semistrukturerade intervjuer gör att vi får 

konceptuella beskrivningar av verkligheten vilket gör att vi kan belysa och lyfta upp 

olika samband som växer fram allt efter som (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 

2001). Innan arbetet startade hade vi en ganska bred kunskap om branschen och kunde 

efter genomgången av teorin presentera en rad föreställningar, därför ansåg vi att denna 

datainsamlingsmetod var lämplig. 

 

Hur påverkar organisationsformen ”ideell förening” budgetarbetet? Det är det som är 

forskningsfrågan till denna uppsats. Det som ligger till grund för vår undersökning är 

sju personer syn på budget. De kommer från fyra olika fotbollsföreningar och deras 

olika aspekter och inställning till budget och arbetet kring budget visas i empiridelen. 

För att få fram dessa personers åsikter, inställning och tankar kring budget har vi 
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genomfört sju besöksintervjuer på deras ”hemmaplan”. Det som är gemensamt för dessa 

människor är att samtliga är verksamma i ledande positioner i fyra av landets sexton 

Allsvenska fotbollsföreningar. Samtliga föreningar är dessutom ideella. Vår avsikt med 

respondenternas svar är inte att generalisera över hur det ser ut på ett bredare plan utan 

endast uppmärksamma mönster och olikheter i sättet att arbeta med budget i de olika 

föreningarna.  

 

Innan intervjuerna var möjliga togs en första kontakt med klubbarna som var aktuella 

(se bilaga 1). I denna kontakt presenterade vi vilka vi är, varför vi ville undersöka detta 

ämne inom ekonomi. Det stod ganska snabbt klart för oss att man inte var intresserade 

av att dela med sig av sina budgetar (med undantag för Trelleborgs FF och Mjällby 

AIF), varpå vi valde att samla in den empiri vi var i behov av utifrån intervjuer med de 

klubbar vi hade tagit kontakt med. Eftersom vi redan hade varit i kontakt med de 

blivande respondenterna kände vi att vi ville göra en mer personlig andra kontakt och 

valde därför att på nytt kontakta dem, men denna gång via telefon. Vi förklarade 

återigen vem vi var och vad vi arbetat med de senaste fyra veckorna. För att de skulle 

känna sig väl förberedda och trygga inför intervjun fick de ta del av en sammanställning 

av de frågor och områden intervjun skulle vidröra (se bilaga 2). Vi ställde även frågan 

om det var okej för dem att vi spelade in intervjun för framtida transkribering. 

Respondenterna kan svara annorlunda beroende på om det är intervjuer eller enkäter de 

svarar på. Om respondenterna känner förtroende för oss som intervjuar, kan vi få svar 

på känsliga frågor som vi inte fått av en enkätundersökning. Vi kan även observera och 

tolka hur respondenterna reagerar och beter sig vid de olika frågorna och svaren de ger 

oss, därför var valet av insamlingsmetod ganska självklart. 

 

Primärdata är sådana data som är insamlad av oss som uppsatsskrivare själva. Dessa 

primärdata har i huvudsak samlats in genom semistrukturerade intervjuer som utgör vårt 

empiriska material. Detta ligger även till grund för analysen och slutsatserna i arbetet. 

Primärdata utgör alltså en avgörande och stor del av denna uppsats (Christensen m.fl., 

2001). 
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4.3 Urval 

Då vi tror att budgetarbetet är som mest utbrett i Sverige inom fotbollen och ishockeyn, 

så stod valet mellan någon av dessa. Och på grund av det geografiska läget för 

klubbarna i dess högsta serier blev fotboll ett naturligt val. Det är även inom fotbollen vi 

har som mest kunskaper och kontakter. 

 

Det har genomförts sju intervjuer med olika personer som innehar nyckelroller inom de 

fotbollsföreningarna i Skåne och Blekinge som har ett representationslag i Allsvenskan. 

 

Besöksintervjuer med följande nyckelpersoner har genomförts: 

- Paul Myllenberg, Klubbdirektör, Helsingborgs IF (HIF) 

- Per Nilsson, Interims-vd, Malmö FF (MFF) 

- Roger Alvesson, Ekonomiansvarig, Malmö FF (MFF)  

- Margaretha Haraldsson, Ekonomichef, Mjällby AIF (MAIF) 

- Thomas A Borstam, Fotbollsansvarig och sportchef, Mjällby AIF (MAIF) 

- Lasse Larsson, Klubbdirektör och sportchef, Trelleborgs FF (TFF) 

- Åke Fransson, Ekonomiansvarig i styrelsen, Trelleborgs FF (TFF) 

 

Dessa respondenter har valts ut med ett icke-sannolikhetsurval där samtliga inom 

populationen inte har lika stor chans att komma med i urvalet. Detta innebär till viss del 

att man kan få ett snedvridet resultat eftersom urvalet kan få en stor över- eller 

underteckning gentemot målpopulationen. Eftersom vi inte har för avsikt att beskriva 

kvantiteter har det gjorts ett strategiskt urval, utan vi vill endast beskriva och analysera 

eventuella likheter och skillnader mellan respondenterna (Christensen m.fl., 2001). 

 

Beroende på det geografiska läget har vi valt att fokusera på Skåne och Blekinge för att 

genomföra intervjuerna på ett smidigt sätt. Vi valde även att endast besöka Allsvenska 

fotbollsföreningar då vi av erfarenhet vet att de sydliga klubbarna i Superettan inte 

kunnat ge samma uttömmande svar som de Allsvenska organisationerna kan presentera. 

För att få relevanta svar på de frågor vi ämnade ställa föll valet på TFF, HIF, MFF och 

MAIF. Dessa fyra föreningar gör också att vi får en bra varians eftersom TFF och MAIF 

är helt olika MFF och HIF vad det gäller organisation och ekonomiska förutsättningar. 
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Men de har gemensamt att de är ideella föreningar i grunden (även om de större 

föreningarna MFF och HIF innehar momspliktiga aktiebolag). 

 

Vad det gäller urvalet av personerna i föreningarna ville vi dels spegla dem som tar fram 

budgeten och dels de som arbetar utefter den. Klubbdirektörer/vd är intressanta då de 

både är med i processen för att ta fram budgeten men även sedan arbetar utefter den. De 

ekonomiansvariga är intressanta för att det är de som ansvarar för att budgeten följs och 

de gör månadsvisa prognoser för hur läget är. Sportchefer är liksom klubbdirektörerna 

intressanta eftersom de arbetar utefter budgeten dagligen och det ger oss en bredare bild 

för vad instrumentet budget betyder ute i föreningarna. Övriga personer ute i 

föreningarna så som tränare, spelare och ungdomar påverkas av budgeten indirekt men 

det är inte de som tar beslut utefter den. 

4.4 Intervjuer 

Vi har genomfört sju stycken semistrukturerade liveintervjuer med ekonomiansvariga, 

sportchefer och klubbdirektörer i fyra olika fotbollsföreningar. Innan intervjuerna 

genomfördes lät vi två andra personer granska frågorna (se 4.4.3 Pilotstudie).  

4.4.1 Intervjuform 

Intervjuer kan ha olika utformning och formalitet. Två dimensioner i en intervju som 

Patel (1987) tar upp är graden av standardisering och graden av strukturering. 

Intervjuaren bestämmer själv ordningsföljden och hur frågorna formuleras för att passa 

situationen och en viss respondent vid en helt ostandardiserad intervju, medan han vid 

en helt standardiserad intervju ställer identiska frågor i samma ordning till varje 

respondent. Enligt Saunders m.fl. (2007) brukar man prata om strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer som handlar om hur mycket utrymme 

respondenten får för sitt svar. I en strukturerad intervju kan man förutspå vilka möjliga 

svar som finns, respondenten har alltså ett smalt utrymme att svara inom. Frågorna i en 

ostrukturerad intervju lämnar respondenten att tolka helt fritt vilket gör att personen i 

fråga har ett stort utrymme att svara inom. Vi har valt den semistrukturerade modellen 

för att få möjligheten att ställa följdfrågor till respondenten och för att ge denne ett stort 

utrymme att svara inom frågorna (Patel, 1987).   
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Fallstudier anses vara den typ av undersökning som ger de bästa möjligheterna för 

explorativa undersökningar. Fallstudier i form av intervjuer är bra för att få en djupare 

bild av varje enskild respondents svar, det underlättar även för att ställa följdfrågor 

vilket man inte kan göra vid enkätundersökning (Saunders m.fl., 2007). De genomförs 

oftast i respondenternas naturliga miljö, vilket många ser som synonymt till en 

fältundersökning (Patel, 1987). Därför valde vi att genomföra våra sju intervjuer på 

respondenternas respektive arbetsplats.  

 

Forskaren är styrd av respondenternas vilja att besvara frågorna som ställs i intervjun, 

därför är det viktigt att försöka motivera respondenterna att besvara frågorna på bästa 

möjliga vis. Ett sätt är att lyfta fram syftet med intervjun och förklara vad man kommer 

använda svaren till (Patel, 1987). Det är viktigt att dokumentera vad som sägs vid 

kvalitativa intervjuer. Det kan man göra på två sätt, antingen genom att föra 

anteckningar eller genom att spela in det. Nackdelar med att föra anteckningar under 

intervjun är att det blir svårt att framstå som en intresserad lyssnare, samt att det är lätt 

att missa något som sägs. De problemen uppstår inte vid ljudinspelning, svaren kommer 

att registreras exakt och intervjuaren blir mer delaktig i intervjun. En annan mycket bra 

anledning till att använda ljudinspelning är att forskaren kan gå tillbaka för att lyssna på 

tonfall och ordval hos respondenten. Vid ljudinspelningar krävs det att respondenten 

tillåter att intervjun spelas in, vilket alla våra respondenter tillät. Däremot agerar många 

respondenter annorlunda när de vet att det de säger spelas in, denna risk har vi givetvis 

haft med i tanken när vi tolkat svaren (Patel & Davidson, 2003).  

4.4.2 Intervjuguide 

Innan vi började med budgetfrågorna bad vi respondenterna berätta lite om sig själva, 

bland annat om deras sportsliga bakgrund, hur länge de varit aktiva i föreningen och 

tidigare studier.  

 

Fråga 1 och 2 ställde vi för att försöka få en bra grund hur budgetarbetet ser ut inför de 

fortsatta frågorna. Vi ville även få fram om det läggs ner tillräckligt mycket tid och 

arbete. (Föreställning 1 och 2) 
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Fråga 3 och dess följdfrågor ställdes för att utforska om budgeten används som ett 

instrument för att styra föreningen ekonomiskt och/eller på något annat sätt. 

(Föreställning 4, 5 och 6) 

 

För att få reda på hur och hur ofta man följer upp budgeten i föreningen ställde vi fråga 

4. Frågan kopplade vi även till föreställningen att ett resultat med röda siffror 

härstammar från en orealistisk budget. (Föreställning 3) 

 

Fråga 5 är intressant för att försöka avgöra om och hur omvärldshändelser påverkar 

föreningen och var de ekonomiska problemen som föreningarna tampas med kommer 

från. (Föreställning 7) 

 

Fråga 6 och 7 ställdes för att få en bild av hur de ser på olika föreningsformer och hur 

de tror att budgetarbetet påverkas av att ändra sin egen form. Men även för att tolka och 

avgöra om deras uppfattning av idrottsaktiebolag och dess aktieägare är samma som 

vår. (Föreställning 8) 

4.4.3 Pilotstudie 

För att minimera risken att respondenterna skulle få svårt att svara på de frågor som var 

tänkta att ställas i intervjun, lät vi två personer med helt olika bakgrund granska de 

frågor vi tänkt ställa. De fick dem upplästa och även möjlighet att läsa igenom dem, 

komma med förslag till förbättring och korrigering innan vi genomförde våra intervjuer 

med föreningarna. Den ena personen som ingick i vår pilotstudie arbetar utifrån en 

budget dagligen för att köpa in material i den ideella fotbollsföreningen Trelleborgs FF, 

och är därmed väldigt insatt i ämnet. Tanken var att han skulle titta extra på innehållet i 

frågorna och kommentera de utifrån relevans och möjlighet till bra svar. Hans 

uppfattning var att frågorna innehöll vettiga ämnesområden och att relevansen och 

aktualiteten var mycket hög. Den enda synpunkterna han hade var ordningsföljden på 

frågorna som borde ändras för att få ett annat flyt i intervjuerna och även omformulera 

och ändra vissa följdfrågor. Den andra personen som granskade våra intervjufrågor är 

utbildad redaktör och arbetar dagligen med att korrekturläsa och granska skrivet 

material. Tanken med hennes granskande var att frågorna skulle ställas på ett så bra sätt 

som möjligt för att få så uttömmande svar som möjligt. Även att all formalia fanns och 

att intervjun var på en bra akademisk nivå. Hennes respons innehöll kommentarer kring 
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rena språkliga försummelser, men även kommentarer om hur vi skulle kunna få mer 

uttömmande svar från respondenterna genom att ändra ordföljder och ställa följdfrågor 

på ett annat sätt än det som först var tänkt.  

4.5 Dataanalys 

Man genomför en kvalitativ undersökning för att få en djupare kunskap än man får av 

en kvantitativ undersökning. I den kvalitativa datainsamlingen spelar subjektivitet en 

viss roll, vilket gör att det på förhand inte finns några modeller som beskriver hur 

kvalitativ databehandling ska gå vidare. När forskare behandlar kvalitativt material är 

det dock vanligt att de använder egna varianter och tolkningar (Patel & Davidson, 

2003). Vid intervjuerna valde vi att använda oss av en ljudinspelare för att sedan 

omvandla intervjumaterialet till text. Denna text har vi sedan tolkat och utvecklat för att 

försöka hitta likheter och skillnader mellan föreningarnas budgetarbete. Det bör beaktas 

att det kan finnas inslag av subjektivitet i analysen eftersom det är vi själva som tolkar 

respondenternas svar, något som analysen sedan grundas på.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Vilket sätt man än använder för insamling av information är det viktigt att kritiskt 

granska och analysera informationen då tillförlitligheten och opartiskheten annars kan 

ifrågasättas. Anledningen till varför vi valde att genomföra semistrukturerade 

besöksintervjuer var för den personliga kontakten man får på plats som man aldrig kan 

få via skrift, man kan observera kroppsspråk och eventuella känsliga frågor kan ställas 

på ett sätt som upplevs mer naturlig. Vid besöksintervjuer kan vi som intervjuar få en 

större kontroll över intervjun och kan på så sätt ställa mer komplicerade frågor, ställa 

följdfrågor och förklara och förtydliga då respondenten inte kan svara direkt på frågan. 

Vi valde även att spela in alla intervjuer, detta på grund av att vi ville koncentrera oss på 

att lyssna och på så sätt få tid till att ställa bra följdfrågor. Trots att detta är något mer 

tidskrävande och att det kan påverka respondenterna negativt än vad en skriven intervju 

hade gjort, valde vi det då vi anser att man får ett annat flyt i intervjuerna. Men även för 

att vi i efterhand kan spela upp intervjuerna för att få ökad korrelation mellan vad som 

sagts och vad vi skrivit (Christensen m.fl., 2001).  

 

När man använder sig av semistrukturerade intervjuer är det lätt att respondenterna blir 

påverkade av de som intervjuar. Det beror på att en semistrukturerad intervju endast 
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innehar ett par fastlagda frågor vilket sedan olika följdfrågor till olika respondenter 

konstrueras efterhand, alltså en intervjuguide. En semistrukturerad intervju är både 

utforskande och beskrivande (Saunders m.fl., 2007). Vi visste att vi skulle få reda på 

vad det gör med budget och hur, men vi ville även ha reda på varför, alltså orsakerna till 

att de använder och brukar budget på det sätt de gör (Christensen m.fl., 2001). 

 

Eftersom en semistrukturerad intervju kan vara vanskliga vad det gäller kvalitet i svaren 

så vidtog vi några åtgärder innan vi gav oss ut för att börja intervjua. De 

förundersökningsåtgärder vi gjorde var: 

 

 Att noga läsa på om alla organisationer och hela branschen innan första 

intervjun startade, då detta ger oss en annan referensram och underlättar ställandet av 

följdfrågor än om vi anlänt till första intervjun helt nollställda. 



 Att undersöka och prata med personer som känner de tilltänkta 

respondenterna och även göra pilotintervjuer för att få en bra ordning på frågorna. 

Eftersom det kan bli känsligt om man ställer känsliga frågor i början innan man ”lärt 

känna” varandra. 



 Att vara noga med att använda rätt ord och rätt terminologi, då detta 

underlättar kommunikationen med personer som är mer eller mindre insatta inom 

området. 



 Vi var även noga med att boka in intervjuerna på en dag som verkligen 

passa respondenterna. Eftersom de är inom en bransch där mycket händer och kan 

förändras över en helg, valde vi att lägga samtliga intervjuer på veckodagar då det ej 

spelas matcher eller kommer avgörande beslut för föreningen. 

 

Semistrukturerade intervjuer är en något ”friare” intervjuform och kan vara 

problematisk om man inte som frågeställare är uppmärksam så intervjun förlorar sin 

problemfokus (Christensen m.fl., 2001). De intervjuer vi genomfört har varierat vad det 

gäller ordning på frågor beroende på hur konversationen flutit på och vad som sagts. 

Vilka följdfrågor som ställts beroende på vilken position respondenten haft i föreningen 
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och även komplementerande frågor har varit tvunget att ställa i de fall respondenterna ej 

gett de uttömmande svar som forskningsfrågan och målet krävt. Ofta beskrivs en 

intervju som en målmedveten diskussion (Saunders m.fl., 2007). Och det är kanske det 

som är problemet, då man bara ställer de frågor man vill ha svar på och inte frågor som 

skulle kunna ge ett bredare akademiskt underlag för framtida analyser. För att avgöra 

kvaliteten på de frågor som ställs får man titta på validiteten och reliabiliteten men även 

vilka frågeställningar, syften och mål man har när man startar intervjuerna.  

 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning undersökningsresultatet kan upprepas och ge 

samma resultat vid olika tillfällen, alltså vilken tillförlitlighet det finns i intervjuerna 

som gjorts och de resultat som presenteras. För att få en bra tillförlitlighet i svaren från 

intervjuerna ställde vi frågorna på ett sett som gjorde att de inte enbart kunde svara ja 

eller nej utan var tvungna att utveckla sina svar. Detta gjorde vi genom att ställa frågor 

av resonerande art och även följdfrågor som innehöll fakta från andra föreningar vilket 

ger oss ett större perspektiv i svaren (Christensen m.fl., 2001). 

 

Validitet är liknande reliabilitet men det ser mer till om man verkligen får ut det man 

från början ämnade göra. Alltså hur hög trovärdigheten är och om det vi kommer fram 

till från intervjuerna stämmer överens med verkligheten, men även hur hög 

generaliserbarheten är. Detta kallas även för intern respektive extern validitet. För att få 

en så hög validitet som möjligt med kvalitativ metod valde vi att ta upp bakomliggande 

faktorer och även historiska preferenser till de frågor vi ställde. Detta genomlös även 

följdfrågorna som på så sätt även blev något individuella beroende på vem som var 

respondent (Christensen m.fl., 2001). Samtliga besöksintervjuer genomförde vi själva 

och med diktafonen såg vi till att kunna använda intervjuerna på ett korrekt sätt. Även 

de frågor som ställdes var granskade av såväl handledare och kolleger som en 

föreningsanställd och en redaktör. 
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5. Empiri  

I följande kapitel presenterar vi kort föreningarnas sportsliga och ekonomiska 

bakgrund. Här sammanfattas även svaren från intervjuerna med varje respondent. 

5.1 Helsingborgs IF 

År 1907 bildades Hälsingborgs IF genom en sammanslagning av Svithiod och Stattena. 

Idag innehar Helsingborgs IF en sjätteplats i den Allsvenska maratontabellen. Detta 

efter att ha vunnit Allsvenskan sex gånger, man har även vunnit svenska cupen fyra 

gånger. Man var så sent som år 2000 med i UEFA Champions League där man kunde 

lägga mycket pengar i kassan. De sportsliga framgångarna under 2010 är en av de bästa 

i klubbens historia, man slutade tvåa i Allsvenskan. Trots det gjorde man ett negativt 

resultat på nästan 1,5 miljoner kronor. Resultatet kan förklaras genom den tidiga starten 

av serien som gjorde att man tappade mycket publikintäkter som man budgeterat med, 

men även tvisten i avtalet med Parma om vidareförsäljningsrättigheterna av McDonald 

Mariga. Det kompenserades delvis senare av den framgångsrika placeringen. Jämfört 

med året innan (2009) är det ekonomiska resultatet en klar förbättring då man visade ett 

resultat på minus 6,9 miljoner (Helsingborgs IF, 2010; Helsingborgs IF, 2011; Svenska 

Fotbollsförbundet, 2011b). 

5.1.1 Paul Myllenberg, Klubbdirektör 

Han har inte spelat så mycket fotboll själv, men däremot har han varit huvuddomare i 

Superettan och linjedomare i Allsvenskan. I militären gick han högsta chefsutbildningen 

för att sluta som överste löjtnant i flygvapnet. Han har pluggat till systemvetare och 

även en del ekonomi med marknadsföring och informatik som huvudämnen. En ”rätt så 

udda bakgrund för det här jobbet” menar han själv. Personen är Paul Myllenberg, 

Helsingborgs IF:s klubbdirektör sedan sex år tillbaka och VD i dotterbolaget HIF 

Service AB som sköter driften av arenan. 

 

Styrelsen i Helsingborgs IF är organiserad i huvudsak i tre olika utskott, för att inte 

behöva samla alla hela tiden. Bland annat finns det ett ekonomiutskott där styrelsens 

ordförande, ekonomiansvarig i styrelsen, ekonomichefen och klubbdirektören sitter. I 

utskotten jobbar dem inte operativt, vilket är en skillnad sedan tidigare, man vill 

nämligen inte ha en styrelse som går in och jobbar i operativa saker i föreningen. Hela 
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föreningen arbetar efter en tidslinje för ett år, där t.ex. en vaktmästare har 

arbetsuppgifter för det väldigt korta perspektivet, medan en avdelningschef ska jobba på 

lite längre sikt. Styrelsens uppgift är att se på ett helt års sikt. Detta leder till, om ingen 

går in i den andras tidszon, att det blir en tydligare organisationsstruktur, vilket Paul 

förespråkar. 

 

Spindeln i nätet vid framtagningen av budgeten är ekonomichefen. Det är styrelsen som 

tar beslut om budgeten och i stället för att den ska komma in i slutet och för att 

underlätta för nya oerfarna styrelseledamöter, hålls konferenser för att dem ska vara 

med i processen vid vissa punkter. T.ex. vid en verksamhetskonferens för kommande 

säsong som hålls i slutet av sommaren där man presenterar och sätter de stora 

nyckeltalen. Efter det går det tillbaka till den operativa delen som jobbar vidare för att 

komma med nya förslag. Så håller det på fram till november då budgeten ska stå färdig. 

Nu när denna 1-års process fallit på plats menar Paul att han vill ta det en bit längre, och 

börja titta på 2-3 år framåt för att ”lyfta blicken”.  

 

Under året följer Paul upp budgeten med avdelningsvis månadsrapportering, för att vid 

varje kvartal göra en djupare analys som han sedan går igenom med ekonomichefen och 

rapporterar vidare upp till styrelsen. Det kan förekomma avvikelser av olika slag i 

uppföljningarna. Om det är mindre avvikelser inom budgetramarna kan Paul fatta beslut 

om åtgärder själv, men är det större avvikelser så rapporteras det via utskottet till 

styrelsen som fattar besluten. Det finns alltså olika gränser för vem som tar beslut om 

avvikelserna. Mindre avvikelser mellan årets resultat och det budgeterade resultatet 

förekommer ofta, t.ex. kan det vara pensionsavdragen som blivit större eller mindre.  

 

Enligt Paul är det tre saker som inte får hända på intäktssidan för att man ska klara att 

hålla budgeten på rätt nivå: Ett eventuellt publiktapp får inte avvika för mycket från det 

prognostiserade, sponsorbudgeten måste stämma och placeringen i Allsvenskan har stor 

betydelse på hur årets resultat kommer stämma överens med budgeten. 

 

Ur en ekonomisk synvinkel är det värt fyra-fem gånger så mycket att gå till gruppspel i 

Europa League än att vinna Allsvenskan säger Paul och tycker att det borde vara värt 

betydligt mer att vinna den inhemska ligan än vad det är idag. Det blir även mycket 

dyrare att vinna Allsvenskan om man sitter på dyra bonusavtal och utgående kontrakt. 
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Spelarna förväntas stanna kvar samtidigt som de kräver mer pengar för att göra det. Paul 

menar därför att det kanske var bra att HIF slutade tvåa, just för att man kommer 

hungriga till denna säsong.  

 

När det gäller att kommunicera budgeten med sponsorer och medlemmar tycker han att 

föreningen är ganska tydliga med hur det går. De försöker inte dölja om det går bra eller 

dåligt utan det får bli som det blir. Det bästa är att vara öppen och ärlig i de frågorna. 

Strax efter årsskiftet och i mitten på sommaren, men även innan varje årsmöte 

kommuniceras någon form av ekonomisk information. Det diskuteras också om dem 

ska släppa någon form av kvartalsrapport, även fast de inte är ett företag. Det kan ju 

också vara en nackdel, ett exempel är ju AIK som kommunicerade sex miljoner back 

det första kvartalet. Eftersom att det inte spelats någon match under den tiden måste det 

ha brustit i sponsorintäkterna eller någon annanstans. 

 

Efter den tuffa finanskrisen som varit kan man nu se en liten förändring i Helsingborgs 

IF. Målsättningarna har man kunnat sätta lite högre och kostnaderna har anpassats bättre 

så att man nu inte ligger bland de sex första om man tittar på kostnaderna i 

spelartruppen. Men själva finanskrisen slog ganska hårt på HIF säger Paul. Därför vill 

han nu bygga upp ett litet förråd inför nästa lågkonjunktur, som kommer komma förr 

eller senare.  

 

När det gäller andra omvärldshändelser som kan påverka HIF:s ekonomiska arbete eller 

föreningsform har det diskuterats om framförallt EU:s nya momsregel och övergång till 

idrottsaktiebolag. Diskussionen om idrottsaktiebolag var som hetast för två år sedan då 

man gick igenom för- och nackdelar. Det gjorde varken eller, och idag är det även så att 

fördelarna med det inte är starkare än nackdelarna. Därför har man valt att behålla 

ideella föreningen Helsingborgs IF. Det enda som skulle kunna förändra synen på 

bolagisering för HIF skulle vara om skatter och momsfrågor förändras, så att det skulle 

bli ofördelaktigt att vara ideell förening. Paul tycker att varje specialförbund ska få 

bestämma själva angående 51 %-regeln och har inget emot att andra föreningar ges 

möjligheten till extern finansiering genom att 51 %-regeln förändras. Däremot kan det 

bli en genväg till att få in mer pengar i stället för att försöka förbättra sin verksamhet. 

Det är inget som intresserar HIF, i stället jobbar dem med extern finansiering vid 

spelarköp via enskilda personer vars investering går mot en enskild spelare. Det är en 
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helt ny modell de har gjort som använts vid något tillfälle när det behövts och är så här 

långt väldigt nöjda med det. Investerarna får inget inflytande på laguttagning eller 

försäljning, det de får tillbaka är taket samtidigt som det finns en gräns hur långt de kan 

falla, vilket är klubbens risk. ”De ska inte finnas när vi har dåligt resultat eller likviditet, 

utan de ska finnas där hela tiden.”  

 

Paul tror också att en aktieägare i t.ex. AIK går in med pengar mer med hjärta för 

klubben än för att få avkastning på dem, som man kan tänka sig att en aktieägare i t.ex. 

Getinge gör. Däremot menar han att en frisk verksamhet borde generera pengarna själv.  

 

När man arbetar med ekonomin i föreningen är det i första hand medlemmarna man 

känner ett visst ansvar mot. Men det viktigaste är ändå hur det kommuniceras, menar 

Paul. Det gäller att prata ett språk som alla förstår, inte bara ekonomer. Det är snarare 

där ansvaret ligger – att rätt saker kommuniceras på rätt sätt. 

5.2 Malmö FF 

Malmö FF bildades den 24 februari år 1910 och har sedan den tiden vunnit Allsvenskan 

16 gånger och svenska cupen 14 gånger. Den senaste titeln togs ifjol (2010), då man 

vann Allsvenskan. Idag kallas man ”de mesta mästarna” och ligger på en andra plats i 

den Allsvenska maratontabellen. Trots att MFF vann 2010 gjorde man ett mycket dåligt 

ekonomiskt år med ett resultat på minus 32,8 miljoner kronor, att jämföra med året 

innan (2009) då resultatet blev 5,1 miljoner plus efter att man placerade sig på en 7:e 

plats i tabellen. I årsredovisningen för 2010 förklaras det framförallt genom ökade hyr- 

och driftskostnader för den nybyggda arenan Swedbank stadion (Malmö FF, 2010; 

Malmö FF, 2011; Svenska Fotbollsförbundet, 2011b). 

 

2010 hade Malmö FF en årsomsättning på 153,9 miljoner kronor, att jämföra med 2009 

då den låg på 184,9 miljoner. Den stora minskningen beror bland annat på den stora 

nedgången i spelarförsäljningar och minskningen av intäkter från sponsorer som kan 

förklaras av de sportsliga resultaten 2008 och 2009 (Malmö FF, 2010). 

 

MFF Event är ett helägt dotterbolag till Malmö FF som sköter driften av arenan. Arenan 

och fastigheterna ägs och hyrs ut av Malmö Fastighets AB där man har ett 25 %-igt 

ägande. 



34 

5.2.1 Per Nilsson, Interims-vd 

Dagens VD för Malmö FF heter Per Nilsson. Han beskriver sig själv som en 57-årig 

man med gedigen näringslivserfarenhet och syftar då till att han under 80-talet arbetade 

inom banksfären. Men även till att han 1991 startade jag ett företag inom medicinteknik 

som han drev som VD och majoritetsägare i 13 år. Därefter har han sysslat med 

riskkapital, varit styrelseproffs och interimistisk VD. Sedan februari är han alltså 

interimistisk VD för Malmö FF och det var hans genuina idrottsintresse, 

näringslivserfarenhet och kontaktytor som fick MFF att kontakta honom.  

 

Eftersom Per är relativt nytillträdd på sin position har han inte medverkat fullt ut i en 

budgetprocess än men framtidens budget i Malmö FF kommer byggas upp i form av ett 

antal enheter som i gengälld ska prestera vissa mål. Det är bland annat spelarna som ska 

prestera vissa resultat, det är arenabolag som ska prestera en bra arena och 

ekonomiavdelningen som ska prestera tillförlitliga prognoser. Eftersom de ska prestera 

något så får de också kosta något, medan enheter som sponsorförsäljning, biljett och 

arenan ska generera intäkter baserat på det marknadsvärde som framförallt spelarna 

skapar. De kommer alltså byggas upp utefter teckningsbidrag. En fälla man inte vill gå i 

är den med att fördela ut kostnadsposterna på de intäktsskapande delarna, eftersom då är 

risken stor för internkrig. Utan han vill klart och tydligt markera att dessa intäkter skall 

inbringas och de ska fördelas på de kostnadsposter där spelartruppen är det största, 

därför tycker Per att budget är ett bra styrinstrument. För hade det bara blivit att man 

efter perioden säger att det gick såhär och ingen har förståelse för resultatet så använder 

man inte det på rätt sätt, tycker Per. Samtidigt kan man inte begära att alla är 

intresserade av ekonomi men skapar man förståelse, ger människor medvetenhet om att 

de kan påverka och man eventuellt har ett belöningssystem kopplat till budgetsystemet, 

så tycker han att det är ett utmärkt instrument.  

 

För att motverka att man fritt spenderar pengar, för att man tror man ska vinna 

Champions League vill Per göra hela organisationen mer kostnadsmedveten. Det är 

därför han och Roger Alvesson har som avsikt att bryta ned det hela till att varje enhet 

ser vad de ska göra, vad det får kosta, vad effekterna av deras arbete blir och i andra fall 

hur mycket pengar de tjänar. Detta är om inte annat viktigt i skenet av att man i Malmö 

FF förlorade över 33 miljoner förra året. Man måste skapa en medvetenhet om vad var 
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och en i organisationen ska bidrag med för att de ska få ett positivt resultat och en 

förståelse för att åtgärder måste vidtas. Därför kommer man göra en budget för varje 

enhet för att sedan sammanställa det till en budget för hela organisationen. 

 

De gör alltså en budget på helår som sedan revideras varje månad. Men beroende på de 

sportsliga framgångarna har en förening som Malmö FF svårt att vid årets början 

beräkna sponsorintäkter, publik och arenaintäkter. Därför kommer även prognoser spela 

en allt större roll. För börjar det gå snett så måste man upptäcka det i tid, som Per 

uttrycker det. För ju svårare organisationen är desto viktigare är det med en bra budget 

och bra prognoser. Men bara för MFF är så stora i dagens Fotbollssverige tycker inte 

Per att det blir svårare. Detta förklarar han av att de omsätter över 150 miljoner och 

därmed kan det rycka med tio miljoner på sina ställen. Det hade varit direkt förödande 

summor för en liten klubb att tappa men i MFF är det bara 7-10% av verksamheten. 

Men han medger att den nya arenan inte bidragit till förbättrat resultat 2010 utan 

kostnaderna på 60 miljoner om året kommer dag ett medan intäkterna kommer 

successivt. Även detta tycker Per blir ett pedagogiskt problem då supportrar ställer sig 

frågande till den nya arenan när det inte går plus eftersom man tidigare hyrde en plan 

för 5 miljoner om året av kommunen.  

 

Eftersom där är så mycket oförutsägbart i dagens organisation, hade Per inte kunnat 

tänka sig ett år utan budget. Man han har varit med i bolag där man säger att vi kan 

verksamheten så väl att vi inte behöver lägga en budget utan vi vet, baserat på 

omsättning vad resultatet blir. Men Pers uppfattning är att utan obegränsad kassa är det 

omöjligt att arbeta utan budget. Kassan är, om än inte obegränsad så är den stor i 

Malmö FF. Det är inte enbart positivt utan det kan vara ett pedagogiskt problem, tycker 

Per. För verkligheten i MFF är att de har en stor del av sitt egna kapital i form av en 

spärr i stadionbolaget och då är det ett problem att förklara för supporters att de 40 

miljonerna kan de inte köpa spelare för. Man kan inte begära att alla är ekonomiskt 

utbildade så vi har ett problem att förklara det, säger Per 

 

Budget är något som kommuniceras i olika omfång både internt och externt. Men de 

aktar sig för att vara för situationsinformerande eftersom det är svårt med insikter från 

olika intressegrupper att ta information. Per tycker att det ibland kan skapa mer 

bekymmer än klarhet genom att vara tydliga. Men eftersom avvikelsen var så stor i fjol 
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kommer de göra ett halvårsbokslut för 2011. Denna avvikelse berodde inte på en dålig 

budget utan ej tillförlitliga prognoser, enligt MFF:s ordförande Håkan Jeppsson. I övrigt 

kommer de möjligen kommunicerar att allt är under kontroll, men aktar sig för att visa 

prognosavvikelser offentligt. Det är något som diskuteras internt inom styrelsen på det 

månadsmöte de har. Där går Per och Roger igenom uppföljning av budgeten och vilka 

prognosavvikelser som kan konstateras. 

 

Per tycker inte att man kan ana någon återhållsamhet från sponsorer beroende på 

konjunkturen, men han medger samtidigt att de räknar med ökade sponsorintäkter de 

kommande åren beroende på att sponsorerna har bättre ekonomi. Kostnadssidan är 

något de jobbar med oavsett hur konjunkturen är. Han säger att de är tämligen 

opåverkade av konjunkturen. Men är det högkonjunktur går det mycket pengar till 

fotbollen och då blir priset på spelare högre, så visst påverkar det MFF men inte deras 

agerande. Inte heller regelförändringar om moms och poliskostnader påverkar, men han 

är dock glad idag för att de är en ideell förening. Han vill inte att klubben ska ta 

kortsiktiga beslut baserad på väldigt temporära händelser utan han vill ha en lång siktig 

organisation. Så sent som på den senaste årsstämman ville styrelsen ha mandat att 

utreda om de skulle gå in på ett ägarförhållande på 51/49 %. Men då det krävs 

kvalificerad majoritet av stämman, vilket förslaget inte hade och då blev resultatet att 

förslaget avslogs. Eftersom Malmö FF är en pragmatisk organisation och har ett bolag i 

MFF Event som är momspliktig, kan de lätt ändra organisationen efter de regler som 

sätts. Alltså vill de bygga verksamheten baserad på verkligheten.  

 

I dagens Malmö FF finns bara herrfotbollsverksamheten, till skillnad från förr då det 

bland annat bedrevs bordtennis, damfotboll och bowling. Så i stället för att bredda sig 

idrottsligt så försöker de bredda sig socialt idag. Där de har supporteransvar, jobbar med 

integration, skola, och stort antal event som går djupare ner i samhället. Det tycker Per 

är bättre än den idrottsliga bredden då det alltid blev kamp om pengar. Det blev även ett 

positivt utbrott för förra MFF dam som idag fungerar alldeles utmärkt. Ej heller ett 

eventuellt idrottsaktiebolag hade påverkat, eftersom dagens ekonomiansvarige Roger 

Alvesson är revisor och Per kommer från ett börsnoterat bolag. Fokus på ekonomi är 

lika stort men från olika vinklar. Då det i ett aktiebolag är fokus på att skapa utdelning, 

är det i en förening fokus på att skapa utrymme för en bra verksamhet och ta ansvar 
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inför medlemmarna och sponsorer. Detta ansvar innebär dock inte att de får något direkt 

inflytande tillbaka utan det är mer ”code och condact”, tycker Per. 

5.2.2 Roger Alvesson, Ekonomiansvarig 

Sedan 2005 heter ekonomichefen i Malmö FF Roger Alvesson. Innan han började jobba 

i föreningen jobbade han som revisor på Deloitte i Malmö, bland annat för MFF vilket 

gav honom en viss inblick i vad som fanns. Fotboll har han spelat i andra föreningar 

men han har däremot spelat bordtennis i just MFF Bordtennis.  

 

Budgeten i Malmö FF är uppdelad i olika sektioner eller kostnadsställen med egen 

budget. Det är bland annat elitverksamheten som innehåller spelarintäkter, löner, 

förvärvskostnader och resor, ungdomsverksamheten är en annan avdelning, precis som 

kommunikationsavdelningen och försäljningsavdelningen. Det finns även en ”slask” där 

bland annat administrationen, ekonomin och biljettavdelningen ingår. MFF Event är 

också en sektion med två kostnadsställen. Under hösten hålls möten med de ansvariga 

för varje kostnadsställe för att diskutera fram en rimlig budget för varje avdelning. Alla 

dessa budgetar trattas sedan upp till en hel budget som presenteras för styrelsen, de går 

igenom de olika budgetarna och skickar tillbaka för förändringar. Den slutliga budgeten 

sätts sedan ganska sent på hösten.  

 

Under hela året används sedan budgeten vid månadsvis uppföljning och prognosarbetet 

som görs per månad. Budgeten är alltså ett slags ramverk för att veta vilka 

förutsättningar som finns under året. Det händer ju alltid olika händelser, stora som små, 

som inte är budgeterade, då utgår man i stället från de prognoser man gjort. Men 

budgeten finns ändå där som en ram. Sådana händelser kan vara t.ex. spelarförsäljning 

eller förvärv av olika storlek som inte är budgeterade men som påverkar på både kort 

och lång sikt. Uppföljningsmöte med varje kostnadsställsansvarig sker ungefär var 

fjärde månad, men om det hänt något speciellt kan det ske oftare. 

 

Enligt Roger är det framförallt tre stora poster som avviker: Det är allt kring spelarna, 

lönerna som kanske inte riktigt blivit enligt överenskommelser och även de lösa 

matchbiljetterna som är svåra att ange då de beror på det sportsliga som inte går att 

förutspå. Sponsorintäkterna och intäkter från årskort brukar däremot stämma bra 

överens med de budgeterade värdena.  
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Roger menar att grunden för budgetarbetet är densamma för både stora och små 

föreningar, men att det för en stor förening finns större kostnader som ökar den 

affärsmässiga risken, som t.ex. Malmö FF:s delägandeskap i arenan. Desto mindre 

pengar man hanterar desto lättare blir det rent omsättningsmässigt, men med lite pengar 

kommer det såklart andra problem istället. Där spelar även t.ex. stora sponsortapp en 

större roll.  

 

När det gäller själva framtagandet av budgeten är det främst två personer på 

ekonomiavdelningen som i det hela jobbar med den, men även VD och de 

kostnadsställsansvariga jobbar mycket med budgeten. Sen kommer styrelsen in i arbetet 

när de får den presenterad för sig, för att gå igenom t.ex. om det är rimligt att räkna med 

de sponsorintäkterna som lagts. Prognoserna brukar också stämma väl överens med vad 

årets resultat blir, framförallt de prognoser som görs i slutet av året.  

 

Budgeten är inget man kommunicerar, varken internt eller externt. Banker, revisorer 

och svenska fotbollsförbundet får ta del av den, men sponsorer och medlemmar får nöja 

sig med det de får. De är försiktiga med vad som kommuniceras för att undvika att 

jämföras på något sätt som inte är rätt för att de bakomliggande förutsättningarna inte 

framgår.  

 

Finanskrisen påverkade inte MFF samtidigt som de övriga klubbarna. Det tror Roger 

bland annat kan bero på bygget med arenan som blev färdigt mitt i finanskrisen. En 

strategi man använt är att skriva lite längre avtal, även om man fått lite sämre betalt så 

har man ändå haft den säkerheten att man får in pengar från avtalen. Men finanskrisen 

har ju även påverkat publiken. Andra omvärldshändelser som diskuteras är hur 

sponsorintäkterna påverkas av att Malmö HK och Malmö IF spelar i de högsta serierna i 

deras idrotter. Vid sådana frågor görs analyser för att försöka klargöra ungefär hur det 

kommer att se ut. Det gör man även vid andra händelser i omvärlden som kan påverka, 

nu t.ex. när det pratas mycket om poliskostnaderna och 51 %-regeln. Huruvida det är 

förmånligt att bolagiseras eller ej, framförallt ur skattemässig synvinkel. Detta är saker 

som diskuteras inom föreningen, men det får ingen påverkan på budgeten eller arbetet 

med densamma.  
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Roger tror att det bästa för Malmö FF hade varit om den ideella föreningen skulle kunna 

bli momsregistrerad men slippa betala inkomstskatt, eftersom att de idag har stora 

transaktioner där det är 6 % moms. Men samtidigt förstår han att det skulle kunna ställa 

till det för mindre föreningar då det hade ökat det administrativa arbetet väldigt mycket.  

 

Föreningen känner ett mycket stort ansvar mot sina medlemmar när man arbetar med 

ekonomin. Roger menar att det är fler som är intresserade av eller har ett allmänintresse 

för MFF än i ett aktiebolag, vilket gör att ansvaret ser lite annorlunda ut mellan Malmö 

FF och ett aktiebolag. Även om Malmö FF skulle ha varit ett idrottsaktiebolag tror han 

att ansvaret hade fortsatt vara störst mot medlemmarna, som i de flesta fall även är 

aktieägarna. Han tror också generellt att en aktieägare i ett idrottsaktiebolag har ett 

annat intresse än att få avkastning på sina pengar jämfört med en aktieägare i ett vanligt 

aktiebolag.  

 

På kort sikt var det inte direkt positivt rent ekonomiskt att vinna Allsvenskan ifjol, det 

berodde bland annat på att där kom vissa engångskostnader. Men på lång sikt kan det 

generera en förbättrad försäljning av biljetter och sponsorintäkter. Möjligheten att spela 

i Europakval är också mycket positivt på intäktssidan som man inte hade fått om man 

blivit sämre placerade.  

5.3 Mjällby AIF 

Sedan starten 1939 har Mjällby AIF inte vunnit den högsta serien, men man lyckades 

med bedriften att sluta på en sjätte plats i Allsvenskan 2010, vilket är den bästa 

placeringen i föreningens historia. Detta något skrala facit i Allsvenskan gör att de 

återfinns först på en trettioandra plats i den Allsvenska maratontabellen. MAIF är en av 

få Allsvenska föreningar som gick plus år 2010, om än med endast 28 000 men det är 

trots allt svarta siffror som presenterades i årsbokslutet. Året dessförinnan vann man 

Superettan och gjorde ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor. Denna minskade vinst 

förklaras bland annat med ökade personalkostnaderna som framgången medförde 

(Mjällby AIF, 2010b; Mjällby AIF, 2011b; Svenska Fotbollsförbundet, 2011b). 

 

Återkomståret 2010 gav endast ett plusresultat på 28 000 kr, detta trots att man ökat 

årsomsättningen med hela 67 % till 34 miljoner kronor. En siffra som kommer att bli 

betydligt högre kommande verksamhetsår då man nu sålt lagets stora stjärna Moestafa 
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El Kabir till Cagliari i Italien, enligt Thomas A Borstam. Det återstår att se vad detta 

kommer att ge för resultat efter 2011 summerats. 

 

Grunden till de senaste årens goda resultat går att finna i budgeten. För 2009 blev 

publikintäkterna och bidragen från svensk elitfotboll långt mycket högre än budgeterat, 

medan lönekostnaderna inte överskreds med en fullt så hög summa. Samma mönster 

uppenbaras för 2010 men där plumpen i protokollet var enligt Margaretha Haraldsson 

de ersättningar från tv-licens avtalet som uteblev och påverkan på intäktssidan, enligt 

Thomas A Borstam. För år 2011 års budget kan man säga att det är något djärvare vad 

det gäller publikintäkter och sponsring, men det budgeterade resultatet är nästan det 

samma som 2009, nämligen 1,5 miljoner. En förhoppning som alltså inte uppnåddes 

under fjolåret, men på grund av ovan nämnda spelarförsäljning kommer denna siffra 

troligen uppnås med råge i år (Mjällby AIF, 2009; Mjällby AIF, 2010a; Mjällby AIF, 

2011a). 

5.3.1 Margaretha Haraldsson, Ekonomichef 

Sedan den 1 januari 2010 är Margaretha Haraldsson ekonomichef i Mjällby AIF. Innan 

Margaretha kom till Listerlandet hade hon över huvudtaget ingen idrottslig bakgrund 

utan hon hade jobbat med ekonomin i en kulturell stiftelse i Växjö och det är just 

hennes ekonomiska bakgrund hon blev anställd för. Utbildningsmässigt har Margaretha 

en ”halv examen ekonomiexamen” och har sedan byggt på med diverse utbildningar 

under åren, men det var framförallt hennes stora erfarenhet som gör att hon lämpar sig 

för att tackla allt som händer i en förening. ”För det är inte lätt när vi har så många 

anställda på ideell basis det kan uppstå viss spänning mellan anställda och ideellt 

arbetande vilket är ganska naturligt”.  

 

Budgetarbetet för Margarethas del i Mjällby går till som så att hon med hjälp av 

föregående års utfall konstruerar ett underlag som är ett förslag på resultat på 

enhetsnivå. Man har valt att lägga det på den nivån för att få en klarare struktur och ett 

bättre grepp om det hela. Hennes underlag bedöms sedan av den ekonomigrupp som 

finns i styrelsen och tillsammans redigerar de förslaget så det går från ett tekniskt 

dokument till en verklighetsbaserad budget. När sedan det nya året är igång gör 

Margaretha månadsvisa uppföljningar och prognoser. Även ifall fastställd budget ligger 

för helåret så görs prognoserna månad för månad för att se hur man lever upp till den. 
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Det genomförs även ett antal ekonomimöten under året där det görs mer noggranna 

avstämningar. Det är under hela året ett samspel mellan Margaretha och den 

ekonomigrupp som styrelsen tillhandahåller. Det är även de som tar beslut för 

övergripande åtgärder om det skulle vara nödvändigt. Men även ifall Margarethas 

erfarenhet av MAIF är något knapphändig anser hon att större avvikelser är sällan 

förekommande. Även ifall budget är en intelligent gissning så såg det ut att bli ett bra 

2010 för Mjällby, men då det blev halverade ersättningar från sändningsrättigheter utan 

MAIF:s kännedom slutade året på plus 28 000 kr.  

 

Margaretha anser inte att där finns några större skillnader mellan rent ekonomiskt stora 

och mindre klubbar i Allsvenskan. För som hon säger, pengar som pengar. Skillnaden är 

att man i en storklubb har råd med större marginaler att budgetera fel än vad man har i 

en liten klubb som Mjällby. Därför är budget ett bra styrinstrument. Kan man få alla att 

följa en budget så kan man ju forma verksamheten på ett helt annat vis. För faran är om 

budgeten bara blir ett papper som ingen bryr sig om, då tappar man kontrollen. Även 

ifall Margaretha är tydlig på den punkten anser hon att det inte får bli så att man blir 

blind för man måste ju kunna förändra under resans gång. De förbättringar som skulle 

kunna göras i Mjällby AIF enligt Margaretha är att budgeten skulle kunna genomsyra 

hela organisationen. Med förbättrade rutiner hade kommunikation fungerat bättre och 

det hade blivit tydligare att var och en tar sitt ansvar. Även om Margaretha inte alltid 

uppnår sin ambition att ha månadsmöte med kostnadsansvariga försöker hon åtminstone 

delge en tydlig uppföljning varje månad till de kostnadsansvariga för att de ska se hur 

man ligger till.  

 

De omvärldshändelser som skulle kunna påverka det strategiska arbete med ekonomin 

som klubben bedriver är framförallt ändring av lagarna kring vem som ska bekosta den 

polisinsats som görs vid en hemmamatch. För skulle Mjällby behöva stå för den 

kostnaden blir det kännbart för klubben och dess publik. Margaretha anser att problemet 

inte är Mjällbys, utan det är ett storstadsproblem som blivit kännbart även för Mjällby 

då Helsingborgs IF var på besök våren 2011 och deras supporters storma planen och 

förstörde de medieväxlare som stod framför deras sektion. När det gäller momsfrågan 

anser Margaretha att det är bara att avvakta och se vad lagstiftarna kommer fram till. 

Skulle de bli momspliktiga i större utsträckning än dagens moms på utländska 

agentuppdrag för transfers utomlands så tycker hon att det hade varit mest naturligt på 
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försäljning av souvenirer och dylikt då det inte är kärnverksamhet. Skulle MAIF 

dessutom bli fullt momspliktiga på allt de gör så drabbar det i slutändan publiken och då 

blir det dyrt att gå på fotboll enlig Margaretha. Även ifall detta är omvärldshändelser 

som skulle kunna påverka MAIF i framtiden så har den gångna finanskrisen gått 

tämligen obemärkt förbi. Utan man ser positivt på framtiden och har som ambition att 

fördubbla sina. 

 

Utan att ha utträtt frågan om förändrad föreningsform ordentligt anser Margaretha att 

det i nuläget inte finns några fördelar med att vara bolag. Det kan vara en poäng att 

vissa delar blir momspliktiga och andra inte. Men hennes erfarenhet säger att sådan 

blandverksamhet kan vara förödande och dagerns diskussioner kring poliskostnaderna 

talar inte för en bolagisering. Man får väga samma hur lagstiftning kommer att ändras 

och hur det påverkar oss, och då välja det alternativ som bli mest förmånligt, säger 

Margaretha. Även ifall hon aldrig upplevt att en ändring av en lag blivit till fördel för 

någon. För staten är ju ute efter våra pengar och inte att vi ska få fördelar, känner hon. 

 

Organisationsformen har en stor påverkan på hur man sköter sitt arbete ekonomi i 

allmänhet och budget i synnerhet. Vid en flersektionsförening tror Margaretha att 

budgetarbetet hade blivit mer omfattande. För det hade blivit en dragkamp om var man 

ska satsa pengarna tror hon och då hade det behövts mer strategiska beslut. Även en 

bolagisering hade påverkat hennes arbete, men det beror på ägarstrukturen och rent 

tekniskt hade det inte haft någon större påverkan, säger hon. Då detta är reglerat av ett 

speciellt rapporteringssystem till SEF och till SvFF som är väldigt hårt styrt.  

 

Margaretha känner stort ansvar gentemot supportrar och sponsorer när hon arbetar med 

ekonomin och budgeten. Det ska ju få det de förväntar sig, säger hon och syftar till de 

olika nivåer av sponsorpaket de erbjuder och måste uppfylla. Det är en självklarhet för 

henne. Men något inflytande i gengälld till exakt vad pengarna skall gå till eller vem 

som ska spela vissa matcher får sponsorerna icke. Vi vill ju inte prostituera oss på det 

viset, säger hon. Men däremot har MAIF ett riskkapitalbolag: Mjällby support AB som 

kan gå in och medverka till spelarköp. Alltså ge ett bidrag att köpa en viss spelare men i 

slutändan är det Mjällby AIF:s styrelse som har sista ordet i samarbete med tränare och 

sportchef.  På så vis har de ett inflytande medan medlemmarna endast har ett informellt 

inflytande, tycker Margaretha. Skulle en medlem eller en supporter gå in och köpa 
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aktier liknande man idag gör i Getinge AB och Trelleborg AB blir det naturligtvis ett 

annat inflytande men Margaretha ställer sig frågande till om det är av brinnande intresse 

eller avkastningsanspråk som man vill äga aktier i en fotbollsförening.  

 

Vad det gäller idrotts AB är Margareta något osäker men vad det gäller om Mjällby 

håller 2011 års budget är svaret glasklart: Absolut! Annars kan man ju lika gärna riva 

den. 

5.3.2 Thomas A Borstam, Fotbollsansvarig & sportchef 

Den före detta egna företagaren är idag sportchef och ansvarig för fotbollsverksamheten 

i Mjällby AIF, en klubb som legat han varmt om hjärtat sedan barnsben. Innan Thomas 

började som sportchef för tre år sedan var han huvudtränare och var högst delaktig i 

klubbens resa från division 2 till dagens Allsvenska status. Fotboll har alltid varit en stor 

del av hans liv men som gymnasiestudent hade Thomas även ett intresse för ekonomi 

och budget vilket han idag ser som en nytta i sitt arbete i MAIF tillsammans med hans 

bakgrund som egen företagare.  

 

I sin roll som fotbollsansvarig och sportchef får Thomas vara med på båda sidorna i 

arbetet med budget. Det är främst Mjällby AIF:s styrelse som sätter budgeten medan 

Thomas roll i det hela blir med som fotbollens motsvarighet till politikens 

remissinstanser. Han kommer med önskemål och synpunkter där han använder 

förgående år som en lathund för att se var man kan hamna resultatmässigt det 

kommande året. Budget är ett jättebra styrinstrument men det kan vara ett komplext 

sådant, eller som Thomas säger: ”Man får ju fundera och planera, för budget är ett bra 

verktyg men den är inte alltid så enkel att följa. Det är svårt att förutsäga allting och 

man sitter ju och funderar på hur det kommer se ut. Framförallt ska det ju också rimma 

med den målsättning du har”. Det gäller att hitta en realistisk väg. För man kan inte 

lägga en budget som överensstämmer med verkligheten och sen utge något helt annat 

vad det gäller spelartrupp och träningsläger. Vilken storlek man har på sin påse med 

pengar hänger ofta samman med prestationen ute på plan. Det gäller ju att det 

harmonierar, som Thomas uttrycker det. Är man en liten förening som MAIF är, får 

man kanske förlita sig till andra saker än bara ekonomi, Mjällby hoppas att kultur och 

tradition väger över en hel del. Men det är ett faktum att det är väldigt mycket 

likhetstecken mellan hur mycket du kan spendera på spelartruppen och resultat. Men det 



44 

är inte hela sanningen, för trots att Mjällby förgående år (2010) hade en av Allsvenskans 

billigaste spelartrupper och mycket lägre kostnader än alla Stockholms- och 

Göteborgslag så prestera man bättre resultat och slutade på en 6:e plats när tabellen var 

sammanräknad i oktober. 

 

I Mjällby AIF är det framförallt under en period på hösten som man lägger ner mycket 

tid på budget. Thomas ansvar under denna tid är att förse de ansvariga i styrelsen med 

information om kostnaderna för bl.a. förbrukningsmaterial, det är kostnader som ligger 

relativt konstanta år från år. Men det kanske största och svåraste pusslet att lägga är det 

för spelare och tränare. ”Det är här man märker att man sitter i en liten onormal 

bransch.” Får varje år förhandlar Thomas med mellan femton och tjugo spelare och 

ledare som då sitter på utgående kontrakt. Att man ska anställa så mycket människor på 

två månader hör inte till vanligheterna i det näringslivet Thomas innan varit verksam i. 

Det är då det är bra att ha sådana verktyg som budget, tycker Thomas. Trots att över 80 

% av dem som arbetar i föreningen är anställda på ideell basis, strävar alla efter att det 

ska bli bättre. Alla i Mjällby påverkas av den lagda budgeten i slutändan och då är det 

viktigt att alla gör sitt yttersta för att allt från material, träningsläger, gräsplaner och 

löner ska bli så bra som möjligt. Alla vill ju liksom att det ska peka uppåt, som Thomas 

uttrycker det. Och just dessa pilar är något som enbart pekat uppåt under Thomas nio år 

i klubben, både på och utanför planen. Det har länge varit ett stort både sportsligt och 

ekonomiskt gap mellan Mjällby AIF och övriga Svenska elitklubbar. Detta gap har 

sakta men säkert blivit mindre och mindre sedan Thomas kom 2003. Trots det vet han 

att det kommer en dag då det hackar rejält, men det gäller att njuta medan det går bra.  

 

När det gäller konjunkturkänsligheten för en klubb som Mjällby så anser Thomas att det 

är framförallt på intäktssidan som en konjunktur påverkar. Eftersom kostnaderna för 

material etc. har man oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. När det gäller spelar- 

och ledarkontrakt är det svårare att arbeta med. För samtidigt som man i Mjällby vill ha 

trygghet och kontinuitet i spelartruppen får man också en kostnad på ett längre 

perspektiv. Eller som Thomas uttrycker det: ”Har du skrivit ett avtal på tre år då sitter 

du ju men den kostnaden i tre år.” Frågan är hur mycket risk ska man ta kontra 

möjlighet att kunna sälja en spelare det gått bra för, i stället för att bara skriva korta 

kontrakt och ha spelare som lämnar klubben genom fri transfer. Klubbar med breda 
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spelartrupper är också mer beroende av konjunkturen enligt Thomas. Eftersom då kan 

inte sponsorer hjälpa till i samma utsträckning och publikintäkterna minskar.  

 

Konjunkturen är något som inte beaktas i allt för stor utsträckning när budgeten för 

kommande år läggs. I Mjällby rekar man mest läget i omvärlden, och även ifall detta 

inte är något man kan förutsäga fullt ut så vill man inte riskera att äventyra det egna 

kapitalet. För i dagens läge är MAIF en förening helt utan skulder. Målet för varje år är 

att utöka den lilla buffert klubben vill ha för att känna sig trygga i sin ekonomiska 

situation. Thomas säger att man i MAIF inte kan göra som MFF; att budgetera för att gå 

10 miljoner back ett år för att göra en speciell sportslig satsning för ”då hade Mjällby 

varit körda som förening”.  

 

När det gäller budgetarbetet, ser Thomas att vissa förbättringar kan göras. Det handlar 

främst om tid, kontinuitet och kunskap, även viss mängd tur. Dagens budget läggs på 

helår för att kompletteras med löpande prognoser under året. I Mjällby ses budget som 

ett regelverk som gör att man får kontroll över ekonomin, ”så man inte är ute i dimma 

och handlar hejvilt” som Thomas uttryckte det. Det blir en övervakning på något sätt 

där den som köper in spelare till klubben får göra en noga avvägning om något väldigt 

intressant dyker upp. Eftersom Thomas vill kunna ändra budgeten beroende på vad som 

händer under resans gång, så det inte blir något man följer slaviskt utan att man kan vara 

flexibel.  

 

När budgeten läggs går man mycket på erfarenhet i Mjällby. För att göra sitt bästa för 

att budgeten skall hållas försöker Thomas dirigera och dela upp så gott det går. Tyvärr 

är det sällsynt att den stämmer med årsbokslutet, men det tror Thomas inte beror på 

slarv utan förklaringen ligger nog i att det är optimister som lägger budgeten och 

intäkterna överskattas. Men eftersom man i MAIF väljer att budgetera med ganska stora 

plusresultat varje år så ”är det okej så länge det är svarta siffror”. Upptäcks dessa 

avvikelser är det styrelsens och då främst den ekonomiskt ansvarige Henrik Bengtsson 

som går in och efterlyser förklaringar till varför budgeten överskridits på en viss post. 

Förklaringen till varför budgeten inte hålls hittar Thomas framförallt i match relaterade 

kostnader. Det kan vara att man får en stor match flyttad eller att svenska cupen lägg på 

ett sätt där man får långa bortamatcher.  
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När man i Mjällby diskuterar ekonomi så ser man vissa hot i momsregler och eventuella 

poliskostnader. Men trots detta är föreningsformen inget man vill förändra. Vi är ju 

fortfarande mer en förening än ett företag om man jämför med de vi konkurrerar mot, 

säger Thomas. Vilket bevisas av att endast 3 % av dem som jobbar för klubben är 

anställda och resten är ideella krafter. Inte heller bolagisering är något som diskuteras i 

klubben utan det man använder sig av idag är ett riskkapitalbolag som ger ekonomiskt 

stöd vid vissa spelar inköp och får i gengälld viss del av kakan vid en eventuell 

försäljning. Trots att detta investmentbolag är ett av få i Sverige som ligger på plus så 

tas inga pengar ur det utan de återinvesteras. Detta tror Thomas beror på stora hjärtan 

och en vilja att hjälpa klubben. Likadant tror han en ägare i ett idrottsaktiebolag 

resonerar: ”Då finns det nog bättre saker att lägga pengarna på det tror jag”. 

 

Trots man inte är ett bolag känner Thomas ändå ansvar gentemot sponsorer och 

supporters. Han försöker göra det bästa av varje krona och den genomsnittliga lönen för 

en spelare i Mjällby ifjol var 26 000 kr medan motsvarande siffra för Allsvenskan var 

60 000 kr, säger Thomas. Eftersom man är en förening så blir man mer försiktig med 

ekonomin i Mjällby, än om man varit ett aktiebolag. Då tror Thomas att man vågar ta ut 

svängarna mer och skulle det inte ge positiva resultat går man bara till aktieägarna och 

begär mer pengar genom nyemission. Thomas betonar att det är en känsla han har utan 

ha vetenskapliga belägg för det. 

 

En eventuell ägare har aldrig varit på tapeten i Mjällby AIF. Medan kommunen är 

MAIF:s största sponsor med 400 000 kr så blickar Thomas söderut och ser Trelleborg 

där man har ett par stora miljonsponsorer och att man som han säger ”inte behöver 

budgetera så bra, för får man inte ihop det så kommer Rune och räddar föreningen på 

sista raden”. Den Rune Thomas syftar på är finansmannen och den mot Trelleborgs FF 

så generösa Rune Andersson. Thomas anser att det samtidigt kan vara ett problem att ha 

en räddningsplanka av den typen för då kanske disciplinen i föreningen brister. Medan 

man i Mjällby hela tiden måste stå på egna ben så och då blir man mer noggrann i det 

man gör. I Stockholm kvittar det om man går 30 miljoner back för då hittar man kapital 

på andra vägar medan i Mjällby är det mer genuint. Vi kan inte sväva iväg med att 

sparka tränare, vi kan inte sväva iväg så, det går inte, säger Thomas. När det gäller de 

pengarna som kommer från tv-avtalet så diskuteras detta ofta, där de stora klubbarna 

vill ha få lag eller stänga ligan för att få större del av kakan, men i Mjällby tror man inte 
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det är bra för svensk fotboll utan de tror det ska vara bredare. Men man ser ju till sitt 

eget. Det kommer aldrig bli att man slåss på lika villkor. Men när spelarna kommer ut 

på plan är det samma villkor som gäller, avslutar Thomas. 

5.4 Trelleborgs FF 

Genom sammanslagningen den 6 december 1926 av Wictoria och Sport bildades 

Trelleborgs FF. Fram till dagens datum har klubben aldrig vunnit vare sig Allsvenskan 

eller Svenska cupen. Den enda titeln klubben kan stoltsera med är from SM i 

inomhusfotboll från 1999. Början av 90-talet var den mest framgångsrika period för 

klubben. Det var då man var bäst i Skåne och slog ut Premier League mästarna 

Blackburn Rovers FC. Sedan dess har man alltid varit en del av Svensk Elitfotboll och 

idag återfinner man Trelleborgs FF på en tjugonde plats i den Allsvenska 

maratontabellen (Trelleborgs FF, 2010; Trelleborgs FF, 2011; Svenska 

Fotbollsförbundet, 2011b). 

 

Ekonomiskt har Trelleborgs FF under de fem senaste åren ökat sin nettoomsättning med 

hela 83,5 %, från endast 14.4 miljoner i superettan 2006 till 2010 års nettoomsättning på 

26,4 miljoner i Allsvenskan. År 2009 och 2010 noterades förluster på 6,2 resp. 2,8 

miljoner men dessa röda siffror har räddats med hjälp av så kallade ”erhållna villkorade 

tillskott” på 6,30 resp. 2,85 miljoner. Dessa bidrag gjorde att man vid bokslutsdagen 

2010 kunde redovisa likvida medel som uppgick till 28 326kr vilket innebar beviljad 

elitlicens för verksamhetsåret 2011. 

5.4.1 Lasse Larsson, Klubbdirektör & sportchef 

Lasse Larsson är en före detta fruktad allsvensk anfallare. Det offensiva tänket är något 

han även tagit med sig till dagens arbete som klubbdirektör och sportchef i Trelleborgs 

FF. En anställning han haft sedan 2004, innan det har han varit assisterande tränare i 

både Trelleborg och Malmö FF. Lasse Larsson är en bra och relevant respondent på 

grund av hans digra föreningsbakgrund, ett liv han levt på heltid sedan han var 20 år, 

”Det är få förunnat att få arbeta med fotboll på heltid så som jag gjort”. Det började 

först som ungdomsproffs i MFF innan han blev utlandsproffs i Atalanta och spelade mot 

storheter som bland annat Maradona för att sedan komma tillbaka till den svenska 

fotbollen. Först som spelare, följt av diverse tränaruppdrag på olika nivåer i TFF och 

MFF och nu alltså som klubbdirektör och sportchef i Trelleborgs FF. 
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I Trelleborgs FF sker arbetet med budget som så att Åke Fransson som är 

ekonomiansvarig från styrelsen arbetar fram budgeten. Han gör först skuggbudget för 

ungdomssektionen, därefter gör han en för tipselit där han tar hjälp av ansvariga och sen 

till sist gör han en budget för A-laget där Lasse hjälper han med spelarnas kontraktstid, 

lön, bonusar m.m. När dessa tre budgetar är färdiga konsulterar han dessa med 

representanter från styrelsen och Rune Anderssons Mellby gård AB. Antingen blir den 

godkänd eller inte och då får han revidera den. De försöker vara ärliga i budgeten, de är 

öppna med att dem kommer gå x antal miljoner back men vi försöker hålla denna 

budget som vi har lagt och då köper Rune det oftast, säger Lasse. 

 

Det är så arbetsfördelningen ser ut när en budget skall läggas i TFF, Åke lägger den, får 

den godkänd och Lasse jobbar utefter den. Men Lasse och Åkes samarbete sträcker sig 

mycket längre än så. Åke fungerar som en bollplank till Lasse i ekonomiska frågor och 

det kan bli flera samtal mellan dem varje dag berätta Lasse. Så fort en ny spelare skall 

införskaffas diskuterar han det med Åke och när budgeten för a-truppen läggs rådfrågas 

Lasse vad som kommer att behövas under året som de inte har idag? Svaret kan bli att 

tre spelare á 1 miljon behövs och de kommer kosta 35 000 i lön så ta med det i 

budgeten. Är Rune inte nöjd med det kan han säga att man ska ta bort den ena. Att detta 

system fungerar så länge Rune Andersson är med instämmer Lasse i men han ser hellre 

att de skulle kunna stå på egna ben och att Rune fungera mer som en sponsor. Då hade 

budgeten fungerat mer som ett sätt för att ge organisationen ramar och det är något 

Lasse använder sig av i sitt dagliga jobb då diverse agenter ringer där deras klienter 

kräver en viss summa i lön medan Lasse endast har utrymme för halva. Då är det bra för 

han att med budgeten i ryggen säga tack och be de vända sig till någon annan klubb i 

stället. Inte heller i Trelleborgs FF brukar budgeten stämma med årsbokslutet. Det som 

gör att budgeten inte hålls är allt som oftast a-laget, enligt Lasse. Det är de som behöver 

en extra övernattning, extra spelare på bortamatcher eller får en borta match i Svenska 

cupen. Det året då bokslutet och budgeten skulle differera positivt, skulle vara ett år där 

klubben ligger så pass bra till sportsligt att Trelleborgarna och sponsorerna på nytt 

skulle upptäcka sitt lag eller att det innehöll en stor spelarförsäljning. Liknande det året 

då Andreas Isaksson och Magnus Arvidsson såldes till utlandet. När det gäller budget 

och resultat tror Lasse att TFF är mer känsliga än exempelvis Malmö FF då de i 

Trelleborg är mer beroende av den enskilda stora sponsorn men man kan bli för stora 
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också, tror Lasse. Och syftar till att vissa i Malmö FF:s nätverk valt att byta till 

Trelleborg då de enligt han är lättare för mindre sponsorer att synas i en liten klubb som 

TFF än i en större. Men han medger samtidigt att om de hade haft 50 stora sponsorer så 

skulle de inte klara det med dagens verksamhet. 

 

För att förbättra den budget som läggs på helår skulle Lasse velat ha möte med alla 

kostnadsansvariga varje månad. Men som läget är idag får han nöja sig med Åkes 

månadsrapporter och prognoser. För det är just dessa prognoser som gör att man 

överlever. Eftersom det är som Lasse säger svårt på grund av att vissa månader är 

mycket dyrare än andra i en förening. Spelschemat påverkar för TFF, har man Gefle IF 

och BK Häcken som hemmamatch en månad och sedan Malmö FF och Helsingborgs IF 

en annan blir intäkterna helt annorlunda. Vid årets början kommer sponsorpengar och 

medlemsavgifter in till föreningen, medan vid årets slut betalas spelarnas bonus ut vid 

en bra tabellplacering. Detta gör att prognoser blir ett viktigt komplement till budgeten 

för TFF, detta är något som Åke har stenkoll på enligt Lasse. Dagens budget är något 

som påverkar alla i föreningen och då främst de anställda. Allt ifrån marknadsansvarige 

Barbro Bengtsson som försöker ta in intäkterna och Lasse och materialansvarige Lars 

Olsson som försöker hålla nere utgifterna. 

 

Hade Trelleborg haft möjlighet till att bilda bolag där en extern finansiär kunnat gå in 

och äga upp till 90 % av föreningen hade TFF med största sannolikhet gjort det enligt 

Lasse. Men det hade krävt en helt annan organisation än dagens. Då det vid en 

bolagisering måste finnas kunnigt ekonomiskt folk och en VD. För i TFF är det inte 

som i Skånes större klubbar, utan ”här är vi så få, så då måste vi hjälpas åt med allting i 

stort sätt” säger Lasse.  

 

Konjunkturkänsliga anser sig TFF inte vara då de på sponsringssidan ligger stabilt. De 

som stöttar oss, stöttar oss alltid, säger Lasse. Det skulle kunna ge lite mer när 

konjunkturen går upp men ligger starkt vid nedgång. Det som kan skilja något är 

spelarlönerna då en allsvensk snittlön i förrfjol var 65 000 i månaden medan den i fjol 

var 56 000. Men då var Hammarby, Norrköping och Sundsvall i Superettan, tillägger 

Lasse. Eftersom det är idrott han håller på men tycker han att man måste vara införstådd 

med att man kan åka ur ett år, och då måste ha det reglerat i kontrakten eftersom 

intäkterna är långt mycket lägre i superettan. Utgiftsmässigt är det annars ingen skillnad 
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på hög- eller lågkonjunktur för TFF, de köper samma sorts spelare ändå. Men Lasse kan 

hålla med om att branschen är allmänt konjunkturkänslig. Han ser till deras storebror i 

väster Malmö FF som hade räknat med att ha 20 000 i snitt på sina hemmamatcher men 

då det är sämre tider har folk inte råd att köpa loger etc. och det märks direkt. 

 

Eftersom det verkar som de ideella föreningarna förskonas från poliskostnader så är det 

inte något som påverkar Trelleborg och Lasse Larsson. Medan om 51 % -regeln hade 

försvunnit så hade de som investerat i klubben också velat ha något att säga till om. Då 

hade ingen gått säker. ”De kanske vill ha annan sportchef och annan tränare” siar Lasse. 

Klubben hade fått ha ett annat tankesätt. För fler intäkter innebär att han som sportchef 

kan ha två kostsamma spelare klara direkt. Det är en tanke han brukar leka med i tider 

då det är jobbigt, gånger då han har en kanonspelare på gång och så fallerar allt på det 

ekonomiska. Men det finns också en risk att en eventuell ägare hade kört klubben som 

vilket bolag som helst.  

 

Likt Mjällby AIF har också Trelleborgs FF ett investmentbolag vid namn Vånga Invest 

AB där det inte finns några direkta vinstintressen. Skulle klubben sälja en spelare där 

Vånga Invest har ett intresse så går en del av summan till investmentgruppen men det är 

pengar som klubben får tillbaka för att köpa spelare för, tror Lasse. I gengäld har 

sponsorerna aldrig krävt något inflytande men Lasse känner ett stort ansvar gentemot 

dem och supportrarna. För gör han och hans kollegor inte ett bra jobb så vill de kanske 

inte satsa samma summa året efter. 

5.4.2 Åke Fransson, Styrelsens Ekonomiansvarig 

Åke Fransson har en helt annan bakgrund än Lasse Larsson. Innan han gav sig in på 

föreningsfronten arbetade han inom transport och spedition i nästan 50 år, när 

pensionsdagen kom slutade han som ekonomichef i ett utav dotterbolagen till ASG. Han 

anser sig själv ha en ”hyfsad ekonomisk bakgrund” och det var hans bakgrund som blev 

hans framtid i Trelleborgs FF. Det var den dåvarande VD:n för DHL flight Stefan 

Nilsson som tog Åke in i TFF. Stefan är idag vice ordförande för Trelleborgs 

fotbollsförening. Stefan tyckte att han skulle ha något vettigt att göra när han blivit 

pensionerad och då var en ekonomiposition i en allsvensk fotbollsförening en bra 

sysselsättning. Utbildningsmässigt har Åke en grundläggande utbildning i ekonomi och 

har därefter byggt på med olika kurser under åren. Det är framförallt den ekonomiska 
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bakgrunden som gör Åke till en intressant respondent eftersom hans sportsliga bakgrund 

är inte fullt så diger som den ekonomiska, som spelare var inte fotboll det främsta utan 

Åke spelade däremot ishockey i en av föregångsföreningarna till dagens HV71. Idag är 

han ansvarig för ekonomi- och budgetfrågor i Trelleborgs FF:s styrelse en position han 

har innehaft sedan år 2004.  

 

Det är en grupp på tre personer från styrelsen som tar fram budgeten för Trelleborgs FF 

under hösten. Den gör man både på kort och lite längre sikt. Man delar upp den i olika 

kostnadsställen, a-laget, staben kring a-laget, ungdomsverksamheten, 

kansliverksamheten och marknadsenheten, som har sina egna driftsbudgetar som man 

följer upp under året. Vid uppföljningen följer man upp utfallen och jämför med 

budgeten och gör sedan prognoser utifrån det. Det gör man genom att diskutera med de 

ansvariga för varje kostnadsställe. Det skulle Åke vilja förbättra lite, istället för att som 

nu jaga de ansvariga, så vill han att det ska komma automatiskt när månaden är slut. De 

mer ingående prognoserna görs efter jämna månader, där den kanske viktigaste är efter 

april månad. Den slutgiltiga budgeten sätts sedan på årsmötet då den nya styrelsen har 

valts, för det är ju dem som ska följa den under året. Då har man ett hyfsat material som 

bygger på tre saker, målsättningen, hur historiken har sett ut och eventuella 

omvärldshändelser. Det är många saker som måste beaktas vid ett budgetanseende, 

formella krav från UEFA och Svenska Fotbollsförbundet som säger hur den ska ställas 

upp.  

 

Man tittar inte bara över det kommande året utan man gör även en prognos för de tre 

kommande åren där man får analysera huruvida man ligger kvar i Allsvenskan eller 

Superettan. Det är stora skillnader mellan dessa serier rent intäktsmässigt, men däremot 

är kostnaderna desamma vilket gör det väldigt svårt. Man tittar även på andra 

omvärldshändelser, som t.ex. momsfrågorna som florerar nu, kommer det påverka 

budgetarbetet eller hur kommer det förändra arbetet. Spelartruppen förändras också 

vilket man måste ha bra koll på, framförallt vid utgående kontrakt.  

 

Åke tycker inte att det är en mer aktiv styrelse i TFF än i t.ex. Malmö FF, däremot har 

det blivit lite så att styrelsen i TFF är alltför operativ. Det menar han kan bero på att 

storleken på kansliet inte är så stor, vilket han vill ska förändras. Nu är det för mycket 

som kommer ut från kansliet halvfärdigt som får bearbetas i styrelsen. Han ser inte 
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något annat styrinstrument som skulle vara bättre än en budget, inte heller att den skulle 

kunna användas på något annat sätt än som ett styrinstrument, men menar samtidigt att 

det är mycket mer i en förening som ska styras än bara ekonomin. Han tror inte att 

föreningen skulle fungera bra utan en budget och tar upp ett exempel på 

Handelsbankens förra VD som inte använde sig av budget alls. Han tog dagen som den 

kom och ändrade sina planer allteftersom vilket kan ge en närmre kontroll på 

verksamheten.  

 

Eftersom att Trelleborgs FF lever i nära samarbete med Mellby Gård är det inte ovanligt 

att någon representant från dem är med vid styrelsemöten när det är stora avvikelser 

från budgeten för att de ska bli informerade hur det går. Utan dem hade TFF inte legat i 

Allsvenskan menar Åke. Det är sällan årets resultat stämmer överens med det 

budgeterade resultatet, de är precis som många andra klubbar alltför beroende av 

spelarförsäljningar för att klara av ett positivt resultat.  

 

Bortsett från att sponsorer och liknande inte har lika mycket pengar under en 

lågkonjunktur är inte föreningen konjunkturkänslig. I vissa fall kan det märkas på 

biljettförsäljningen men det skiljer sig inte så mycket vid konjunktursvängningar. 

Arbetet med budgeten är alltså nästan detsamma hela tiden. Han tror däremot att en ny 

arena skulle kunna förändra det lite. Eftersom att man lever på fotbollen skulle man 

kunna bli bättre på kringaktiviteter med en ny arena.  

 

Budgeten är i TFF:s perspektiv enbart ett styrinstrument för styrelsen, alltså är det inget 

som kommuniceras internt eller externt för medlemmarna. Det enda till sponsorer är 

Mellby Gård som får ta del av budgeten. Annars är budgeten ingen offentlig handling. 

Däremot känner man ett stort ansvar mot sponsorer och medlemmar när man arbetar 

med ekonomin i föreningen, de har jättemycket inflytande, det kan vara i första hand 

vid årsmötet och de medlemsmöten som regelbundet hålls. 

 

Om det blir så att ideella föreningar blir momspliktiga som är aktuellt just nu, kommer 

administrationen att öka. Det skulle inte ge TFF något just nu, däremot skulle det bli en 

betydligt krångligare redovisning. Den dag man måste kapitalisera en överlevnad eller 

en ny arena blir troligen 51 %-biten nödvändig menar Åke. Den ideella föreningen 

Trelleborgs FF kommer alltid att leva kvar, man diskuterar ingen bolagisering 



53 

överhuvudtaget. Men ideal formen vore ju om Trelleborgs FF var delägare i ett eller 

flera bolag sidan om, t.ex. Trelleborg Event eller Trelleborg Fotboll. Budgetarbetet hade 

också förändrats av någon form av bolagisering. Man hade blivit tvungen att göra en 

större koncernbudget, men fortfarande med olika kostnadsställen. 

 

Åke ser bara fördelar med att vara en förening koncentrerad på bara herrfotboll. Han tar 

upp ett par skräckexempel som inträffat och skulle alltså inte vilja förändra hur det ser 

ut i Trelleborgs FF på den biten idag. 

 

Att en aktieägare i ett idrottsaktiebolag skulle ha en annorlunda värderingsgrund än en 

aktieägare i ett vanligt aktiebolag tror inte Åke. Det handlar mer om ett engagemang 

och viljan att kunna påverka.  
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6. Analys 

Följande kapitel innehåller analyser av hur väl våra föreställningar stämmer överens 

med empirin. Vi har valt att dela upp det i bland annat budgetprocessen, utformning av 

föreningen och intressenters inflytande och påverkan.  

6.1 Sammanfattande tabell 

1. Förening Helsingborgs IF Malmö FF Mjällby AIF Trelleborgs FF 

2. Föreningsform  

Ideell förening 

med ägande i 

bolag 

Ideell förening med 

ägande i bolag 
Ideell förening  Ideell förening  

3. Budgetprocessens start 
Slutet av 

sommaren 
Hösten Hösten Hösten 

4. Delaktiga i framtagandet 

av budgeten 

Klubbdirektör, 

ekonomichef, 

ordförande och 

styrelsens 

ekonomiansvarige 

VD och 

ekonomichefen 

Ekonomichefen 

och styrelsens 

ekonomigrupp 

Styrelsens 

ekonomiansvarige 

och styrelsens 

ekonomigrupp 

5. Komplement och 

uppföljning till budgeten 

Rapportering 

månadsvis och 

djupare analyser 

kvartalsvis 

Månadsvisa 

uppföljningar och 

prognoser. Även 

möte med 

kostnadsansvariga 

var fjärde månad 

Prognoser, 

månadsvisa 

uppföljningar 

och ett antal 

möten kring 

ekonomin 

Prognoser och 

månadsvisa 

uppföljningar. 

Även djupare 

analyser jämna 

månader 

6. Hur budgeten 

kommuniceras 
Öppet och tydligt Endast internt 

Öppen 

kommunikation 

Internt och med 

extern finansiär 

7. Styrelsens delaktighet i 

budgetarbete 
2 1 3 4 

8. Ansvar gentemot 

intressenter 
4 4 4 4 

9. Konjunkturkänslighet 3 1 2 1 

10. Påverkan av 

poliskostnader 
1 1 1 1 

11. Påverkan av en ev. 

förändring av momsregler 
3 2 4 4 

12. Vilja till förändring av 

51 %-regeln 
3 2 1 4 
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Svaren till fråga 1-6 är sammanfattning av de svar respondenterna givit oss medan fråga 

7-12 visar på vår bedömning av respondenternas svar. Detta görs med skala 1-4 där 1 

innebär liten/litet, 2 är ganska liten/litet, 3 är ganska stor/stort och 4 är stor/stort. 

6.2 Budgetprocessen 

6.2.1 Tidsåtgång 

En budget kan ofta ta lång tid att framställa. Akten m.fl. (2009) menar att en 

budgetprocess inte helt ovanligt kan pågå i upp till 6 månader. Tid som kan användas 

till viktigare uppgifter för chefer och ekonomiansvariga. Det är inte riktigt lika lång tid 

man arbetar med att ta fram en budget i dessa föreningar enligt respondenterna som 

Akten m.fl. (2009) skriver att det kan ta i företag. I Helsingborgs IF börjar man arbeta 

med kommande års budget redan i slutet av sommaren, för att hinna med att bolla 

förslag fram och tillbaka med styrelsen som sedan ska sätta den slutgiltiga budgeten. I 

de tre andra föreningarna börjar man med att ta fram budgeten under hösten. I HIF och 

MFF sätts den innan året börjar, medan det är först i januari den sätts i MAIF och i 

februari vid årsmötet som den nya styrelsen bestämmer den slutliga budgeten i TFF, för 

att det är dem sen som ska följa den menar man på i Trelleborg.  

 

En anledning till att man inte lägger ner lika mycket tid på budgetarbetet i föreningarna 

som i företagen kan vara storleken på föreningarnas kansli och administration som i de 

flesta fall är betydligt mindre än företagens. Det kan också bero på att det finns, precis 

som teorin säger, mycket annat och viktigare som de ekonomiansvariga kan arbeta med, 

trots att detta är en mycket viktig del i en förening.  

6.2.2 Arbetet med budget 

Som Hansen & van der Stede (2004) skriver är det nödvändigt att lägga stor vikt vid 

budgetarbetet för att få en snabbare och mer effektiv kommunikation i företaget. Det är 

även bra för de anställda på företaget för att de känner sig mer delaktiga och kan lättare 

förstå och acceptera företagets mål och strategier. Ofta presenterar chefen eller 

ekonomichefen ett budgetförslag till ledning och styrelse för att sedan skicka budgeten 

längre ner i organisationen skriver Akten m.fl. (2009) och fortsätter att detta görs för att 

få substans i detaljerna i budgeten. Det finns både likheter och skillnader i arbetet med 

att ta fram budgeten mellan föreningarna, och även jämfört med vad som står i teorin. 
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En tydlig skillnad är styrelsens delaktighet. I TFF är det tre personer från styrelsen som 

jobbar fram budgeten, medan MFF:s styrelse bara får den presenterad för sig och går då 

igenom rimligheten i den. De kommer med förslag till förbättringar tills den sedan blir 

godkänd. HIF gör på ett lite annorlunda vis, nämligen att man håller konferenser för att 

styrelsen ska vara med i processen vid vissa tillfällen. Vid dessa konferenser presenteras 

de stora nyckeltalen och punkterna i budgeten. Efter konferenserna går det tillbaka till 

den operativa delen som jobbar vidare för att komma med nya förslag. Så håller man på 

fram till november då budgeten ska stå färdig. I Mjällby bedömer en ekonomigrupp från 

styrelsen den framarbetade budgeten och redigerar det förslaget så att det blir en 

verklighetsbaserad budget. Likheter mellan framtagningen av budgeten i HIF, MFF och 

MAIF är att det är personer från ekonomiavdelningen, t.ex. ekonomichefen, som jobbar 

med den. I TFF är det som vi tidigare nämnde personer från styrelsen som sköter det 

arbetet. En annan likhet vi ser är att budgeten är uppdelad i olika enheter, eller 

kostnadsställen som de flesta namngett dem. Dessa enheter har ansvariga personer som 

rapporterar till den person som tar fram budgeten för hela föreningen eller koncernen. I 

MFF har man möten med dessa personer för att diskutera fram en rimlig budget för 

varje enhet. I MAIF kommer t.ex. sportchefen Thomas med önskemål och synpunkter 

för hur hans budget ska se ut.  

 

Trots att man inte lägger ner ett halvår på att ta fram budgeten känns det ändå som att 

den tid man lägger ner gör att budgeten oftast är väl genomarbetad av föreningarna. 

Man bollar förslag mellan ekonomiavdelning och styrelse flera gånger för att få den så 

rimlig och verklighetsbaserad som möjligt. Detta överensstämmer endast till viss del 

med vår första föreställning att det i föreningar inte läggs tillräckligt med tid för att få 

budgeten tillräckligt genomarbetad, för att vinna trovärdighet bland anställda och 

supportrar. Det känns som att man vinner trovärdighet bland anställda, men däremot är 

det inte säkert att budgeten känns trovärdig för supportrar alla gånger, i och med att det 

inte gått så bra ekonomiskt den senaste tiden.  

 

I detta avsnitt kan man utläsa att det är stora skillnader i arbetet med budget mellan 

föreningarna och mellan ”storleksklasserna”, vilket leder oss in på föreställningen att 

större föreningar måste arbeta med budget på ett helt annat sätt än mindre föreningar 

eftersom de har stort antal anställda som måste ha en strukturerad ekonomisk ram att 

arbeta efter. Att det beror på att de större föreningarna har fler anställda som måste ha 
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en strukturerad ekonomisk ram att följa har vi inte kunnat utläsa, men att de arbetar på 

ett helt annat sätt överensstämmer med respondenternas svar. 

6.2.3 Uppföljning av budgeten 

När man gör en budgetuppföljning jämförs det budgeterade värdet med det verkliga 

värdet. Processen görs främst för att kunna korrigera budgeten i efterhand om den inte 

följs och för att utvärdera de mål och strategier budgeten bygger på. Det vanligaste 

bland företag är att man följer upp budgeten månadsvis (Starck & Bailes, 1996). Att 

lägga stor vikt vid budgetarbetet är nödvändigt för att få en snabbare och mer effektiv 

kommunikation i företaget. Det är även bra för de anställda på företaget för att de 

känner sig mer delaktiga och kan lättare förstå och acceptera företagets mål och 

strategier. Detta i sin tur gör att budgetuppföljningen blir viktigare och mer detaljerad 

(Hansen & van der Stede, 2004). 

 

Precis som Starck & Bailes (1996) skriver att det vanligaste är att man följer upp 

budgeten månadsvis, säger alla personer vi pratat med att det görs månadsuppföljning 

för att se hur man ligger till jämfört med budget. I HIF gör man även en uppföljning 

avdelningsvis och efter varje kvartal görs en djupare analys som man sedan går igenom. 

MFF har däremot möte med den ansvarige för varje enhet ungefär var fjärde månad om 

det inte hänt något speciellt, då kan det ske lite oftare. Man gör även prognoser efter 

varje månad för att försöka se hur det kommer att sluta efter årets slut. I MAIF har man 

också ett antal ekonomimöten mellan ekonomichefen och ekonomigruppen från 

styrelsen under året, där görs det mer noggranna avstämningar och prognoser. I TFF får 

man jaga på de ansvariga för respektive kostnadsställe för att få en månadsrapportering, 

eftersom att de har mycket att göra kommer inte det i första hand. Prognosarbetet sker 

också månadsvis i TFF, men de mer ingående prognoserna görs efter jämna månader, 

där den viktigaste är efter april. Man tittar inte bara över det kommande året utan man 

gör även en prognos för de tre kommande åren där man får analysera huruvida man 

ligger kvar i Allsvenskan eller Superettan. 

6.2.4 Framtida förbättringar 

Aldrig är man riktigt nöjd, det finns alltid något man vill förändra eller förbättra. Det 

kan vara som i t.ex. HIF där man vill ta budgetarbetet ett steg längre och titta på fler år 

än bara det kommande året. Nu när 1-års process fallit på plats vill klubbdirektör Paul 
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att man ska lyfta blicken och börja titta på hur det kan komma att se ut 2-3 år framåt, 

precis som TFF jobbar lite med. Då man tittar på eventuella omvärldshändelser som kan 

ske och huruvida man ligger kvar i den högsta serien. Men TFF har andra saker man vill 

förbättra. Det är framförallt den månadsvisa uppföljningen som både Åke och Lasse vill 

ska bli bättre. I stället för att jaga de kostnadsställansvariga som de måste göra nu, vill 

de att det ska komma automatiskt, att de sitter ner i möten och går igenom med varje 

ansvarig hur det har gått och hur det kommer att se ut resten av året. Men det handlar 

nog mest om att det är för få anställda och att de ansvariga då har mycket att göra så det 

hinns helt enkelt inte med. Det är precis som Thomas i Mjällby menar på, att det främst 

handlar om tid, kontinuitet och kunskap. I Mjällby vill man även att budgeten ska 

genomsyra hela organisationen, vilket den inte riktigt gör idag. Med förbättrade rutiner 

hade kommunikation fungerat bättre och det hade blivit tydligare att var och en tar sitt 

ansvar. 

6.3 Budget som ett styrinstrument 

För att få ett bra verktyg att styra föreningen i den riktning som önskas bör föreningar 

använda sig av en budget, enligt Stewart (2007). Det ger föreningen en klar bild var 

inkomstbortfallen kommer att vara störst vilket man kan dra stor nytta av för att veta var 

pengarna behövs mest. Som bland andra Abernethy & Brownell (1999) skriver är 

budgeten ett viktigt inslag även i de allra flesta företag. Den används framförallt till att 

samordna och kommunicera företagets strategier och mål. Det spelar därför en central 

roll för att få hela organisationen att sträva mot samma mål. Företaget blir lättare att 

styra och det blir lättare att kommunicera mellan olika funktioner och mellan olika 

chefer. Budgeten är därför ett bra sätt att få alla att bli mer engagerade att göra sitt jobb. 

Att utvärdera och följa upp resultat och avvikelser är också ett starkt syfte med 

budgeten enligt Sivabalan m.fl. (2009). Respondenterna är eniga om att man inte skulle 

kunna se något annat styrinstrument som skulle vara bättre än en budget för att planera 

verksamheten ekonomiskt. Åke i TFF tror inte att föreningen skulle klara sig bra utan en 

budget. Inte heller MFF:s VD Per tror man hade klarat ett år utan en budget, eftersom 

det är så mycket oförutsägbart i dagens organisationer. Händer det något är det bra att 

kunna luta sig tillbaka till en budget. Men man får inte heller bli för blind menar 

Margaretha i Mjällby. Man måste ju kunna förändra under resans gång. Om man kan få 

alla att följa en budget så kan man forma verksamheten på ett helt annat vis. 
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En fälla man i Malmö FF inte vill gå i är den med att fördela ut kostnadsposterna på de 

intäktsskapande delarna, eftersom då är risken stor för internkrig. Utan i MFF vill man 

klart och tydligt markera att dessa intäkter skall inbringas och de ska fördelas på de 

kostnadsposter där spelartruppen är det största, därför tycker Per att budget är ett bra 

styrinstrument. För hade det bara blivit att man efter perioden säger att det gick såhär 

och ingen har förståelse för resultatet så använder man inte det på rätt sätt, tycker Per. 

 

Detta gör att vår föreställning om att budget är det bästa styrinstrumentet vad det gäller 

planering av framtida intäkter och kostnader i föreningar verkar rimlig, i alla fall för 

Malmö FF, Helsingborgs IF, Mjällby AIF och Trelleborgs FF.  

6.4 Hög- eller lågkonjunkturers påverkan på klubbarnas 

ekonomi och spelarnas löner 

Vi är just på väg ur en djup lågkonjunktur och därför tycker vi det är intressant med hur 

klubbarna påverkats av detta. Det som kommer upp i detta avsnitt är hur klubbarna ser 

på deras konjunkturskänslighet men även hur de ser på andras upplägg. 

 

År 2010 var ett katastrofalt dåligt ekonomiskt år för de sydligaste allsvenska 

fotbollsklubbarna. När året summerades hade dessa klubbar påvisat ett minus resultat på 

60,5 miljoner kronor (Matchdax, 2011). Det är inte bara i sydsvenska fotbollsklubbar 

som ekonomin är förödande, utan även klubbar runt om i Europa har visat negativa 

resultat under en tid, med skulder som inte kan betalas och overkligt höga löner. En 

orsak är den snedvridna lönekarusell som klubbarna i Europa gett sig in i under de 

senaste åren. Budget och löneproblemen är kanske något man borde börja jobba hårdare 

med istället för att jobba från andra håller med att försöka få mer intäkter genom 

stängda ligor och gemensamma Europaligor. Den största bidragande orsaken till varför 

lönerna skjutit i höjden under de senare decennierna är häxjakten efter den enskilde 

spelarens underskrift där lönen används som det starkaste kortet. Den negativa 

ekonomiska spiralen är något som spridit sig över hela Europa, i såväl England och 

Spanien som Frankrike. Det är den svaga strukturen och regleringen av klubbarna och 

dess ligor som gör att det blivit alldeles för mjuka budgetbegränsningar, vilket leder till 

att klubbarna kan driva sina ekonomier i fördärvet (Hoehn & Szymanski, 1999; Hamil 

m.fl., 2004; Andreff, 2007; Ascari & Gagnepain, 2007). 
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Efter den tuffa finanskrisen som varit kan man nu se en liten förändring i Helsingborgs 

IF. Målsättningarna har man kunnat sätta lite högre och kostnaderna har anpassats bättre 

så att man nu inte ligger bland de sex första om man tittar på kostnaderna i 

spelartruppen. Men själva finanskrisen slog ganska hårt på HIF säger Paul Myllenberg. 

En uppfattning som Roger Alvesson och hans MFF inte delar om sin klubb. Han säger 

att finanskrisen inte påverkade MFF som de övriga klubbarna. Anledningar till det tror 

Roger finns att finna i bygget av arenan som blev färdigt mitt i finanskrisen och deras 

strategi att skriva längre avtal med samarbetspartners. Även Åke Fransson i Trelleborgs 

FF är inne på samma spår, fast tvärt om. För han tror inte att en förening är 

konjunkturkänslig. I vissa fall kan det märkas på biljettförsäljningen men det skiljer sig 

inte så mycket vid konjunktursvängningar. Han tror däremot att en ny arena skulle 

kunna förändra det lite. Eftersom att man idag lever enbart på fotbollen och med en ny 

arena skulle bli mer beroende av kringaktiviteter. Detta är något som Lasse Larsson 

delar då han tror att branschen allmänt är konjunkturkänslig, även ifall hans egen TFF 

inte är det. Han påstår ju att man i Trelleborg har trogna sponsorer som stöttar dem 

alltid, oavsett konjunktur. Han tycker annars att konjunkturskänsligheten gör det svårt 

för föreningar som MFF; De hade räknat med att ha 20 000 i snitt på sina 

hemmamatcher men då det är sämre tider har folk inte råd att köpa loger etc. och det 

märks direkt, säger Lasse. Malmö FF:s VD Per Nilsson håller med sin 

ekonomiansvarige då han inte tycker att man kan ana någon återhållsamhet från 

sponsorer beroende på konjunkturen, men han medger samtidigt att de räknar med 

ökade sponsorintäkter de kommande åren beroende på att sponsorerna har bättre 

ekonomi. Han säger att de är tämligen opåverkade av konjunkturen.  

 

Per Nilsson tar även upp att i en högkonjunktur går det mycket pengar till fotbollen och 

då blir priset på spelare högre. Vilket Lasse Larsson bekräftar. Det som kan skilja är 

spelarlönerna, då en allsvensk snittlön i förrfjol var 65 000 i månaden medan den i fjol 

var 56 000. Utgiftsmässigt är det annars ingen skillnad på hög- eller lågkonjunktur, 

varken för MAIF eller för TFF, anser klubbarnas sportchefer. De köper samma sorts 

spelare ändå. 

 

De uppfattningar som ovan presenteras både styrker och motsäger vår föreställning om 

att de allsvenska fotbollsklubbarna och även ett stort antal klubbar i Europa har stora 

ekonomiska problem idag som kan förklaras av konjunkturen. 



61 

6.5 Utformning av föreningen  

I dagens fotboll finns det en rad olika föreningsformer, de två vanligaste är 

idrottsaktiebolag och ideell förening. Många är helt ideella och andra har valt att 

bolagiserat en viss del av organisationen, med exempelvis arenabolag eller bolag som 

sköter reklam och försäljning. Detta behandlas i avsnittet vi valt att kalla ”utformningen 

av föreningen”.  

 

Är ett idrottsaktiebolag en fotbollsförening eller ett vinstdrivande företag? Tittar man på 

England så är de flesta av klubbarna i de högre ligorna en del i publika eller privata 

bolag. Det som skiljer dessa bolag med vanliga företag är den sportsliga biten. För 

samtidigt som man ska driva företaget så är man oerhört beroende av den delen som 

innefattar sportslig framgång. Detta har gjort att de som inte når sportsliga framgångar 

också får det svårt på det ekonomiska planet. För trots att intäkterna ökar markant de 

senaste åren har lönsamheten minskat i samma takt. De klubbar som budgeterar med 

framgång är ute på hal is rent ekonomiskt om framgångarna uteblir, men även rent 

moraliskt eftersom god redovisningssed motsäger detta (Hoehn & Szymanski, 1999; 

Hamil m.fl., 2004; Andreff, 2007; Ascari & Gagnepain, 2007). 

 

I en idrottsförening vet man aldrig hur stora de ekonomiska musklerna är under 

kommande verksamhetsår. Det kan bero på enskilda större sponsorer, vilken liga men 

spelar i, idrottsliga resultatrelaterade inkomster eller andra utgiftskomponenter såsom 

materialkostnader, anläggningskostnader och spelarlöner (Stewart, 2007). 

 

Budgeterar man med att man ska ligga i toppen av en liga, och på så sätt gå upp en 

division eller gå vidare till någon av Europacuperna kan det bli svårt om målsättningen 

inte uppnås. Man går då miste om stora pengar i form av tv-avtal och bonusar. Detta är 

något man kunde undvika med att göra realistiska budgetar och på så sätt hade man 

undvikit den löne- och transferhets som präglat spelarmarknaden de senaste åren. En 

annan bidragande orsak till hur ekonomin för idrottsbolagen ser ut, är graden av 

reglering från fotbollsmyndigheten. Det är de som ser till att fördela och omfördela de 

tv-pengar som blivit en allt större del av klubbarnas ekonomier. Det hela blir inte bättre 

av att idrottsaktiebolag startas där trogna supportrar går in och köper aktier i bolaget. 

Dessa aktieägare har en helt annan värderingsgrund än den normale aktieägaren. De 
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beter sig mer som beskyddare av föreningen och icke som andra vinstdrivna investerare 

(Hamil m.fl., 2004; Andreff, 2007). 

 

Som teorin ovan beskriver har Malmö FF i praktiken genomfört i och med att man 

skapat ett eventbolag som är momspliktigt, enligt Per Nilsson. Paul Myllenberg 

beskriver att även HIF har ett liknande bolag för driften av arenan i HIF Service AB. I 

de två mindre föreningarna har utvecklingen inte kommit fullt så långt. Som i Mjällbys 

fall där endast 3 % av de som jobbar för föreningen är anställda. Thomas A Borstam 

säger att de fortfarande är mer en förening än ett företag om man jämför med de som 

dem konkurerar mot.  

 

Teorin som Hamil m.fl. (2004) och Andreff (2007) tar upp är något som bekräftas av 

respondenterna i de sydsvenska klubbarna. Både Trelleborgs FF och Mjällby AIF har 

idag ett riskkapitalbolag, även HIF i viss mån. Mjällby support AB kan gå in och 

medverka ekonomiskt till spelarköp, enligt Margaretha Haraldsson. Hon är samtidigt 

noga med att det är ett bidrag de ger föreningen till att köpa en viss spelare men i 

slutändan är det Mjällby AIF:s styrelse som har sista ordet i samarbete med tränare och 

sportchef. Thomas A Borstam poängterar att detta investmentbolag är ett av få i Sverige 

som ligger på plus, men samtidigt tas inga pengar ur bolaget utan de återinvesteras. 

Detta tror han beror på stora hjärtan och en vilja att hjälpa klubben, och på den punkten 

är alla respondenter rörande överens; man kan säga att aktieägaren i en fotbollsförening 

inte förväntar sig maximal avkastning på det insatta kapitalet, utan de präglas av ett 

engagemang och en vilja, säger styrelsens ekonomiansvarige i Trelleborgs FF Åke 

Fransson. Han får medhåll av klubbdirektör Lasse Larsson som säger att idrott är 

annorlunda mot de vanliga aktiebolagen det är inte samma vinstintresse. Han väljer att 

dra paralleller till investmentbolaget Vånga Invest där ett visst antal intressenter satt av 

pengar till spelarköp. Lasse beskriver det som att de hoppas att klubben ska sälja en 

spelare som de äger en del i, men de gör inte det för pengarna. Eftersom de pengar 

investmentgruppen tjänar får klubben tillbaka att köpa spelare för, tror Lasse. Även Paul 

Myllenberg i HIF tror att en aktieägare i t.ex. AIK går in med pengar i klubben mer med 

hjärtat för klubben än för att få avkastning. Däremot poängterar han att en frisk 

verksamhet borde generera pengarna själv. En uppfattning som till viss del delas av 

Malmö FF. Men Per Nilsson säger även att ett börsnoterat bolag har per definition ett 
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vinstintresse, en ideell förening har per definition inte ett vinstintresse, inte 

vinstmaximerar utan har något annat.  

 

Detta stämmer således överens med vår föreställning om att aktieägare i 

fotbollsföreningar är det av andra intressen än enbart ekonomiska, t.ex. sportsliga. 

 

Precis som Hamil m.fl. (2004) och Andreff (2007) tar upp, är tv-pengar och reglering 

från förbundet en stor roll i klubbarnas ekonomi. Som man resonerar på listerlandet i 

MAIF så var det posten tv-pengar i fjolårets budget som gjorde att man inte nådde de 

ekonomiska mål som hade satts inför säsongen, enligt Margaretha Haraldsson. Hon tar 

även upp att mycket av det ekonomiska arbetet är reglerat och hårt styrt av ett speciellt 

rapporteringssystem till SEF och till SvFF, något som Åke Fransson instämmer i. 

Uteblivna inkomster slog alltså hårt mot mindre klubbar även ifall Mjällby kunde 

presentera svarta siffror 2010. Thomas A Borstam säger att de stora klubbarna vill ha få 

lag eller stänga ligan för att få större del av kakan, men i Mjällby tror man inte det är 

bra för svensk fotboll utan de tror på en bredare variant. Det kommer aldrig bli att man 

slåss på lika villkor, anser han.  

 

Att de inkomster som Stewart (2007) tar upp i sin teori skulle slå hårdare mot en liten 

klubb som MAIF och TFF än storklubbar som MFF och HIF är något som Lasse 

Larsson i TFF och Per Nilsson i MFF instämmer i. Per förklarar det av att de omsätter 

över 150 miljoner och därmed kan det rycka med tio miljoner på sina ställen. Det hade 

varit direkt förödande summor för en liten klubb att tappa de summorna, medan i MFF 

är det bara 7-10% av verksamheten. En uppfattning som till viss del också delas av 

Margaretha Haraldsson. Hon säger att skillnaden är att i en storklubb har råd med större 

felmarginaler i budgeten än vad man har i en mindre klubb som Mjällby. Men säger 

samtidigt ”pengar som pengar”. Medan Roger som arbetar för storklubben MFF menar 

att grunden för budgetarbetet är densamma för både stora och små föreningar. Men att 

det för en stor förening finns större kostnader som ökar den affärsmässiga risken, som 

t.ex. Malmö FF:s delägandeskap i arenan. Desto mindre pengar man hanterar desto 

lättare blir det rent omsättningsmässigt, men med lite pengar kommer det såklart andra 

problem istället. Där spelar även t.ex. stora sponsortapp en större roll. Margarethas 

kollega Thomas A Borstam tycker det är ett faktum, att det är väldigt mycket 

likhetstecken mellan hur mycket du kan spendera på spelartruppen och resultat. Han tar 
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även upp att det länge har varit ett stort både sportsligt och ekonomiskt gap mellan 

Mjällby AIF och övriga Svenska elitklubbar. Men detta gap har sakta men säkert blivit 

mindre och mindre sedan Thomas kom 2003. Trots att Trelleborgs FF inte tillhör en så 

kallad storklubb tycker Thomas att ekonomin inte är lika viktigt där, för ”får man inte 

ihop det så kommer Rune och räddar föreningen på sista raden”. Thomas anser att det 

samtidigt kan vara ett problem att ha en räddningsplanka av den typen för då kanske 

disciplinen i föreningen brister. En uppfattning som delas av Trelleborgs FF:s 

klubbdirektör Lasse Larsson. Han medger att det är Rune som räddar klubbens elitlicens 

varje år men just som Thomas skulle han hellre se att klubben kunde stå på egna ben 

och att Rune fungera mer som enbart en sponsor. 

 

Att vara en storklubb eller en mindre klubb är något som Margaretha Haraldsson 

kopplar samma med det högaktuella ämnet: kostnader för polisinsatser. Hon anser att 

det är ett storstadsproblem som blivit kännbart även för Mjällby då Helsingborgs IF var 

på besök våren 2011 och deras supporters storma planen och förstörde de medieväxlare 

som stod framför deras sektion. 

 

Detta överensstämmer till viss del med den föreställning vi hade angående att större 

föreningar måste arbeta med budget på ett helt annat sätt än mindre föreningar 

eftersom de har stort antal anställda som måste ha en strukturerad ekonomisk ram att 

arbeta efter. Även ifall Trelleborgs FF är ”undantaget som bekräftar regeln”. 

 

Att det enbart skulle vara ekonomiskt positivt för ett lag att vinna landets högsta serie 

som Hamil m.fl. (2004) och Andreff (2007) beskriver, är något som varken Per Nilsson 

eller Paul Myllenberg vill hålla med om. Ur en ekonomisk synvinkel är det värt fyra-

fem gånger så mycket att gå till gruppspel i Europa League än att vinna Allsvenskan 

säger Paul och tycker att det borde vara värt betydligt mer att vinna den inhemska ligan 

än vad det är idag. Det blir även mycket dyrare att vinna Allsvenskan om man sitter på 

dyra bonusavtal och utgående kontrakt. Spelarna förväntas stanna kvar samtidigt som de 

kräver mer pengar för att göra det. Paul menar därför att det kanske var bra att HIF 

slutade tvåa, just för att man kommer hungriga till denna säsong. Per tar upp risken med 

att man bara för man nu vann Allsvenskan tror folk att de kan fritt spenderar pengar i 

hopp om att man ska vinna Champions League. Detta är en risk trots man gick 33 

miljoner back under guldåret. Malmös ekonomiansvarige, Roger Alvesson tror att på 
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kort sikt var det inte direkt positivt att vinna Allsvenskan rent ekonomiskt ifjol, det 

berodde bland annat på att där kom vissa engångskostnader i form av bonusar m.m. 

Men ser han på lång sikt kan det generera en förbättrad försäljning av biljetter, 

sponsorintäkter och möjligheten att spela i Europakval. Detta ser han som mycket 

positiva möjligheter på intäktssidan som man inte hade fått vid en sämre placering. Där 

är mycket som ska stämma men alla klubbar har det gemensamma att för året ska gå 

ihop är det tre saker som inte får hända på intäktssidan. Ett eventuellt publiktapp får inte 

avvika för mycket från det prognostiserade, sponsorbudgeten måste stämma och 

placeringen i Allsvenskan har stor betydelse på årets resultat, säger Paul Myllenberg.  

6.6 Intressenters inflytande och påverkan 

Många satsar mycket pengar i dagens fotboll. Hur går kommunikationen med dessa och 

tillåts de påverka klubbarna på något sätt? 

 

Budgeten är ett viktigt inslag i de allra flesta företag. Den används framförallt till att 

samordna och kommunicera företagets strategier och mål. Det spelar därför en central 

roll för att få hela organisationen att sträva mot samma mål. Företaget blir lättare att 

styra och det blir lättare att kommunicera mellan olika funktioner och mellan olika 

chefer. Budgeten är därför ett bra sätt att få alla att bli mer engagerade att göra sitt jobb, 

framförallt om man använder bonus- och belöningssystem utifrån den. Att utvärdera 

och följa upp affärsmässiga resultat och avvikelser men även att utvärdera personalens 

resultat från budgeten är också ett starkt syfte med budgeten (Abernethy & Brownell, 

1999; Sivabalan m.fl., 2009). 

 

Eftersom det finns personer som stöttar klubbarna både ekonomiskt och emotionellt så 

borde föreningarna också känna ett ansvar gentemot dessa. Paul Myllenberg anser att 

när man arbetar med ekonomin i föreningen är det i första hand medlemmarna man 

känner ett visst ansvar mot, något som alla de andra respondenterna instämmer i. Roger 

Alvesson i Malmö FF säger att hela föreningen känner ett mycket stort ansvar mot sina 

medlemmar när man arbetar med ekonomin. Roger menar till och med att även ifall 

Malmö FF hade varit ett idrottsaktiebolag så hade ansvaret fortsatt vara störst mot 

medlemmarna, som i de flesta fall även är aktieägarna. Även Thomas i Mjällby känner 

att ansvar gentemot sponsorer och supporters. Men han har en liten annan syn på 

idrottsaktiebolag. Eftersom man är en förening tror han att de blir mer försiktiga med 
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ekonomin än om de varit ett aktiebolag. Han har en känsla av att aktiebolag vågar ta ut 

svängarna mer och skulle det inte ge positiva resultat går man bara till aktieägarna och 

begär mer pengar genom nyemission. Och att ansvaret är en vital del i arbetet intygar 

Åke Fransson i Trelleborgs FF när han säger att utan ansvar gentemot intressenter kan 

man lika gärna avgå. 

 

Att kommunicera genom eller med hjälp av budgeten är ett bra sätt för att få alla att 

arbeta åt samma håll. Även kommunikationen med intressenter är en viktig del i 

respondenternas arbete. Men i Malmö FF aktar man sig för att vara för 

situationsinformerande eftersom det är svårt med insikter från olika intressegrupper att 

ta information. Per Nilsson tycker att det ibland kan skapa mer bekymmer än klarhet 

genom att vara tydliga. Paul Myllenberg menar mer att det viktigaste ändå är, hur det 

kommuniceras med intressenter. Det gäller att prata ett språk som alla förstår, inte bara 

ekonomer. Det är snarare där ansvaret ligger, att rätt saker kommuniceras på rätt sätt. I 

HIF är det nästan är som en kommun. De känner att de måste vara tydliga efter 2002-

2003 då det höll på att gå riktigt illa. För går det bra eller dåligt så försöker de inte dölja 

det utan de är tydliga med att de faktiskt har problem. Han menar att det är bättre att 

vara helt öppen och ärlig. Att kommunicera på rätt sätt är något som Thomas A Borstam 

i Mjällby också tänker på i sin kommunikation med sponsorer och intressenter då han 

använder budgeten som ett verktyg för att förklara verkligheten. I TFF är man inte 

direkt öppen och visar upp sin budget, utan den håller man främst för sig själva och i 

viss mån sponsorer. Däremot kommuniceras den internt bland de anställda i och med att 

de har sin enhetsbudget att följa. Det gör att alla involveras i föreningens ekonomi och 

hur det går och kommer att se ut i framtiden. 

 

När det gäller påverkan från sponsorer och supportrar är alla föreningar rörande 

överens. Ingen utanför föreningen skall påverka hur laget tas ut och vem som skall ingå 

organisationen därikring. Malmö FF är helt opåverkbara vad det gäller inköp av spelare 

och tränare, enligt Per Nilsson. Så även i Mjällby AIF enligt Thomas A Borstam och 

hans kollega Margaretha Haraldsson intygar och säger att de inte vill prostituera sig på 

det viset. Inte heller i Trelleborg låter man sponsorer och supportrar påverka laget eller 

organisationen. Lasse Larsson säger att sponsorerna aldrig har lagt sig i när han anställt 

tränare eller köpt någon spelare. Sponsorerna har hittills litat till att de i föreningen är 

kompetenta nog till att göra det, avslutar Lasse. Det Lasse måste mena är att alla 
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sponsorer förutom Mellby Gård AB är utan påverkan, men Rune Andersson och hans 

bolag borde/kan ju kanske räknas in i organisationen. 

 

Detta är till viss del i linje med vår föreställning om kommunikation och samordning att 

budgeten är inte enbart bra för ekonomin utan kan ses i ett större perspektiv där den 

ger chefen ett bra kommunikationsverktyg och kan på så sätt involvera alla i 

föreningens framtida utveckling. 

 

Även föreställningen att precis som i en del privata företag används budgeten i 

föreningar som ett styrinstrument för att kommunicera med och samordna hela 

organisationen att sträva mot samma ekonomiska mål går i linje med respondenternas 

uppfattning om hur deras föreningar utför arbetet med budget.  

 

7. Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser och egna reflektioner. Här ger vi 

även förslag till fortsatta forskning. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera budgetering i ideella 

föreningar.  

 

Respondenternas svar tyder på att man lägger ner tillräckligt med tid på arbetet kring 

föreningens budget, men att det endast är bland de anställda, och inte bland supportrarna 

den vinner trovärdighet. Enligt de svar vi fått in går ett budgetförslag runt i föreningen 

mellan styrelsen och den mer operativa enheten ett antal gånger innan den fastslås, 

vilket gör att de anställda är delaktiga i processen och på så vis kan känna en mer 

trygghet i den fastlagda budgeten. Detta är något som även grundas i teorin om hur man 

oftast arbetar med budget i företag idag.   

 

Resultatet av vår undersökning tyder på att det finns en stor skillnad i arbetet med 

budgeten mellan föreningarna. Det spelar stor roll om det är en stor eller liten förening, 

då vi ser att styrelsen i respondentgruppens föreningar är mer delaktig i arbetet i en 
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mindre förening än i en större, där man vill att styrelsen ska arbeta operativt så lite som 

möjligt. Det kan därför tolkas som att andra föreningar i de här storleksklasserna 

överlag arbetar på det här viset, men det är inget som kan säkerställas. Genom att 

jämföra hur de större föreningarna arbetar, med vad teorin säger om ämnet finns det 

klara likheter. Vilket gör att en slutsats kan dras att de större föreningarna, Helsingborgs 

IF och Malmö FF, är mer lika ett företag i budgetarbetet än vad Trelleborgs FF och 

Mjällby AIF är. 

 

Även om en budget är rimlig och verklighetsbaserad kan det bli ett bokslut innehållande 

röda siffror för föreningen. Det behöver alltså inte vara en orealistisk budget som leder 

till det. Istället kan det bero på oförutsedda händelser i omvärlden som förorsakar ett 

negativt resultat, t.ex. ett publiktapp på grund av hur det går på planen.  

 

Utifrån de svar vi fått när vi genomfört våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att budgeten 

är det bästa styrinstrumentet för att planera framtida intäkter och kostnader för dessa 

fyra föreningar. Några menar att det inte skulle kunna gå att föra föreningen i den 

ekonomiska riktning man vill utan en budget. Detta får även gehör från några av de 

teorier som publicerats om ämnet som menar att budget är ett bra verktyg för att styra 

föreningen i den riktning som önskas, men det är även ett viktigt inslag i företagens 

styrning. Därmed kan det tolkas som att det skulle kunna vara samma för andra 

fotbollsföreningar.  

 

Respondenternas svar tyder på att budgeten används som ett kommunikationsverktyg 

uti föreningarna. Föreningarna och teorin är överens om att budget spelar en mycket 

central roll i organisationerna och ses därför som ett av de bästa hjälpmedlen till att få 

kontroll och styra organisationernas ekonomi. Budgetens betydelse är något som 

konfirmeras av teorin i dennes studier. Budgeten är även ett sätt att involvera alla i 

föreningens framtida utveckling. I de föreningar vi varit i kontakt med har man sett 

budget som det bästa och enda styrinstrumentet för att leda verksamheten. Detta går i 

linje med på vilket sett man utnyttjar budgetens fördelar i privata företag och även i 

linje med den föreställning vi hade, om att budget används för att kommunicera med 

och samordna hela organisationen för att sträva mot de mål som ledningen satt. Precis 

samma uppfattning har teorin. Att budget spelar en central roll i både företag och 

föreningar. Respondenternas uppfattning kring användningsområdena för en budget går 
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i linje med vad teorin säger. Även tankar som Per Nilsson i Malmö FF hade kring 

belöningssystem knutit till budgeten är något som också tas upp av olika författare i 

deras artiklar om ämnet. 

 

Den utbredda problematiken kring ekonomin har spridit sig som en löpeld över Europa, 

så även i Sverige. Förklaringarna till detta problem är många men konjunkturens 

påverkan kan inte besvaras av den empirin som presenteras ovan. De som kan sägas är 

att Helsingborg är den enda av de föreningar av de vi varit i kontakt med som känner sig 

påverkad av konjunktursvängningar och därför förkastas föreställningen. Eftersom 

samtliga föreningar i respondentgruppen är ideella föreningar kan man tolka det som att 

den typen av föreningar kommer påverkas i viss mån av förändringar av momsregler 

men står än så länge utom lagarna för kostnader för polisinsatser. 

 

Respondenterna i framförallt Trelleborgs FF och Mjällby AIF är inne på samma spår 

som de vetenskapliga artiklar vi tittat på. De talar alla om tv-licens inkomster som en 

allt mer central roll i klubbarnas ekonomi. Och för Mjällbys del var det just dessa 

inkomster som höll på att förstöra deras ekonomi då de enligt Margaretha Haraldsson 

inte fick de pengar de var lovade och hade på så sett budgeterat för. Alla klubbar men 

även teorin talar om fotbollsmyndighetens reglering och dess påverkan. Författarna 

menar att det är en bidragande orsak till hur ekonomin ser ut för landets fotbollsklubbar. 

Något respondenternas uppfattning går i linje med. Då de lägger sina budgetar efter de 

regleringar förbundet satt upp och hela deras organisation kretsar kring att de skall 

uppnå de krav som elitlicensen ställer på klubbarna. 

 

Slutsatsen man kan dra av att en intressent i en fotbollsförening skulle investera av 

annat intresse i ett idrottsaktiebolag än i ett vanligt bolag är inte statistiskt säkerställd. 

Men det svar respondenterna givit oss tyder på att så skulle vara fallet, då de idag ser 

liknande resonemang bland sina sponsorer och intressenter i investmentbolagen.  

 

För att knyta an till vår forskningsfråga kan man säga att budget används i linje med ett 

styrinstrument i ideella föreningar för att ekonomiskt styra föreningen på lång och kort 

sikt. Påverkan av organisationsformen ”ideell förening” är enligt resultatet av vår 

undersökning mycket knapp och kan ses som obefintlig. Eftersom respondenterna med 

deras blandade bakgrund anser att instrumentet hade varit utformad på samma sätt även 
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ifall organisationsformen sett annorlunda ut. Utan det vi kan säga utifrån det empiriska 

material vi har att tillgå är att det tyder på att storleken på föreningen har störst inverkan 

för hur budgetarbetet bedrivs. 

7.2 Egna reflektioner 

I uppsatsen använde vi en kvalitativ ansats i form av intervjuer. På grund av detta val 

kan vi inte göra några generaliseringar – detta är vi väl medvetna om. För att kunna göra 

det är enkäter ett bra alternativ till det empiriska underlaget. Då vi ville få en djupare 

bild av ämnet lämpar det sig väl med intervjuer, den kunskap och inblick vi erhållit 

skulle vi inte ha fått utav enkäter 

 

Valet av personer att intervjua i de olika föreningarna kan kanske ses som lite 

annorlunda, framförallt att vi valt att intervjua två sportchefer. Vi ville se hur de som är 

mer inriktade mot fotbollen ser på budgeten och arbetet kring densamma. I stället för att 

intervjua respondenterna via telefon eller mail, valde vi att intervjua dem på deras 

arbetsplats. Det tycker vi kändes bättre för att få dem att känna sig tryggare. Vi är 

medvetna om att det inte är helt säkert att vi har fått sanningsenliga svar från 

respondenterna, dels för att vi spelade in intervjuerna men också för att de inte vill visa 

en alltför negativ bild och kanske, medvetet eller omedvetet, förskönar bilden av 

föreningen. Detta har vi haft med oss under tiden vi har gått igenom och analyserat 

intervjuerna. Malmö FF och Helsingborgs IF kan ses som två stora föreningar, medan 

Mjällby AIF och Trelleborgs FF går under beteckningen mindre föreningar i dagens 

elitfotbollssverige. Därför tyckte vi det var intressant att jämföra dessa fyra föreningar 

för att se hur de små och de stora föreningarna skiljer sig åt, eller liknar varandra i 

arbetet med budget. Men vi ville även utforska om det finns skillnader mellan de två 

föreningarna i samma ”storleksklass”. Man hade även kunnat ta med budget 

uppfattningar från mindre föreningar från lägre divisioner, men då vi ansåg att vi redan 

hade ett bra underlag för vår studie överlåter vi det till framtida studier. 

 

Vi anser att det är en bra tid på året att intervjua föreningarna om deras budgetarbete, 

eftersom att det är i början av det nya budgetåret och respondenterna bör därför ha 

budgetprocessen ganska färskt i minnet. Det är även vid denna tid som det görs mer 

ingående och djupare prognoser och uppföljningar, vilket är mycket positivt för vår del.  
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Pilotstudierna tyckte vi var en självklarhet att ha med i samband med intervjufrågorna. 

Det gjorde att vi kände oss mer säkra på att frågorna var relevanta och lättförståeliga när 

vi sedan skulle genomföra de ”riktiga” intervjuerna.  

 

När vi gick in i detta digra arbete, gjorde vi det med en ganska säker självbild om att 

detta var en bransch vi hade god koll på. Men under resans gång har det uppdagats 

brister i vår kunskap som gjort att vi lärt oss nya nyttiga saker som vi hoppas kunna 

använda oss av i framtiden. Så som att där finns stora skillnader i budgetarbete och 

organisationsform mellan de föreningarna vi granskat i allsvenskan, men även att man 

kan använda budget på olika sätt i föreningarna. Vår kunskap om fotboll var tidigare 

stor, men genom uppsatsarbetet har även kunskaper kring organisationen utvecklats.  

7.3 Förslag till fortsatta forskning 

Denna uppsats bygger på de intervjuer vi gjort med fyra av allsvenskans sexton lag. 

Hade vi fått fortsätta utveckla denna uppsats så skulle vi tycka det vara intressant att se 

till hur klubbar på lägre nivå arbetar med budget. Men även se till om där finns 

skillnader i arbetet med budget mellan de olika större sporterna. T.ex. om det skiljer sig 

i budgetarbetet mellan en ishockeyklubb och en bandyförening? 

 

Hade det funnits möjlighet till att få tag på samtliga allsvenska klubbars budgetar, så 

hade det naturligtvis varit högst intressant att se hur dessa överensstämmer med det 

verkliga resultatet. Det vi grundar vår uppsats på är ju en kvalitativ undersökning. Men 

då det finns oerhört många föreningar i Sverige så hade det varit lägligt med en stor 

enkätundersökning inom ämnet budget just för att på ett klarare sätt urskilja skillnader 

och likheter i föreningarnas arbete. Men eftersom skillnaden är så stor mellan de små 

föreningarna och elitklubbarna inom den svenska fotbollen valde vi en kvalitativ 

undersökning. 

 

En annan sak som hade varit högst intressant att bedriva fortsatt forskning kring är den 

hyperaktuella diskussionen kring 51 % -regelns vara eller icke vara. Den tillsammans 

med momsfrågan och eventuella polisinsatskostnader är delar vi berör men skulle vilja 

undersöka djupare. 
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Bilaga 1: Mail till respondenterna 
 

Hej!  

Vi är två studenter på Högskolan Kristianstad som just nu skriver vår kandidatuppsats 

om allsvenska fotbollsklubbars budgetar, med inriktning mot klubbarna i södra Sverige 

(Trelleborgs FF, Malmö FF, Helsingborgs IF och Mjällby AIF). Vi undrar därför om vi 

skulle kunna få tillgång till årsredovisningar för i år och föregående år. 

 

Vi hoppas att senare kunna få kontakta er för vidare intervjuer i ämnet. Självklart 

kommer ni få ta del av vårt arbete när uppsatsen är klar.  

 

Vi tar tacksamt emot informationen till: 

Jonathan Thornström   Ola Olsson 

Olastorpsvägen 32   Näsbychaussen 23 A 

291 39 Kristianstad   291 35 Kristianstad 

 

jonathan.thornstrm0012@stud.hkr.se  ola.olsson0009@stud.hkr.se 

0709-667997    0702-908948 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonathan Thornström och Ola Olsson 

 

 

mailto:jonathan.thornstrm0012@stud.hkr.se
mailto:ola.olsson0009@stud.hkr.se


 

Bilaga 2: Intervjuunderlag 
Faktafrågor 

Namn: 

Position: 

Antal anställda: 
 

Berätta lite om dig själv? 

- Hur många år har du varit aktiv i föreningen?  

o Som vad? 

- Vad är annars din bakgrund? 
 

 

Budgetfrågor 

Beskriv hur ni arbetar med er budget. 

- Är detta något ni lägger ner mycket tid och arbete på? 

- Vilka förbättringar tror du ni skulle kunna göra inom budgetarbetet?  

 

Hur många är delaktiga i framtagandet och uppföljningen av er budget? 

-  Påverkar den lagda budgeten alla i föreningen eller rör den bara vissa 

anställda? 

- Vem är delaktig i processen? 

- Varför är dessa personer involverade? 

 

På vilka sätt tycker du budget är ett bra styrinstrument?  

- Hade ni kunnat utnyttja instrumentet på ett annat sätt?  

- Eller använder ni budget på något annat sätt? 

- Använder ni några andra instrument eller modeller för att kontrollera 

era intäkter och kostnader? – Prognoser? 

- Om styrinstrumentet budget inte fanns hur tror du då ni hade arbetat 

för att säkra upp att framtida intäkter täcker framtida kostnader?  

- Används budget för att kommunicera internt? – Externt årsmöte? 

 

På vilket sett ser ni till att er budget hålls och efterlevs?   

- Finns det några klarlagda rutiner ni använder vid eventuella 

avvikelser? 

- Brukar årsresultatet stämma överens med budgeten eller förekommer 

det att där finns avvikelser? 



 

o Vad kan detta bero på? 

Hur kan man ana i er senaste budget för 2011 att vi just varit inne i en djup finanskris, 

eller är detta inte något som påverkar ert arbete? 

- Agerar ni annorlunda i en hög- eller lågkonjunktur?  

- Är ni känsliga för konjunkturssvängningar? – Er verksamhet förändras 

mycket gentemot konjunkturen? 

- Finns det andra omvärldshändelser som avspeglar ert 

ekonomiskstrategiska arbete?  – Moms, 51 % regeln och 

poliskostnader 

- Hur hade detta påverkat er föreningsform? 

 

Föreningsfrågor/mer allmänna frågor 

Hur påverkar er organisationsstruktur ert arbete med budget? 

Ex. Malmö: Ni var ju flersektionsförening med bordtennis och damfotboll förr. Medan 

ni idag endast har herrfotbollen. Hur tror du denna organisationsförändring har påverkat 

ert arbete med budget? 

- (Var det annorlunda när ni var fler sektioner?) 

- Vilka för- respektive nackdelar finns med den organisationsstruktur ni 

har idag utifrån ert arbete med ekonomin? 

- Hur tror du det hade påverkat arbetet med budget om ni hade varit en 

annan organisationsform. Exempelvis idrotts AB? 

o Hur kan omvärldshändelser påverka detta tror du? 

 

När ni arbetar med ekonomin, känner ni något ansvar gentemot supporters, sponsorer 

och eventuella ägare? 

- Finns det något indirekt inflytande/påverkan från dessa? 

- Tror du detta ansvar hade sätt annorlunda ut om ni varit en annan 

organisationsform. Exempelvis idrotts AB med en ägare eller flera 

aktieägare?  – På vilket sätt?  

Drivs ev. aktieägare av andra intressen? – Sportsliga = ”sponsring”? 

 


