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Sammanfattning
Titel: Bollen är rund, allt kan hända - Ekonomistyrning i Allsvenska
fotbollsklubbar
Författare: Jonna Andersson och David Åberg
Handledare: Krister Bredmar
Bakgrund: De senaste åren har flera fotbollsklubbar hamnat i ekonomisk
kris och hotats av konkurs. Styrning är komplex då intäkter och kostnader är
beroende av sportsliga fram- och motgångar. Svenska Fotbollsförbundet
(SvFF) har vissa ekonomiska krav på klubbarna för att de ska få
tillhandahålla sin elitlicens. Med detta i åtanke vore det intressant att veta
vilka medel som klubbarna använder för att styra sin ekonomi.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera hur fotbollsklubbarna som
spelar i Allsvenskan 2017 styr sin ekonomi och analysera huruvida lämpade
dessa styrmedlen är i den osäkra och oförutsägbara framtiden som de verkar
i där ekonomin och sportsliga framgångar är beroende av varandra. Vidare
är syftet att se om det finns indikationer på att professionaliseringen
gällande ekonomistyrningen har ökat.
Metod: För att uppfylla syftet har en induktiv ansats gjorts med en kvalitativ
metod där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer via telefon och
mejl. Det empiriska insamlade materialet från åtta Allsvenska klubbar har vi
sedan förklarat genom olika teorier.
Slutsats: Av det empiriska materialet kan vi se att klubbarna använder sig av
styrmedel så som budget, prognos, nyckeltal och olika mål för att driva sin
verksamhet. Flera av klubbarna vittnar om att professionaliseringen inom
styrningen har ökat och vi kan se att klubbarna övergår från ideell till
kommersiell verksamhet.
Nyckelord: Ekonomistyrning, styrmedel, Allsvenskan, fotbollsklubbar,
ideell förening, verksamhetsstyrning
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Abstract
Title: Financial control in the football clubs in Allsvenskan 2017.
Authors: Jonna Andersson & David Åberg
Advisor: Krister Bredmar
Background: In recent years, several football clubs have found themselves
in financial crisis and been threatened by bankruptcy. The management
controlling is complex due to that income and expenses are dependent on
sporting successes and setbacks. Swedish Football Association (SvFF) has
certain economic demands on clubs to provide them with elite license. With
this in mind, it would be interesting to know how the clubs control their
finances.
Purpose: The purpose of this paper is to identify how football clubs who
play in the Allsvenskan 2017 handle its economy and analyse how well
suited these techniques are in the uncertain and unpredictable environment
they operate in. Furthermore, the purpose is to see if there are indications
that the professionalization regarding the financial control has increased.
Method: To fulfil the purpose, we have made an inductive approach with a
qualitative method where we conducted semi-structured interviews via
phone and email. We have then explained the empirical material from eight
clubs in Allsvenskan with different theories.
Conclusion: Of the empirical material, we can see that the clubs use
techniques such as budgeting, forecasting, financial ratios and different
goals to run their business. Several of the clubs argue that the
professionalization has increased and we can see that the clubs are moving
from non-profit associations to commercial businesses.
Keywords: Management control, management control measure,
Allsvenskan, football clubs, non-profit association, performance
management
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1. Inledning
Detta kapitlet kommer att ge en beskrivning av Allsvenskan och klubbarnas generella
intäkter och kostnader. Detta följs av tidigare studier på området samt en
problemdiskussion som leder till syftet med uppsatsen och de frågeställningar som ska
besvaras.

1.1 Bakgrund
Fotboll anses av många vara Sveriges nationalsport tack vare dess popularitet. I Sverige
finns det enligt Fogis (2015) 3 184 fotbollsföreningar med sammanlagt ungefär en
miljon medlemmar och 600 000 aktiva spelare. Svenska Fotbollsförbundet är Sveriges
största specialidrottsförbund och verkar för att främja och administrera svensk fotboll
både nationellt och internationellt (ibid.). Dess övergripande mål är att se till att fotboll
förblir Sveriges största och ledande idrott. Ett annat mål som finns hos SvFF är att “Vi
ska hålla samman elit och bredd och ha en ekonomi i balans” (ibid.). Det sistnämnda
verkar inte vara helt oproblematiskt bland Sveriges fotbollsklubbar. Ofta nås vi av
nyheter om att idrottsföreningar på högre nivåer tampas med ekonomiska problem.
Bland annat har Ängelholms FF, Helsingborgs IF och Assyriska FF varit några av de
elitfotbollsklubbar som har varit omnämnda i media det senaste året (Fotbollskanalen
2016). I Ängelholms FF har det gått så långt att styrelsen har begärt klubben i konkurs
(Fotbollskanalen 2016). Klubben behövde få in tre miljoner kronor men efter att
kommunen hade nekat dem en miljon blev konkursen ett faktum (ibid.). Ett annat
tecken på att det finns problem inom ekonomin i svensk elitfotboll är att det
sammanlagda rörelseresultatet för de Allsvenska klubbarna 2013 låg på hela -111
miljoner kronor och under 2014 var det -22 miljoner kronor (Penningligan 2016).
Bevisligen är det komplicerat att kunna förena ekonomin och den sportsliga
verksamheten. Då fotbollsklubbarnas kostnader och intäkter är beroende av de
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sportsliga framgångarna (Penningligan 2016) och därmed svåra att förutse blir
ekonomistyrningen komplex.
Fotbollsallsvenskan är den högsta divisionen för klubblag i Sverige och har funnits
sedan 1924. Allsvenskan består av 16 lag där varje lag möts två gånger, en
hemmamatch och en borta match. Efter den 30:e omgången koras den svenska
mästaren. Fram till 1959 spelades Allsvenskan höst/vår men i dagsläget spelas den
vår/höst. Malmö FF är det lag som har flest SM-guld med 19 stycken (Allsvenskan
2016). I Svenska Fotbollförbundets lagstadgar framgår det att medlemmarna i en
allsvensk klubb måste äga minst 51% av klubben (Riksidrottsförbundets stadgar 2016).
Denna form av ägande begränsar möjligheterna till externa investeringar och
finansieringslösningar (Penningligan 2016).
En idrottsförening är i regel samma som en ideell förening. Det innebär således att de
följer samma regler som andra ideella föreningar gör (Skatteverket 2016). När
medlemmarna i en ideell förening beslutat om att bilda föreningen och har antagit
stadgar blir föreningen en juridisk person (Bolagsverket 2016). Då föreningen är en
juridisk person kan den därmed själv teckna avtal, äga saker och ha anställda. Det måste
finnas en vald styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter (Bolagsverket
2016). Medlemmarna i föreningen ansvarar inte personligt för skulderna som finns i
föreningen utan det är föreningens eget ansvar (ibid 2016). Antalet medlemmar varierar
kraftigt mellan de olika klubbarna i Allsvenskan. Under 2013 hade Djurgårdens IF flest
med sina närmare 12 000 medlemmar och under samma år hade BK Häcken ett utav det
lägre antalet, cirka 1 000 medlemmar (Fotbollens framtid 2013). De personer som har
en fordran mot föreningen får betalningen ur föreningens tillgångar (Bolagsverket
2016). Enligt Skatteverket (2016) bestämmer medlemmarna i föreningen hur den skall
drivas, dock är föreningen bokföringsskyldig om dess tillgångar överstiger 1,5 miljoner
kronor. Nyligen valde Östersunds FK att bolagisera sin elitverksamhet (Fotbollskanalen
2016). Andra klubbar som också drivs som aktiebolag i Allsvenskan 2017 är AIK,
Hammarby IF, Djurgården IF, Örebro SK och Halmstad BK. Bolagisering av delar av
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en ideell förenings verksamhet innebär att ett eller flera aktiebolag bildas och en
koncern uppstår. Den ideella föreningen blir moderföretag i koncernen (Idrottens affärer
2012). Idrottsföreningen måste fortfarande ägas till minst 51 % av sina medlemmar.
Fördelen med bolagisering av ideell förening är att det blir lättare att ta in kapital externt
(Svensk Fotboll 2010).
Inom fotbollen är klubbens ekonomi och de sportsliga framgångarna beroende av
varandra då goda resultat på planen normalt sett leder till ökade intäkter (Penningligan
2016), därmed är styrningen komplex och en viktig del för långsiktig hållbarhet.
Definitionen av traditionell ekonomistyrning är att försöka uppnå, med hjälp av
ekonomisk information, ett önskvärt uppförande bland organisationens medlemmar
(Lindvall 2001). Ekonomistyrning innebär hur organisationer hushåller med sina
resurser. För att viktiga resurser ska utvecklas och användas på bästa sätt gäller det att
det finns en långsiktig hållbar plan (Nilsson m.fl. 2010). Ändamålet med
ekonomistyrning är att genomföra de olika strategierna som organisationen har.
Organisationer som på ett effektivt sätt kan uppfylla sina strategier har större möjlighet
att på sikt uppnå bättre resultat. Ekonomistyrningen består av olika tillvägagångsätt där
det är upp till ledningsgruppen i organisationen att förbättra organisationens prestanda
så att de är i linje med de strategiska målen. Typiska styrmedel är bland annat strategisk
planering, budgetering, resursfördelning och resultatmätning. Dessa styrmedel bör
samverka för att organisationen ska uppnå rätt nivå på prestandan (Anthony m.fl. 2014).
Ekonomistyrning genererar information som är värdefull och kan vara till nytta för
chefer i en organisation. Denna information hjälper till i chefernas arbete med att
utveckla och bevara olika beteendemönster som finns i organisationen (Otley 1999).
Inom ekonomistyrningen finns det olika slags mål, både av finansiellt som ickefinansiellt slag. Exempel på finansiella mål kan vara att nå en viss lönsamhet, ett visst
resultat eller ett visst kassaflöde. Icke-finansiella mål i en fotbollsklubb kan vara en viss
tabellplacering,

utveckling

av

ungdomsverksamheten

eller

högre

publiksnitt.

Traditionellt fokuserar ekonomistyrningen på finansiella mål men utvecklingen visar på
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att det finns en ökad betydelse för icke-finansiella mål (Ax m.fl. 2015). Idén bakom en
ökad betydelse för icke-finansiella mål är att det anses att nöjda kunder och medarbetare
samt hög kvalitet leder till uppfyllandet av finansiella mål (ibid.). På liknande sätt kan
det fungera i en fotbollsklubb. Nöjda spelare, ledare och supportrar kan leda till
framgångar på planen vilket i sin tur genererar större intäkter och därmed större
möjlighet till uppfyllande av klubbens finansiella mål.
1.1.1 Allsvenska klubbars intäkter och kostnader
Med hjälp av en rapport vid namn Penningligan från Deloitte Sports Business Group
kan de Allsvenska fotbollsklubbarnas intäkter och kostnader redogöras samt hur dessa
fördelas. Penningligan är en årlig rapport som är inne på sin tredje upplaga. Den senaste
upplagan publicerades 2016-10-04 och är en sammanställning på hur ekonomin för
klubbarna såg ut under 2015.
1.1.1.1 Intäkter

Intäkterna för de Allsvenska fotbollsklubbarna kan delas in i tre kategorier;
matchintäkter, sändningsintäkter och kommersiella intäkter (Penningligan 2016).
Matchintäkter innebär sådana intäkter som supportrarna står för, dvs biljetter,
försäljning av supporterartiklar samt mat och dryck m.m. Matchintäkterna är relativt
osäkra då yttre orsaker som kan påverka intäkterna är sportsliga framgångar, väder och
konjunkturer. Sändningsintäkterna är inte lika rörliga som matchintäkterna. Detta beror
på att förhandlingarna kring dessa rättigheter oftast sker centralt och är därmed svårt för
respektive klubb att påverka (Penningligan 2016). För att klubbar ska kunna öka sina
sändningsintäkter

gäller

det

att

leverera

framgångar

på

fotbollsplanen

då

tabellplaceringar är avgörande för hur stora intäkterna blir (Penningligan 2016). En
högre tabellplacering, desto större är intäkterna. Kommersiella intäkter, som är det
tredje nämnda intäktsslaget, är Allsvenskan största intäktskälla både historiskt sett och
under 2015 (Penningligan 2016). De kommersiella intäkterna innefattar sponsring,
samarbetsavtal, reklam och andra rättigheter. Intäktfördelningen för samtliga Allsvenska
klubbar år 2015 ser ut på följande vis:
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Figur 1: Intäktsfördelning i de Allsvenska
klubbarna 2015 enligt Penningligan (2016).

1.1.1.2 Kostnader

Kostnaderna i en Allsvensk klubb kan även de delas in i tre olika slag; avskrivningar,
personalkostnader och övriga kostnader. Den största kostnadsposten för de Allsvenska
klubbarna är personalkostnader, vilket inkluderar både spelarlöner och andra
lönekostnader

för

administration

och

förvaltning

(Penningligan

2016).

Personalkostnaderna står för drygt 50% av klubbarnas totala kostnader. Övriga
kostnader utgörs av bland annat hyra av arenor och träningsanläggningar, resor och
andra rörelsekostnader (Penningligan 2016). Denna post står för cirka 40% av de totala
kostnaderna. Avskrivningarna i de Allsvenska klubbarna utgörs bara av en liten del då
det finns begränsat med tillgångar i balansräkningen (Penningligan 2016).
Kostnadsfördelningen kan illustreras på följande vis:
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Figur 2: Kostnadsfördelning i de Allsvenska
klubbarna 2015 enligt Penningligan (2016).

1.1.1.3 Rörelseresultat

Rörelseresultatet, exklusive spelarförsäljningar, för de Allsvenska klubbarna uppgick
2015 till 61 miljoner kronor. Tidigare år hade detta varit negativt, -22 miljoner kronor år
2014 och -111 miljoner kronor 2013 (Penningligan 2016). Anledning till att
spelarförsäljningar exkluderas från rörelseresultatet är för att de är osäkra och kan skilja
sig mycket från år till år. Därmed bör klubbarna räkna med rörelseresultat exklusive
spelarförsäljningar i sin planering och budgetering för att undvika att hamna i
ekonomiska problem under perioder med färre försäljningar. Dock är försäljning av
spelare avgörande för att klubbarna i Allsvenskan ska generera ett positivt resultat
(Penningligan 2016). Under 2015 hade fem klubbar ett negativt rörelseresultat inklusive
spelarförsäljningar.

1.2 Tidigare studier
I tidigare studier där ekonomistyrning i fotbollsklubbar har undersökts framgår det att
det finns vissa svårigheter kring styrningen. I studien “Budgetering i fotbollsklubbar”
av Johansson och Thuning (2014) där sex olika fotbollsklubbar har intervjuats påpekar
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Kalmar FF:s budgetansvarig att spelarövergångar och publikintäkter är svårast att
budgetera. I samma studie instämmer andra Allsvenska klubbar om att publikintäkter är
det mest problematiska att planera. Detta då det finns flera olika faktorer som påverkar,
bland annat motstånd, väder, förväntningar och huruvida det går bra eller dåligt för laget
vid tillfället. I förslag på fortsatt forskning i studien framhävs vikten av att göra en
större studie med fler klubbar för att kunna se mönster och göra en mer generell slutsats.
I en annan studie vid namn “Ekonomistyrning i idrottsföreningar” av Johansen (2014)
framgår det i slutsatsen att den planering som idrottsföreningarna gör för kommande
säsong går inte i förväg veta om den kommer att hålla. Hur det kommer att gå för laget,
publikintäkter och eventuella skador på spelare är några av de planeringsproblem som
lyfts fram.
Relationen mellan ekonomi och sportslig framgång är något som Landelius och
Lennermo (2008) har undersökt i sin studie “Ekonomiska och sportsliga
målsättningar”. I studien har de intervjuat fyra hockeyföreningar och två
fotbollsföreningar på elitnivå. I slutsatsen har de kommit fram till att:
•

De sportsliga målsättningarna är klart överordnade de ekonomiska.

•

Elitidrottsföreningarna använder finansiella resurser primärt som medel för att
uppnå̊ sportsliga mål. I övrigt är integreringen av de båda målen i verksamheten
svag.

•

Budgeten är det främsta verktyget för elitidrottsföreningarnas styrning mot
målen, vilkets effektivitet urholkas av rörliga och föränderliga intäkts- och
kostnadsförhållanden.

•

Prognoser ersätter i många fall budgetuppföljningen.

•

Korsuppföljning mellan sportsligt och ekonomisk sker i för liten skala.

Då denna studie gjordes för åtta år sedan ska det bli intressant att se om problematiken
som beskrivs fortfarande finns kvar och hur fotbollsklubbarna i Allsvenskan väljer att
hantera detta.
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Då dessa uppsatser har behandlat ekonomistyrningen i olika idrotter och haft sex
respondenter eller mindre så kommer istället denna studie att rikta in sig enbart på
fotbollsallsvenskan. Detta för att få en mer tydlig bild över hur styrningen i
Allsvenskan i synnerhet ser ut.

1.3 Problemdiskussion
En central del i en idrottsförening är dess ekonomi. För att en fotbollsförening i
Sveriges två högsta serier (Allsvenskan & Superettan) ska få rätten till sin elitlicens har
Svenska Fotbollsförbundet tagit fram vissa kriterier som måste uppfyllas. Om klubbarna
inte uppfyller dessa kriterier beviljas de inte elitlicens som berättigar till deltagande i
aktuell serie (SvFF 2016). Exempelvis finns det ett kriterium som innebär att klubbarna
inte få ha ett negativt eget kapital. Just detta kriterium har visats sig vara ett problem
som många klubbar tacklats med (Fotbollskanalen 2011). Om en klubb hamnar i
ekonomisk kris kan det drabba flera aktörer. Det är ofta kommunerna som väljer att gå
in med pengar för att hålla den lokala klubben levande då de ofta anser att föreningarna
bidrar till samhällsnytta eftersom fotboll främjar folkhälsa, ungdomsverksamhet,
demokratisk fostran, integration och jämställdhet (Fogis 2015). Klubbens sponsorer
kan välja att dra sig tillbaka då riskerna med att tillföra mer pengar till föreningen är för
stor. Spelare kan tvingas lämna för att det ska finnas möjligheter till att dra ner på
kostnader vilket ofta leder till att resultaten på planen blir sämre. Det hela blir en ond
cirkel som är svår att ta sig ur.
En Allsvensk fotbollsklubb måste som tidigare nämnt vara ägt av sina medlemmar med
minst 51% skapar detta svårigheter för de som styr klubben. Denna regel är positiv ur
den aspekten att medlemmarna inte är intresserade av finansiell avkastning. Dock är det
också negativt då externa tillskott begränsas eftersom investerare varken kan bestämma
hur tillskotten används eller förvänta sig någon avkastning (Penningligan 2016). Då
klubbarna till viss del är ideell och till viss del kommersiell kan de ses som en
hybridorganisation. Dessa typer av organisationer kännetecknas av att de är en
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kombination av en vinstdrivande del och en ideell del (Haigh & Hoffman 2012). Detta
kräver i sin tur att fotbollsklubbarna har en bra balans mellan affärsmässiga personer
och ideella krafter. Kombinationen av dessa är viktig för att hybridorganisationer ska
fungera då den bygger på två logiker (Penningligan 2016). Möjligtvis kan dessa olika
krafter inom en fotbollsklubb vara en aspekt som gör att styrningen blir svår.
Svårigheterna kan uppstå dels genom mixen av de involverade personerna och dels
genom olika intressekonflikter.
Som nämnt tidigare är intäkterna svåra att budgetera inför den kommande säsongen.
Även stora ekonomiska satsningar för att nå sportslig framgång som sedan inte lyckas är
också en faktor som gjort att många elitidrottsföreningar inom fotbollen har hamnat i
ekonomiska kriser. Det är framförallt satsningar på dyra spelare som urholkar ekonomin
samtidigt som det finns risk för att den planerade framgången uteblir (Svensk fotbolls
ekonomiska kris 2009). Det är alltså extremt riskfyllt att basera budgeten på att en klubb
ska nå framgång. Dessa glädjekalkyler är vanliga och kan skapa ett förväntansgap
mellan klubbens olika intressenter (Fotbollskanalen 2014, Penningligan 2016). Det
finns därmed svårigheter kring ekonomistyrningen då lagets planerade framgångar
kanske inte blir som det var tänkt från början, vilket i sin tur kan leda till stor påverkar
på fotbollsklubbens ekonomi. Vad är det då för sorts styrmedel som de Allsvenska
fotbollsklubbarna använder sig av för att undvika dessa situationer? Eller har de ens en
hållbar planering för att kombinera ekonomiska och sportsliga framgångar?
Ekonomistyrningen är viktig då en sund klubbekonomi är ett krav för att föreningar ska
få tillhandahålla sin elitlicens och därmed kunna spela i den aktuella serien. Att hålla en
fotbollsklubb levande med stabil ekonomi är viktigt för samhällsnyttan. Enligt Fogis
(2014) bidrar fotbollen till att barn- och ungdomar får en meningsfull fritid och om den
ideella idrottsverksamheten i Sverige skulle “översättas” till pengar motsvarar det ett
mindre lands BNP.

Andersson, Jonna
Åberg, David

15 (81)

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsatsen är att identifiera hur fotbollsklubbarna som spelar i
Allsvenskan 2017 styr sin ekonomi och analysera huruvida lämpade dessa styrmedlen är
i den osäkra och oförutsägbara framtiden som de verkar i där ekonomi och sportsliga
framgångar är beroende av varandra. Vidare är syftet att se om det finns indikationer på
att professionaliseringen gällande ekonomistyrningen har ökat.

1.5 Frågeställningar
Vilka olika ekonomiska styrmedel används i de Allsvenska fotbollsklubbarna?
Hur kombinerar klubbarna sina finansiella och icke finansiella mål?
Vilka svårigheter anser klubbarna att det finns gällande ekonomistyrning i deras
verksamhet?
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2. Metod
I detta kapitlet kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt samt beskriva vilka metoder som
har använts i uppsatsen. För att uppnå syftet med uppsatsen och kunna svara på
frågeställningarna har vi valt att arbeta induktivt, dvs utgå från den empiriska datainsamlingen.
Vi har också valt att disponera uppsatsen på samma sätt, med den empiriska delen först följt av
teorier och sedan analys. De klubbar som har intervjuats kommer också att presenteras.

2.1 Förförståelse
Vi är två studenter som under vår tid på Linnéuniversitetet i Kalmar flera gånger
kommit i kontakt med ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och organisation. Genom
vårt fördjupningsämne i ekonomistyrning och vårt intresse om idrottsvärlden, där vi
båda också är aktiva i, har det gett oss goda grund- och förkunskaper om ämnet. Detta
har också varit till stor hjälp i valet av ämne och problem. Mot bakgrund av den
kunskapen vi redan hade om idrottsvärlden har vi många gånger kommit i kontakt med
att ekonomin är svårhanterlig, inte minst i de Allsvenska fotbollsklubbarna. Med detta
sagt upplevde vi det intressant att undersöka hur de Allsvenska klubbarna år 2017 styr
sin ekonomi för att hålla den på god nivå.

2.2 Induktiv metod
Det finns två olika sätt att väva samman teorier och den empiriska datan, det induktiva
och deduktiva tillvägagångssättet. De båda står för olika sätt att växla mellan empiri och
teori (Yin 2013). Det induktiva tillvägagångssättet tenderar att låta insamlad data leda
till begrepp/teori, medan det deduktiva sättet tenderar att låta teorin leda till
avgränsningar för den relevanta datan som behöver samlas in (ibid.). I en deduktiv
uppsats finns det redan en befintlig teori som har fått bestämma vilken information som
ska samlas in, hur denna information ska tolkas samt hur resultaten ska relateras till
teorin (Patel & Davidson 2011).
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I denna uppsats har vi använt oss av det induktiva tillvägagångssättet. Anledningen till
detta är för att vi ville skapa oss en bild av vilka styrmedel som används i
fotbollsklubbarna och sedan fördjupa våra kunskaper inom ämnet för att kunna göra
relevanta analyser. Hartman (2001) beskriver en induktiv undersökning i tre steg. Först
görs en planering och formulering av vad det är som ska besvaras. Sedan bestäms vilken
datainsamlingsmetod som ska användas och hur urvalet ska göras. Vid en induktiv
datainsamlingsmetod ska intervjufrågorna vara så teorineutrala som möjligt och de ska
styras av uppsatsens frågeställningar, inte någon specifik hypotes (Hartman 2001). Vi
har därför genom vår förförståelse kring ämnet använt oss av relativt öppna frågor kring
ekonomistyrning i våra intervjufrågor. De begrepp och modeller som vi sedan har
identifierat i det insamlade materialet har vi tolkat och tittat närmare på ur ett
vetenskapligt perspektiv i den teoretiska referensramen. Syftet med teorigenomgången
är att etablera ett antal teorier och begrepp och visa hur dessa behandlas inom vetskapen
(Alvehus 2013). Detta görs för att kunna analysera det insamlade materialet och se hur
begreppen förhåller sig till datan. Teorierna ska alltså vara argumenterande och leda
resonemanget framåt till en analys (Alvehus 2013). Vid analysen är syftet att finna svar
på de frågeställningar som uppsatsen bygger på genom att växla mellan empiri och
teori.
Om vi hade valt ett deduktivt tillvägagångssätt hade vi istället fått utgå från teorier inom
ekonomistyrning, ta fram hypoteser och sedan testat dessa hos de Allsvenska klubbarna.
Intervjuerna hade då blivit mer likt enkäter med ja- och nej-frågor för att se om
klubbarna arbetar på det sätt som vi tagit fram i hypoteserna. Vi valde att inte göra en
deduktion då vi istället ville få fram mer information och argumentation kring hur de
arbetar med sin ekonomi och varför. Vi ville också att klubbarna skulle ha möjlighet att
påverka innehållet i intervjun. Vid en deduktion där vi testar hypoteser finns det risk för
att intressant information om klubbarnas ekonomistyrning uteblir eftersom vi utgår från
teorier och inte från klubbarnas egna arbetssätt.
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2.2.1 Abduktion
Under arbetets gång med uppsatsen har vi övergått från det induktiva tillvägagångssättet
till abduktion, det vill säga en växling mellan empiri och teori. Nackdelen med
induktiva undersökningar är att man som forskare oftast styrs av förutfattade meningar
om vad som är viktigt vid datainsamlingen. Dessutom analyseras också material oftast
mot en teoretisk referensram vilket för att det blir svårt att upptäcka det nya och
väsentliga i datamaterialet (ibid.). En abduktiv ansats kan därför vara lämplig. Alvehus
(2013) menar att teori och empiri kan ses som två dimensioner som kommer i kontakt
med varandra och kontinuerligt utformas. I denna uppsatsen har vi till viss del arbetat
abduktivt då vi genom vår förförståelse kring ämnet utgick från teorier inom ekonomioch verksamhetsstyrning ur ett brett perspektiv i våra intervjufrågor. Sedan har vi fått
nya insikter under både empiriinsamlingen och teorigenomgången. Detta har gjort att vi
i analysavsnittet har växlat mellan de båda delarna för att skapa en djupare förståelse för
hur ekonomistyrningen ser ut och skiljer sig mellan klubbarna.

2.3 Datainsamlingsmetod
Det finns två olika övergripande datainsamlingsmetoder som kan användas vid en
uppsats, kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ forskning använder sig av
statistiska metoder för att analysera information. Statistiken används som ett verktyg för
att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data (Patel & Davidson 2011). En kvalitativ
metod används vid bearbetning av ett textmaterial, exempelvis när en uppsatsförfattare
genomfört intervjuer och ska bearbeta den utskrivna texten. Det kan också göras en
kvalitativ bearbetning av andra texter, exempelvis en bok, en artikel eller anteckningar
från observationer (ibid.).
Då syftet är att undersöka och analysera ekonomistyrningen i Allsvenska
fotbollsklubbar har vi valt en kvalitativ metod där vi genomfört intervjuer med
ekonomiansvariga personer i respektive klubb. Enligt Yin (2013) så finns det vissa
utmärkande drag för kvalitativ forskning, bland annat strävan efter att använda många
källor istället för en, täcka in de sammanhang och omständigheter som respondenterna
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lever i samt återge deras åsikter och synsätt. Enligt Alvehus (2013) är intervjuer en av
de främsta metoderna för att komma åt personers upplevelser och åsikter. Vid
användning av kvalitativ metod är tolkning centralt och poängen är att uppsatsen ska
bidra till en generell förståelse av ett fenomen (ibid.). I denna uppsats har vi skapat en
förståelse och insikt kring varför vissa styrmedel används i den kontext som de
Allsvenska klubbarna verkar i. Att använda en kvalitativ metod innebär en nedtoning av
kvantitativa inslag, dock behöver inte dessa vara helt utelämnade (Alvehus 2013).
Exempelvis kan vi se hur stor andel av fotbollsklubbarna som använder ett visst
styrmedel, vilket är intressant för att se vad som är vanligt förekommande och inte. Vi
valde att inte ha en helt kvantitativ metod då detta inte hade gett så mycket information
om respondenternas upplevelser och åsikter kring ämnet utan istället statistisk data.
Genom enbart statistik hade vi inte kunnat svara på uppsatsens frågeställningar och
uppnå dess syfte.

2.4 Intervjustruktur
Gällande intervjufrågorna finns det två parametrar att ta hänsyn till, dels grad av
standardisering och dels grad av strukturering. Intervjuer med låg grad av
standardisering innebär att intervjuaren själv formulerar frågorna under samtalets gång
och väljer den ordning som känns lämplig (Patel & Davidson 2011). Vid hög grad av
standardisering ställs identiska frågor i samma ordning till alla intervjupersoner (ibid). I
denna uppsats har vi använt oss av en relativt hög grad av standardiserade frågor.
Anledningen till detta var för att hålla oss till det valda ämnet och för att alla åtta
respondenter skulle svara på liknande frågor då det på så sätt finns möjligheter till att se
mönster och jämföra. Gällande grad av strukturering handlar det om hur stort
svarsutrymme respondenterna får (Patel & Davidson 2011). En helt strukturerad
intervju lämnar lite utrymme, exempelvis genom olika förvalda svarsalternativ, medan
en ostrukturerad intervju lämnar frågorna med maximalt utrymme för respondenterna att
svara inom (Patel & Davidson 2011). Vi har valt att ha en semistrukturerad
intervjuform. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren följer ett formulär
som består av ett fåtal öppna frågor eller bredare teman som blir det centrala i samtalet
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(Alvehus 2013). I en semistrukturerad intervju har respondenten betydligt större
möjlighet att påverka innehållet i intervjun, samt att den som intervjuar måste vara mer
aktiv i sitt lyssnande och att arbeta med följdfrågor (Alvehus 2013). Forskaren har
också möjlighet att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om frågorna anknyter
till det som intervjupersonen sagt innan (Bryman & Bell 2005). Anledningen till att vi
har valt semistrukturerade intervjuer är för att ge större utrymme för våra respondenter
att ge argument, åsikter och synpunkter kring ämnet. Dock finns det också en del
standardiserade och strukturerade ja- eller nej-frågor för att se generella likheter och
olikheter mellan klubbarna, men oftast innehåller dessa frågor även följdfrågor kring
varför de arbetar på detta sätt.
Att ha en helt strukturerad och standardiserad intervjuform med svarsalternativ hade
varit mer aktuellt om vi gjort en uppsats med deduktiv ansats och kvantitativ metod där
syftet var att testa ett antal teorier och begrepp och se hur stor andel som hypotesen
stämmer på. I ett sådant fall hade en enkät varit att föredra för att kunna göra slutsatser
genom statistisk. Vi har valt att inte använda denna metoden då det hade det varit svårt
att svara på frågeställningarna, exempelvis kring vilka svårigheter de ser med
ekonomistyrningen.
2.4.1 Urval
För att svara på uppsatsens frågeställningar och syften har vi gjort ett strategiskt urval
av intervjupersoner. Förfrågningar för intervjuer har gjorts med samtliga 16 lag som
spelar i Allsvenskan 2017 varav intervju med åtta av lagen verkställdes. De intervjuerna
som verkställdes har gjorts med representanter som har insikt och kunskap om de olika
klubbarnas ekonomi och styrmedel. Detta för att kunna få tillräckligt med insikt om hur
ekonomin i fotbollsklubbarna fungerar. Följande respondenter har intervjuats:
AIK Fotboll - Håkan Strandlund - Ekonomichef
Djurgårdens IF Fotboll - Alf Johansson
GIF Sundsvall - Johan Nikula - Ordförande
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Hammarby IF Fotboll - Jörgen Willgård - Ekonomichef
Jönköping Södra IF - Sebastian Lagrell - Arrangemang/Kansli
Kalmar FF - Hanna Hägerdal - Ekonomi
Örebro SK - Simon Åström - VD
Östersunds FK - Martin Johansson - Ekonomi
Klubbarna är geografiskt utspridda över landet och har varierande storlek både gällande
omsättning, publiksnitt och antal medlemmar. Detta är fördelaktigt för att få en bild av
hur klubbarna arbetar med sin styrning utifrån sina olika förutsättningar. Det gör också
att samband kan göras mellan storlek, val av styrmedel och professionalisering.
2.4.2 Pilotstudie
Innan vi började intervjua vår strategiska urvalsgrupp gjorde vi en pilotstudie. Detta är
viktigt för att säkerställa att frågorna fungerar och att undersökningen i sin helhet ska bli
bra (Bryman & Bell 2013). Pilotstudien gjordes med Svante Samuelsson, tidigare
klubbchef i Kalmar FF. Han var en lämplig pilotrespondent då han har erfarenhet av hur
en elitfotbollsklubb fungerar och styrs. En pilotstudie gällande intervjufrågor är bra för
att pröva och förfina frågorna så att svaren ska bli så bra och tydliga som möjligt (Yin
2013). Pilotstudien resulterade i att Svante ansåg att frågorna var relevanta och
omfattade för att kunna skapa sig en bra bild av hur ekonomistyrningen ser ut i
fotbollsklubbarna. Dock ansåg han också att det är relevant att ställa frågor kring
spelarförsäljningar i budgetprocessen, vilket vi tog till oss och därmed utvecklade
intervjufrågorna kring detta.
2.4.3 Bortfall
Följande klubbar har inte deltagit i studien. Malmö FF och IFK Norrköping har aktivt
tackat nej på grund av tidsbrist och resterande har vi inte fått kontakt med:
AFC United
BK Häcken
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Halmstad BK
IF Elfsborg
IFK Göteborg
IK Sirius FK

2.5 Intervjumetod
I denna studie har vi valt att använda både telefon- och mejlintervju. Anledningen till
detta är för att våra respondenter är geografiskt utspridda över hela landet samt för att
försöka minska bortfallet. Kostnadsbesparing och tidsbrist var också två anledningar till
valet av intervjuform. I de fall där mejlintervju användes fick respondenterna en utsatt
deadline att besvara frågorna.
2.5.1 Kvalitativ telefonintervju
I denna studie har vi gjort telefonintervjuer med vissa av våra respondenter då de är
geografiskt utspridda över hela landet. Telefonintervjuer tillämpas inte så ofta i
kvalitativa studier (Bryman & Bell 2013). Fördelarna med telefonintervjuer är
kostnadsbesparingar och även att det ibland kan vara enklare att ställa och svara på
känsliga frågor över telefon (Bryman & Bell 2013). Dock finns det också nackdelar,
bland annat är det lättare för respondenten att avsluta intervjun om den blir för lång
gentemot att ha intervjun ansikte mot ansikte och det går inte heller att se personens
kroppsspråk och reaktioner på vissa frågor (ibid.). Anledningen till att vi har valt att
göra telefonintervjuer är dels den geografiska spridningen på våra respondenter men
också då ambitionen var att göra 16 intervjuer och det skulle ta för lång tid att boka in
intervjutillfälle och transportera sig till varje ställe. Den stora kostnaden för att ta sig till
alla ställen är också en anledning till att vi valde telefonintervjuer. Enligt Bryman &
Bell (2013) är det inte bra att ha för långa intervjuer över telefon, detta har vi undvikit
genom att vi har skapat ett intervjuunderlag som tar cirka 30 minuter att besvara.
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2.5.2 Kvalitativ intervju online
En del intervjuer gjordes asynkront via mejl, vilket innebär att intervjun inte skedde i
realtid utan att de dröjde en viss tid mellan frågor och svar (Bryman & Bell
2013). Fördelen med denna typ av intervjuform är att svaren blir rikare och mer
fullständiga i och med att respondenten har mer tid på sig att formulera sig och tänka
igenom svaren (ibid 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) är det mer fördelaktigt att bara
skicka iväg en fråga i taget, låta respondenten svara och därefter skicka nästa fråga.
Detta för att det finns risk att respondenterna bara svarar de frågor som intresserar dem
eller som de tycker att de kan besvara på ett bra sätt när de får se alla frågor samtidigt.
Eftersom anledningen till att det gjordes intervjuer över mejl istället för telefonintervju
var tidsbrist hos respondenterna så valde vi att skicka alla frågor på en gång.
2.5.3 Transkription
Vid intervjutillfället är det vanligt att forskaren spelar in och sedan transkriberar
intervjuerna. Bryman & Bell (2013) menar att det finns flera fördelar med det
tillvägagångssättet, exempelvis underlättar det till en noggrannare analys om vad
respondenten sagt samt att forskaren kan ha upprepade genomgångar av svaren (ibid.).
Vidare menar författarna dock att det finns en risk att intervjupersonen känner sig
hämmad av inspelningsutrustningen vilket kan leda till att intervjun blir av sämre
kvalité. Det som forskaren ska ha i åtanke vid inspelning och transkribering är att det är
mycket tidskrävande samt att utrustningen måste vara av bra kvalité (ibid.).
Ur en etisk aspekt har vi valt att inte spela in telefonintervjuerna utan istället anteckna
det som respondenten svarar i ett intervjuformulär. I och med att det inte gjordes någon
inspelning har vi inte heller gjort någon transkribering av intervjuerna då detta som
nämnt är mycket tidskrävande. Dessutom har majoriteten av intervjuerna gjorts via mejl
där det framgår tydligt i text vad respondenten har svarat. Istället för transkription har vi
gjort en sammanställd, berättande text om den informationen som respondenten har
delat med sig av genom den text som finns i mejlintervjuerna alternativt de anteckningar
som gjorts vid telefonintervjuerna.
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2.6 Primär- och sekundärdata
I denna studie har vi använt oss av både sekundär- och primärdata. Primärdata är sådan
information som skapats just för denna uppsats, det vill säga de intervjuer som har
gjorts. Sekundärdata är material som skapats för annan undersökning, exempelvis
litteratur, uppsatser och akademiska artiklar, men som använts i denna undersökning
(Alvehus 2013). Den sekundärdata som vi använt oss av utgörs av den information vi
har i bakgrundsbeskrivningen kring klubbarna. Denna information har vi hämtat på
respektive klubbs hemsida.

2.7 Reliabilitet & Validitet
För att resonera kring kvaliteten i vetenskapliga sammanhang är ett vanligt sätt att göra
en distinktion mellan reliabilitet och validitet. Det som menas med reliabilitet är att
avgöra ifall forskningsresultatet är upprepningsbara (Alvehus 2013). Om andra gör om
samma undersökning, kommer de fram till samma resultat? Det vill säga hur pålitlig är
mätningen. En hög reliabilitet innebär att oberoende undersökning där samma
mätinstrument används kommer fram till samma resultat (ibid.). Orsakerna till bristande
reliabilitet är att slump- och slarvfel görs under datainsamlingen och under den
efterföljande databearbetningen. Orsaken till slarvfel kan vara slarviga och oläsbara
anteckningar, stress eller missförstånd i samband med intervjuer. Det räcker inte med att
ha ett fullgott mätinstrument som kan användas för att mäta det som ska mätas, utan det
är också viktigt att vara noggrann när mätinstrumentet används (Esaiasson m.fl. 2012).
Validitet handlar om i vilken utsträckning författarna undersöker det som ville
undersökas från början. Med andra ord, om författarna lyckats mäta det som ville mätas
(Alvehus 2013). Validitet är en bedömning som görs på de generella slutsatser som
framhävs i en undersökning. En bedömning som avgör hur väl slutsatserna hänger ihop
(Bryman & Bell). Det finns tre olika typer av validitet som används vanligtvis i
litteraturen. Dessa är 1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell
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indikator, 2) frånvaro av systematiska fel, 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter
(Esaiasson m.fl. 2012).
Som nämnt tidigare kan bristande reliabilitet vara att slarviga eller oläsbara
anteckningar görs, att författarna är stressade eller att missförstånd uppstår i samband
med intervjuerna. Då fem av åtta intervjuer är gjorda via mejl, där respondenten fått
skriva ner svaren mot en deadline, anser vi att det visar på hög reliabilitet. De tre
telefonintervjuer som gjorts har inte spelats in utan anteckningar har förts under
intervjuns gång. Dock har möjligheten för kompletterande information funnits vilket vi
anser kan ha bidragit till en högre reliabilitet. Det som kan bidra till att reliabiliteten blir
sämre är att svaren från respondenterna varierar, en del respondenter berättar mer
ingående medans andra svarar med enstaka mening. Möjligtvis kan ett liknande resultat
kan uppnås, dock tror vi att undersökningen måste genomföras på samma eller liknande
klubbar. Detta för att storleken på en klubb kan variera och påverka undersökningen.
För att öka validiteten i uppsatsen har respondenterna valts ut noggrant och utefter deras
kunskaper om området. Vidare för att öka validiteten har litteraturens trovärdighet
kontrollerats. Den vetenskapliga litteraturen som används genomgående i uppsatsen har
varit anpassad för vår frågeställning och också varit utvald efter när litteraturen skrevs.

2.8

Metodkritik

Vid intervjuerna via mejl och telefon kan vi se vissa nackdelar och brister med
metoderna. Att ställa följdfrågor och få ut mer av respondenten är lättare vid en
telefonintervju än vad det är via mejl. Via telefon är det också möjligt att be
respondenten förtydliga vissa punkter och förklara mer. Detta kan vi se varit en nackdel
vid mejlintervjuerna där respondenternas svar har varierat kraftigt. Vissa är väldigt
kortfattade i sina svar medans andra är tydliga och förklarande. Dock har fördelen med
mejlintervjuerna varit att svaren har blivit mer exakta och omfattande eftersom
respondenten har möjlighet till att skriva svaren med egna ord istället för att vi har
tolkat svaren i en muntlig konversation. Detta kan vara nackdelen med en
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telefonintervju eftersom vi inte spelade in dessa har anteckningarna varit
sammanfattande och därmed finns det risk för att vissa saker inte kommer med.
Intervjun med Kalmar FF hade med fördel kunnat göras personligen då de ligger
geografiskt nära och för att få ett mer ingående samtal om ämnet. Dock ville de göra
intervjun via mejl på grund av tidsbrist vilket vi accepterade för att minska bortfallet.
Gällande våra intervjufrågor har vi förstått i efterhand att följdfrågorna lätt glöms bort,
särskilt i mejlintervjuerna där en del respondenter bara valt att svara på första frågan och
sedan inte på följdfrågan där det oftast ska ges en argumentation. Detta har gjort att viss
information har fallit bort som hade kunnat vara värdefull i analysen. Här hade vi
kunnat vara mer påstridiga och kritiska mot respondenterna och begärt ut mer av dem.
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3. Empiri
I detta kapitel har informationen som samlats in vid intervjuerna sammanställts. Varje klubb
har en kortare beskrivning som sedan följs av det samlade intervjumaterialet. Vi har kodat den
samlade empirin och delat in den i olika rubriker där alla klubbarnas svar finns med i varje
rubrik.

3.1 Bakgrund
AIK Fotboll
AIK bildades den 15 februari 1891. Klubben kommer från Solna i Stockholm och spelar
sina hemmamatcher på Friends Arena. Arenan har en kapacitet på cirka 50 000
åskådare. Klubben har tagit elva SM-guld (AIK Fotboll 2016). AIK hade 2015 en
omsättning på cirka 151,6 miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar (Penningligan
2016). Intervjun hölls via mejl med Håkan Strandlund som är ekonomichef i AIK
Fotboll.
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF bildades den 12 mars 1891. Klubben kommer från Stockholm och deras
hemmamatcher spelar de på Tele2 Arena. Arenan har en publikkapacitet på 33 000. I
klubbens historia har de tagit elva SM-guld (Djurgårdens IF 2016). 2015 hade klubben
en omsättning exklusive spelarförsäljningar på 101,8 miljoner kronor (Penningligan
2016). Intervjun hölls via mejl med Alf Johansson.
GIF Sundsvall
År 1903 bildades GIF Sundsvall och har spelat 15 säsongen i den högsta serien. Deras
hemmamatcher spelas på Norrporten Arena och den har en publikkapacitet på 8 500
(Allsvenskan 2016). 2015 hade GIF Sundsvall en omsättning på cirka 36 miljoner
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kronor exklusive spelarförsäljningar (Penningligan 2016). Intervjun hölls via mejl med
Johan Nikula som är ordförande i GIF Sundsvall.
Hammarby IF
Fotbollsklubben Hammarby IF bildades 1897. Klubben kommer från Stockholm och
spelar sina hemmamatcher på samma arena som Djurgårdens IF, Tele2 Arena.
Publikkapaciteten är 33 000. I Hammarbys historia har de tagit ett SM-guld och det
inträffade 2001 (Allsvenskan 2016). Klubben hade år 2015 en omsättning på 112,5
miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar (Penningligan 2016). Intervju hölls via
mejl med Jörgen Willgård som är ekonomichef i Hammarby Fotboll.
Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra IF bildades 1922 och har spelat tio säsonger i den högsta serien.
Deras hemmamatcher spelas på Stadsparksvallen. Arenan har en publikkapacitet på 6
247 (Allsvenskan 2016). Intervjun hölls via telefon med Sebastian Lagrell som arbetar
inom ekonomi i klubben.
Kalmar FF
Fotbollsklubben Kalmar FF bildades år 1910 och de spelar sina hemmamatcher på
Guldfågeln Arena. Arenan har en publikkapacitet på 12 182. I klubbens historia har de
tagit ett SM-guld och det gjorde de säsongen 2008 (Allsvenskan 2016). Klubben hade
2015 en omsättning på 57,8 miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar (Penningligan
2016). Intervjun hölls via mejl med Hanna Hägerdal som arbetar med ekonomin i
Kalmar FF.
Örebro SK
Fotbollsklubben Örebro SK bildades år 1908. Arenan där de spelar sina hemmamatcher
heter Behrn Arena och har en publikkapacitet på 12 645. I klubbens historia har de inte
tagit något SM-guld (Allsvenskan 2016). 2015 hade klubben en omsättning på 52
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miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar (Penningligan 2016). Intervjun hölls via
telefon med VD Simon Åström.
Östersunds FK
Östersunds FK bildades den 31 oktober 1996. Klubben har gjort en säsong i den högsta
serien och har inget SM-guld. 2016 hade klubben en omsättning på cirka 53 miljoner
kronor. Deras hemmamatcher spelas på Jämtkraft Arena som har en publikkapacitet på
8 466 (Östersunds FK 2016). Intervjun hölls via telefon med Martin Johansson som
arbetar med ekonomin i klubben.
3.2 Budget
Budget är ett vanligt återkommande styrmedel och det används av samtliga klubbar som
vi intervjuat. I vilken form och utsträckning framkommer det vissa skillnader mellan
klubbarna.
I AIK används normalt en fast budget där VD, samtliga avdelningschefer, ekonomichef
och ekonomiavdelning är involverade i processen. Budgetarbetet sker under hösten och
beroende på komplexiteten i processen kan tidsåtgången variera. Budgeten görs enligt
bottom-up principen och godkänns av styrelsen. Angående hanteringen av
spelarförsäljningar i budgetarbetet är det olika omständigheter som påverkar men de
hanteras med stor försiktighet. Om det finns variabler med stor osäkerhet och stor
ekonomisk påverkan simuleras vanligtvis olika utfall vilket kan leda till att AIK ibland
har flera budgetar.
I Djurgårdens IF pågår budgetarbete under tre månader mellan oktober och december.
Det är cirka sju personer involverade i budgetprocessen. De använder sig av en fast
helårsbudget och en likviditetsbudget. De har även olika budgetar för verksamhetens
olika områden. Vid behov upprättar de också en best-case och en worst-case budget.
Gällande budgetering för spelarförvärv tas dessa endast med om de är kända.
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I Hammarby Fotboll AB, som bedriver elitverksamhet med A-lag och U21, startar
budgetprocessen redan i början av september. Det börjar med att VD och ekonomichef
tar fram en enkel draft som de sedan presenterar för styrelsen som en form av
diskussionsunderlag. Där sätts sedan ett övergripande ekonomiskt mål för
verksamheten.

Därefter

bokar

ekonomichefen

upp

möten

med

respektive

budgetansvariga i varje avdelning. Dessa innefattar marknad, biljettansvarig,
matchorganisation, sport & media. I mötet går man igenom förväntade intäkter och
kostnader i detalj. Enligt Willgård är det mest komplexa vad gäller intäkter att beräkna
säsongskortsintäkter samt lösbiljettintäkter, dessa står för cirka 50% av de totala
intäkterna i Hammarby IF. På kostnadssidan är det främst kostnaden för spelartruppen
med kringkostnader som utgör den största posten, drygt 30%. Under hela hösten arbetar
sedan sju till åtta personer med budgeten i olika grad. Där ekonomichefen är den som
lägger ner absolut mest tid, uppskattningsvis mellan 80–120 timmar fram till och med
december. Sedan presenteras och spikas budgeten i samråd med styrelsen. I Hammarby
IF används en fast budget som de arbetar mot. Angående eventuella spelarförsäljningar
tas dessa inte med i budgeten, bara om de med viss säkerhet kan förvänta sig detta.
I Jönköpings Södra IF är det fem personer som är involverade i deras budgetprocess.
Budgetarbetet är indelat i sju olika enheter och tar ungefär två månader att
sammanställa. De börjar arbetet med en enklare intäktsbudget där de sedan kopplar på
kostnaderna från de olika enheterna. Den viktigaste budgeten enligt Sebastian Lagrell,
som arbetar på kansliet, är spelarbudgeten. De vill att den ska vara så hög som möjligt,
då det tydligt finns en koppling mellan spelarbudgeten i respektive Allsvensk klubb och
vilken tabellplacering klubben slutar på. Jönköpings Södra IF använder sig utav en fast
budget eftersom det är svårt att periodisera sina intäkter och kostnader. Föreningen
använder inte sig av någon best-case alternativt worst-case budget utan de använder sig
mer av en risklista. Risklistan innehåller olika poster och konton som är väldigt
riskfyllda och detta används som ett kommunikationsmedel till styrelsen. Eventuella
spelarförsäljningar budgeteras inte då det är lätt hänt att sväva iväg angående hur
mycket varje spelare kommer säljas för.
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I Kalmar FF:s budgetarbete är det en ekonom, klubbchef och styrelse som är
involverade. Budgetarbetet brukar starta någon gång på hösten och pågå en bit in på det
nya året. Klubben använder sig av en rörlig budget som är indelad i två delar, en för
fotbollen och en för övriga organisationen. De använder sig av två olika budgetscenarier
för att vara förberedda sig på om de skulle åka ur Allsvenskan. Detta då en nedgradering
innebär en stor ekonomisk påverkan på klubben. När det gäller hur de hanterar
spelarförsäljningar i budgetprocessen har de tidigare haft en generell budgetering. Inför
den kommande säsongen har det inte beslutats något om detta. För att hantera klubbens
kassaflöde använder sig de av likviditetsbudget.
I Östersunds FK är budgetarbetet uppdelat i fem olika enheter men där budgeten görs
för endast tre avdelningar, a-laget, akademin och kansli. Klubben tar fram ett
årsomsättningsmål och utefter det så fördelas det till varje enhet. Med det som riktlinje
är det upp till varje enhetschef i respektive enhet att ta fram hur budgeten ser ut. A-laget
är den enheten där störst förändringar görs från varje år och det är också den enheten
som får störst del av omsättningsmålet. Budgeten görs i september/oktober, den tar en
till två månader att sammanställa och det är fem till sex personer involverade. Det är
slutligen styrelsen som fastslår budgeten. Klubben använder sig av en fast budget men
den justeras med jämna mellanrum då de märker att exempelvis publikintäkterna ökar
eller minskar. Östersunds FK tar inte hänsyn till eventuella spelarförsäljningar i
budgeten då Johansson menar att det är vanskligt.
I GIF Sundsvall jobbar klubb-, sport- och ungdomschef tillsammans fram budgeten som
sedan fastställs av styrelsen. Budgeten bearbetas under november månad för att sedan
fastställas i december under ett styrelsemöte. Budgetarbetet tar ungefär totalt 15
arbetsdagar. De upprättar en fast budget och en likviditetsbudget som sedan
kompletteras med prognoser. De upprättar inte flera budgetar för olika områden eller
någon best-case eller worst-case budget, däremot är den fastställda budgeten nedbruten
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på ett antal kostnadsställen. Just nu budgeterar de inte för några eventuella
spelarförsäljningar men de planerar att göra det inom några år.
Örebro SK arbetar med en årsbudget där sex personer är ansvariga för olika delar. Bland
annat är ekonomichefen, sportchefen och marknadsföringschefen involverade i
budgetprocessen. Sammanlagt är det enligt Åström 15 personer involverade i
budgetarbetet, där vissa har större påverkan än andra. Exempelvis är materialare
involverad och ger sina tankar om hur mycket pengar som bör läggas åt materialet.
Budgetprocessen börjar i oktober och i november skickas ett budgetförslag till styrelsen.
Har styrelsen några ändringar som bör göras skickas den sedan tillbaka för korrigering.
Den slutliga budgeten ska vara klar i december då klubben har sitt årsmöte. Örebro SK
använder sig av en fast budget. Utöver årsbudgeten som skickas till styrelsen upprättas
också en best-case och worst-case budget. Detta görs för att visa för styrelsen hur
budgeten kommer se ut beroende på vilka oväntade situationer uppstår. Några
spelarförsäljningar budgeteras inte då detta kommer göra att klubben tvingas att arbeta
mot att spelarna ska säljas.

3.3 Prognos
Som ett komplement till budget använder sig alla klubbar av prognoser på ett eller annat
sätt. I AIK använder man sig av prognoser som omfattar ett helt år och dessa görs varje
månad. De tar hänsyn till sportslig prestation i sin planering och ekonomi då de ser ett
starkt samband mellan sportsliga resultat och besökare vid matcherna. En stark trend
medför att publiken ökar match för match. En avgörande match om guld kan innebära
att antalet åskådare stiger till över 40 000 besökare. Likaså Djurgårdens IF och
Jönköping Södra IF använder sig av prognoser som görs varje månad då just
biljettintäkterna kan variera och påverkas av de sportsliga resultaten. Lagrell i
Jönköping Södra IF påpekar att användning av prognoser även ökar förståelsen för
verksamheten. De lägger även stor vikt vid kontrollering av kassaflödet genom
att använda sig av likviditetsprognoser.
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Hammarby gör månatliga prognoser för helåret utifrån hur verksamheten förändras
under året. Den innefattar även kassaflöde. Prognosen jämförs sedan mot den fastställda
budgeten. Till skillnad från AIK och Djurgården IF tar Hammarby IF inte ekonomisk
hänsyn till de sportsliga resultaten under säsongens gång förutom när det gäller Tvrättigheter. Denna posten anses vara svår att budgetera för och görs med försiktighet. I
Kalmar FF arbetar de med prognoser som både gäller helår men också för cirka fem år
framåt. Anledningen till detta tillvägagångssätt är för att både styrelsen och övriga i
organisationen ska kunna planera sitt arbete. Även GIF Sundsvall gör prognoser varje
månad för ett helt år framåt för att hela tiden ha den bästa gissningen på utfallet. De kan
se att intäktsprognosen påverkas av de sportsliga framgångarna. I Örebro SK görs
prognoser i form av kassaflödesprognoser och dessa görs en gång i månaden. Deras
prognoser bidrar till att på ett enklare sätt hålla koll på hur klubben mår rent
ekonomiskt. Någon ekonomisk hänsyn till de sportsliga resultaten gör inte i Örebro,
dock är klubben medveten om att de centrala TV-intäkterna påverkas av klubbens
slutplacering i tabellen.
Även Östersunds FK använder sig av årsbudgetprognoser men använder också
likviditetsprognoser för att hålla koll på kassaflödet. Tre till fyra gånger per år görs en
detaljerad likviditetsprognos medan Johansson, ekonomichef i Östersunds FK, gör en
mindre detaljerad varje månad. Detta görs för att få en bättre koll på hur klubbens
kassaflöde är. Tidigare år har klubben fått vänta cirka tre veckor innan de fått pengarna
från deras biljettleverantörer, medan i år (2016) har pengarna kommit in efter varje
spelad match. Detta menar Johansson har bidragit till att klubbens kassaflöde blivit
bättre.

3.4 Finansiella mål & Nyckeltal
I vilken omfattning som klubbarna använder finansiella mål och nyckeltal finns det
stora skillnader. Både Kalmar FF och Östersunds FK uppger att de inte använder
nyckeltal medans det i de andra klubbarna används, dock i olika utsträckningar.
Samtliga klubbar arbetar med finansiella mål.
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De nyckeltal som AIK använder sig av är vanligtvis olika mått kopplade till antalet
åskådare. De har fastställda finansiella mål som vi blev hänvisade till att läsa om i deras
senaste kvartalsrapport. Målen löd enligt följande:
Resultat: Bolaget ska inte visa förlust något enskilt år.
Soliditet: Bolagets egna kapital ska uppgå̊ till minst 30 miljoner kronor.
Skuldsättning: Bolagets räntebärande bruttoskuld ska uppgå̊ till 15–30 miljoner kronor.
Likviditet: Bolaget skall ha tillräckligt med likviditet för att finansiera verksamheten
samt samtliga låneförefall under tolv månader.
För att uppnå både sportsliga och finansiella mål bedrivs idag AIK Fotbolls verksamhet
till stor del som ett bolag gällande planering, genomförande, utvärdering och löpande
förbättringsarbete. I dessa processer tar de stor hänsyn till de ideella krafterna som
stöttar verksamheten och den passion som finns för klubben och för fotbollen bland
deras åskådare.
I Djurgårdens IF används olika nyckeltal, främst olika typer av marginalmått. De
ekonomiska målen som sätts upp inför varje år är resultatmål och målsättningar för eget
kapital. I Hammarby IF använder de sig av nyckeltal i form av eget kapital, snittpriser
på säsongskort, snittpriser på lösbiljetter, likviditet, täckningsbidrag på olika
sponsorkunder samt olika paket av F&B med mera. De finansiella målen är av liknande
karaktär och gäller resultat före skatt, eget kapital, snittpriser på säsongskort och
snittpriser på lösbiljetter. I GIF Sundsvall används nyckeltal gällande resultat,
kredittider, snittintäkt på biljetter och årskort samt snittintäkt på matchdagar.
Nyckeltalen som Jönköpings Södra IF använder sig av är de som är kopplade till deras
kostnader. Det är viktigt att de hittar sin egen nivå av nyckeltal och vilka som passar
dem bäst. När det gäller deras finansiella mål arbetar de i tre års cykler där
överskottsmål är ett av det viktigaste målet. Just nu har klubben ett eget kapital på 0,2
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miljoner kronor och inom tre år vill de upp i 5 miljoner kronor. För att uppnå de
finansiella målen är budgeten och prognoserna två viktiga faktorer. Att vara försiktiga
och att kontrollera sina kostnader är två nycklar som Lagrell tog upp för att de ska
uppnå sina finansiella mål.
Några specifika nyckeltal används inte i Kalmar FF och det är styrelsen som beslutar
vilka finansiella mål som sätts upp inför en säsong. För att uppnå de finansiella målen
arbetar klubben med att alla ska sträva åt samma mål. Då Östersunds FK är en ideell
förening arbetar inte de heller med nyckeltal som ett styrmedel. Som finansiella mål
arbetar de med intäkts- och kostnadsmål. Om det blir några pengar över läggs det till
klubbens eget kapital. I Örebro SK används nyckeltalen för att förbättra styrningen.
Klubben arbetar med omsättning, eget kapital och årets resultat som nyckeltal.
Matchintäkter och kostnadsmål är två finansiella mål som klubben sätter upp inför en
säsong. Enligt Åström är deras nyckeltal viktiga för hur klubben arbetar. Hur klubbens
omsättning ser ut hör till stor del ihop med hur de sportsliga resultaten är. Bra sportsliga
resultat leder till mer besökare på matcherna vilket gör att matchintäkterna ökar. Vidare
menar Åström att deras eget kapital kan liknas med deras frihet. Med det menas att
starkare eget kapital leder till en starkare buffert inför svårare tider. För att uppnå sina
finansiella mål menar Åström att bra målstyrning och uppföljning är två viktiga
faktorer. De arbetar också med att öka sina intäkter så mycket som det går. Det gäller
inte bara spelarförsäljningar utan också matchintäkter och sponsorintäkter.

3.5 Icke finansiella mål
De mjuka och mer informella målen varierar mellan klubbarna. Att ha en viss
tabellplacering som målsättning är relativt vanligt medan målsättningar för
ungdomsverksamheten och andra sociala engagemang varierar från klubb till klubb.
Östersunds FK har inte några konkreta icke-finansiella mål utan istället strävar klubben
efter att vinna nästa match. Detta gäller inte enbart a-laget, utan det gäller för hela
föreningen. De icke-finansiella mål som Hammarby IF använder sig av är av olika
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karaktär. De sportsliga målen omfattar en viss tabellplacering mellan x och y. Likaså
sätter AIK Fotboll upp sportsliga mål för varje säsong och för att uppnå dessa bedrivs
fotbollsverksamheten målinriktat. I Jönköping Södra IF finns det inte någon målsättning
om en viss tabellplacering utan deras ambition är istället att bli ett etablerat lag i
Allsvenskan.
I Jönköping Södra IF och i stockholmsklubbarna AIK, Hammarby IF och Djurgården IF
finns det konkreta mål för hur många spelare som ska lyftas upp från
ungdomsverksamheten till A-lag varje år. Ungdomsverksamheten i AIK innefattar både
bredd och akademiverksamhet där en till två spelare bör kunna lyftas upp till A-laget
varje år. Likaså har Jönköping Södra IF en liknande ambition om att lyfta upp en till två
spelare varje år. Gällande barn- och ungdomsverksamheten i Hammarby IF har de som
mål att bedriva den på ett sådant sätt att den utvecklar barn och ungdomar såväl fysiskt
som psykiskt, socialt och kulturellt. Samtidigt är Hammarby IF en elitförening där de
vill ge talanger möjlighet att på sikt ta en plats i A-lagsverksamheten. Så småningom
också i svenska fotbollslandslaget. Akademin ska få upp minst en till två spelare
permanent till träning med A-laget. Hammarby IF har också som mål att öka antalet
ungdomsspelare med 400 personer per år. De vill även redan i tidig ålder öka
klubbkänslan och Bajenandan genom att alla aktiva ska känna till och följa den
gemensamma värdegrunden. I Hammarby IF vill man också värva minst en supertalang
varje år som de kan förädla och på sikt kunna sälja. GIF Sundsvall har en mer långsiktig
planering där det finns en målsättning över hur många egna ungdomsspelare som ska
finnas med i A-truppen år 2022. I Kalmar FF, Östersunds FK och Örebro SK finns det
inga konkreta mål för hur många spelare från ungdomsverksamheten som ska lyftas upp
till A-laget varje år. I Kalmar FF arbetar man dock effektivt med att få fram som många
som möjligt medans Östersunds FK arbetar med att skapa en stimulerande miljö och ett
livslångt förhållande för alla. Med detta menas med att oavsett om du är spelare,
domare, materialare osv ska det finnas en möjlighet att utvecklas i klubben. I Örebro SK
finns det enbart ett rent elitsyfte och ingen breddorganisation, däremot finns det en
tydlig strategi och ett bra klimat för att utveckla spelare.
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Att sätta upp mål för ett visst publiksnitt är vanligt förekommande bland klubbarna. I
Jönköpings Södra IF används publiksnittet som ett medel för publikintäkter i
budgetprocessen. För att uppnå ett bra publiksnitt arbetar klubben med ett långsiktigt
perspektiv och med en heltäckande strategi. Exempelvis arbetar de med olika paket för
olika biljetter. I Hammarby IF har de också ett totalt publiksnittsmål men även mål för
snittantal betalande åskådare på fyra olika kategorier av matcher; Cat1, Cat2, derbyn
och premiär. GIF Sundsvall och Örebro SK har även de mål för en viss tabellplacering
och publiksnitt. För att Örebro SK ska uppnå sina icke-finansiella mål arbetar de
mycket med att stärka sitt varumärke. Klubben arbetar också för att deras finansiella och
icke-finansiella mål ska gå hand i hand. Åström menar att detta är viktigt och att deras
strategi tar ursprung från deras målvision.
I Hammarby IF har de också som mål att genomföra ett antal sociala aktiviteter under
året såsom Barncancerfonden, He for She, Friends mot mobbing samt linjeprojekt där
de träffar ungdomar i skolor. Även interna mål gällande utveckling av organisation, bli
mer professionella och effektiva finns i Hammarby IF.

3.6 Uppföljning
I samtliga klubbar används uppföljning, dock skiljer det sig åt på vilket sätt och hur ofta
uppföljning görs.
Inom AIK Fotboll finns det en ambition om att balansera finansiella och icke-finansiella
mål mot varandra för att långsiktigt nå klubbens vision. De arbetar med noggrann
planering och förberedelser för olika scenarier för att harmonisera finansiella och
sportsliga mål med varandra. Uppföljning av verksamheten och dess mål avrapporteras
till styrelsen en gång i månaden. Vanligtvis genom VD, ekonomichef och sportchef på
möten. Djurgårdens IF använder sig av månadsvis uppföljning samt att de arbetar aktivt
för att driva en bra och effektiv verksamhet.
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För att uppnå sina finansiella och icke finansiella mål jobbar Hammarby kontinuerligt
med att utbildning, information, styrning och uppföljning. Alla mål som sätts upp går
hand i hand och genomsyras av deras värdegrund. Arbetet ska vara så trovärdigt som
möjligt. Uppföljningar av de finansiella målen görs på månadsbasis medans de mjukare
målen

har

uppföljningar

mer

sällan,

på

kvartalsbasis.

Uppföljning

av

ungdomsverksamheten i Jönköpings Södra IF görs årsvis och angående publiken görs
det match till match.
När det gäller hur uppföljningen av målen i Kalmar FF ser ut så sker det på olika sätt i
olika grupper. För att finansiella och icke-finansiella mål ska gå hand i hand är det
styrelsen som lägger grunden som sedan ska implementeras i hela organisationen. I
Östersunds FK använder de sig av budgetuppföljning varje månad.
GIF Sundsvall arbetar med olika typer av handlingsplaner för att uppnå klubbens mål.
För att förena finansiella och icke finansiella mål använder de sig av en matris där de
olika målen stäms av mot varandra. Uppföljning görs genom olika nyckeltal på
styrelsemöten. I Örebro SK arbetar de med uppföljning genom att ha månadsbokslut
och en nyckeltalsrapport. Detta görs månadsvis och var sjätte vecka har klubben
styrelsemöte.

3.7 Förändringar & svårigheter
Både när det gäller hur styrningen förändrats och vilka problem/svårigheter som
klubbarna upplever skiljer sig från klubb till klubb och beroende på vem respondenten
är.
I AIK menar Strandlund att styrningen troligtvis har påverkats av vilka individer som
har lett klubben då både ledning och styrelse har bytts. Likadant var det i Kalmar FF där
både ordföranden och klubbchefen bytts ut nyligen vilket lett till en märkbar förändring.
Både

AIK

och

Kalmar

FF

såg

osäkerhet

och

risk

som

de

största

problemen/svårigheterna med ekonomistyrningen i en fotbollsklubb. Vidare menar
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Strandlund i AIK att en svag sportslig trend kan skapa en negativ spiral som påverkar
ekonomin kraftigt och nya resurser kan behövas skjutas till genom exempelvis
tränarbyte eller nyförvärv av spelare. Detta medför såklart stora kostnader. Om antalet
åskådare också minskar i samband med motgångarna blir den ekonomiska
konsekvensen kännbar. I Djurgårdens IF menar Johansson att yttre händelser som
påverkar styrningen är den största svårigheten.
På senare år har styrningen inom Hammarby IF fotboll blivit mycket mer professionell
och strukturerad. Willgård, ekonomichef i Hammarby, anser att en del klubbar ser för
lättvindigt på ekonomi och ekonomistyrning. En del viktiga beslut tas delvis på
känslomässiga och populistiska grunder, vilket kan vara förödande. I både Jönköpings
Södra IF och i Djurgården IF har styrningen inte förändrats märkbart de senaste åren.
Dock menar Lagrell i Jönköpings Södra IF att vissa justeringar har gjorts beroende på
vem som varit kassör i klubben. Just nu är kassören i klubben mer inriktad mot
försäljning vilket påverkar styrningen marginellt mot innan då det var en revisor som
satt på posten. Det största problemet som en fotbollsklubb i Allsvenskan står för, enligt
Lagrell, är att alla klubbar slåss om samma spelare. Detta leder till att lönekostnaderna
trissas upp. Dålig kunskap om spelarmarknaden kan leda till stora problem och att
klubbens lönekostnader stiger. Ett annat problem som Lagrell ser är att klubbarna
riskerar att åka ur Allsvenskan, vilket kan leda till att klubbarna måste vidta stora
åtgärder beroende på om klubben riskerar att åka ur eller inte.
Styrning i Östersunds FK har förändrats märkbart de senaste åren, främst genom att
fram till för tre år sen outsourcade de ekonomitjänsten till en redovisningsbyrå. När
redovisningsbyrån skötte ekonomin fick klubben endast ett slutbesked om hur de låg till
och utefter de kunde klubben agera. I dagsläget då klubben inte längre använder sig av
outsourcing menar Johansson att de arbetar med mer tätare uppföljning angående både
intäkter och kostnader. Det största problemet/svårigheten som Johansson ser med
ekonomistyrningen är likviditeten. Då största delen av intäkterna kommer in i början av
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året medan kostnaderna kommer successivt över hela året ställer det stora krav på
ekonomistyrningen.
Även i GIF Sundsvall har man gjort en del förändringar i styrningen de senaste åren.
Bland annat har de styrt upp stringensen i uppföljningen och outsourcat sin ekonomioch löneadministration till Deloitte. Alla mål samlas också numera i ett
strategidokument. De svårigheterna som Nikula ser med styrning inom en fotbollsklubb
är, som flera andra påpekar, att intäkterna är svåra att förutsäga. Intäkterna kan påverkas
av såväl tabellplacering som väder. Samtidigt som intäkterna är svåra att förutsäga är
kostnaderna ibland frestande då nya spelarköp eller försäljningar kan rädda eller boosta
en tabellplacering. De största problemen/svårigheter som Åström i Örebro ser är att
intäkterna påverkas så tydligt av de sportsliga resultaten. Då Åström enbart arbetat i två
år hos Örebro var det svårt att säga hur styrningen förändrats märkbart de senaste fem
åren. Dock menar han att klubben arbetar mot tydliga långsiktiga mål och strategier. De
arbetar också med tydliga finansiella mål.
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4. Teori
I detta kapitel kommer vi att presentera relevanta teorier för uppsatsen. Teorierna syftar till att
förklara och förstå den information och de begrepp som framkommit i den empiriska
datainsamlingen.

Då teorier ofta är allmängiltiga och inte knutna till någon specifik situation finns det
behov av att dela upp ämnet (Patel & Davidson 2011). I denna teorigenomgång
behandlas olika styrverktyg för planering och uppföljning som en djupare
förklaringsgrund till det som framkommit vid datainsamlingen.

4.1 Professionalisering inom idrottsorganisationer
I en idrottsorganisation, likt vilken organisation som helst, så finns det olika krafter och
viljor som lätt gör att det kan uppstå meningsskiljaktigheter och konflikter. I en
fotbollsklubb finns det allt ifrån välbetalda tränare och spelare till ideella krafter och
trogna medlemmar. Idrott är ett mycket känsloladdat område där intressenterna har
starka viljor och en stark passion för sin klubb (Dolles & Söderman 2011). Grunden till
konflikter och meningsskiljaktigheter i en fotbollsklubb är oftast synen på målsättningar
inom klubben (Morrow 1999). Supportrarna har ofta åsikter kring hur de sportsliga
målen ska se ut, exempelvis en viss tabellplacering, men också om hur spelet på planen
ska se ut, det vill säga offensivt, defensivt etc. (ibid.). Till skillnad från vinstdrivande
företag syftar idrottsföreningar till att gynna sina medlemmar och andra personer som är
kopplade till föreningen (Dolles & Söderman 2011). Detta gör att styrningen blir
komplicerad då det både finns ett ideellt syfte samtidigt som klubbarna måste gå med
ekonomisk vinst för att kunna överleva på sikt. Dock har fotbollsklubbarna gått allt mer
från det ideella till kommersiella i och med att sporten har blivit mer globaliserad sedan
70-talet (Andersson & Carlsson 2009).
Under de senaste årtiondena har professionaliseringen inom idrottsorganisationer ökat
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vilket gjort att de har gått från informella till mer formella strukturer (Dolles &
Söderman 2011). Liknande fenomen uppstår i företag där små, centraliserade företag
med enbart ett fåtal anställda ofta har en informell struktur och kommunikationen är
snabb. I takt med att företag blir större skapas det behov av decentralisering och mer
formella styrmedel för att kunna uppnå organisationens mål (Anthony m.fl. 2014).
Volontärer i idrottsorganisationer som en gång valdes ut tack vare dess engagemang har
bytts ut mot personer som är utvalda tack vare dess affärskunskap (Dolles & Söderman
2011). Numera möter klubbarna en rad administrativa och rättsliga förfaranden,
skyldigheter inom hälsa och säkerhet samt finansiella rapporteringsmekanismer för att
få bidrag från myndigheterna (Dolles & Söderman 2011). Svenska fotbollsklubbar har
gått från helt ideella till klubbar med stor omsättning och behov av en mer avancerad
styrning (Söderman 2013). Klubbarna på svensk toppnivå har ett stort ekonomiskt
viktigt ansvar. Det är ekonomin och de resurser som finns i klubben som ligger till
grund för om tränare, sportchef och andra kan köpa nya spelare eller sälja befintliga.
Det är just dessa aktiviteter som kan betecknas som en klubbs strategi och den valda
styrningen av klubben (Söderman 2013). Andersson & Carlsson (2009) tror att en del av
det ideella alltid kommer att finnas kvar inom svensk fotboll även fast sporten går mot
en mer kommersiell modell. I och med den ökade globaliseringen kommer ekonomin bli
allt mer central i klubbarna samtidigt som ideella värden kommer att bevaras (ibid.).

4.2 Strategi och vision i fotbollsklubbar
Enligt Hoye m.fl. (2009) kan strategi i sportsammanhang definieras som den process
där sportverksamhetens riktning avgörs baserat på organisationens kapacitet och dess
omgivning. Det är en kombination av analys och innovation som syftar till att skapa
konkurrensfördelar. Planering däremot är den process där varje aktivitet steg för steg
går mot strategin och som indikerar vad som har gjorts/ska göras, av vem, med vilka
resurser och när (Hoye m.fl. 2009). Att etablera en strategi för den löpande
verksamheten och framtida utvecklingen i en fotbollsklubb är viktigt (Watt 2003).
Särskilt i idrottsklubbar där omgivningen är i konstant förändring och motståndarna hela
tiden ändrar taktik och spelsätt. De organisationer inom idrotten som inte utvecklar och
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implementerar en lämplig strategi riskerar att stagnera och hotas av nedläggning (Beech
& Chadwick 2004). Vissa fotbollsklubbar besitter en historia, en struktur, vissa
symboler och en viss kultur, precis som företag (Söderman 2013). Enligt Beech &
Chadwick (2004) är en framgångsrik strategi i en idrottsklubb baserad på en blandning
av analyser, passion, mod, anpassningsförmåga och kreativitet. På liknande sätt som
företag använder sig av benchmarking för att jämföra sig med andra, jämför
fotbollsklubbar sin framgång och utveckling med andra lag (ibid.) Tyvärr är det ofta
avsaknaden av strategisk planering som leder till en klubbs undergång både ekonomiskt
och sportsligt (Watt 2003).
För att uppnå en funktionell och framgångsrik fotbollsklubb är det viktigt att klubben
har verksamhetsmål och visioner. I en fotbollsorganisation där förändringar hela tiden
är konstanta är det viktigt att veta vart klubben är på väg (Watt 2003). Den strategiska
planeringen ska grunda sig på en mental bild, det vill säga en vision, av vart klubben är
på väg eller vill vara inom tre till fem år. Att ha en vision i klubben innebär att ta fram
ett kort statement som uttrycker vad klubben vill åstadkomma (Hoye m.fl. 2009).
Exempelvis en viss tabellplacering inom en specificerad tidsram.

4.3 Budget
Budget är en finansiell planering som innehåller information om hur resurserna ska
allokeras till strategiskt viktiga aktiviteter och delverksamheter inom klubben (Hoye
m.fl. 2009). En budget fokuserar på händelser som ligger närmast i framtiden och det
kan göras för olika delar i en organisation, så kallade delbudgetar (Ax m.fl. 2015). Det
finns fyra funktioner som budgeten innehåller för att omvandla finansiella medel till
verkliga resurser. Dessa är planering och beslutsfattande, kontroller, ansvar och
administration och till sist motivation (Mestry & Naidoo 2009). Enligt Bergstrand
(2010) syftar en budget i ett företag till att bland annat:

•

Göra en plan för hela företagets verksamhet

•

Skapa målsättningar för verksamhetens olika delar
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•

Bidra till samordning och kommunikation

•

Utgöra ett värdefullt uppföljningsunderlag inför den löpande styrningen under
budgetåret

•

Betona behovet av prioriteringar och resursfördelningar

•

Vara ett instrument för delegering och fördelning av ansvar

Med hjälp av budget och budgetering kan företagsledningen påverka och samordna
aktiviteter som leder till en välfungerande verksamhet (Andersson 2013). En budget är
bara en uppskattning eftersom det alltid kommer att ske oförutsägbara händelser. För en
fotbollsklubb kan det handla om att en sponsor inte vill förnya sitt avtal, försämrade
publikintäkter eller höjda löner vid behov av nya spelarköp (Hoye m.fl. 2009). Oavsett
hur förmögen en fotbollsklubb är kommer deras resurser alltid vara begränsade (ibid.).
Utöver de generella fördelarna med att använda budget finns det enligt Kartakoullis
m.fl. (2013) särskilda fördelar med en budget i fotbollsklubbar:

•

den hjälper tränare och ledare att planera den framtida driften av organisationen

•

den främjar samarbete, samordning och kommunikation mellan personer som är
ansvariga för organisationens resultat

•

den ger ett ramverk för att kunna värdera prestationsförmågan

•

den frambringar kostnadsmedvetenhet

•

den uppfyller rättsliga och kontraktsmässiga krav

•

den styr fotbollsklubbens aktiviteter mot verksamhetens uppsatta mål

Ett bra budgetsystem är avgörande för idrottsklubbar då de blir allt mer komplexa och
behovet av att hantera pengar effektivt blir allt mer centralt. Dessutom är en väl
planerad budget basen för effektivt ledarskap och långsiktig bärkraft för klubben (Hoye
m.fl. 2009). Dock finns det också kritik riktad mot budgetering som styrmedel. Bland
annat anses det vara resurs- och tidskrävande samt omöjligt att förlita sig på i och med
oförutsägbara händelser som kan hända under året (Anthony m.fl. 2014).
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4.3.1 Fast budget
En fast budget innebär att företaget eller verksamheten inte ändrar sin budget, trots att
det inträffar händelser som inte var planerade i budgeten (Kullvén 2015). Exempelvis i
en fotbollsklubb kan publikintäkterna vara svåra att förutse men med en fast budget
ändras inte siffrorna från det som budgeterats från början. Uttrycket för fast budget
brukar vara ”lagd budget ligger” (Kullvén 2015). Med en fast budget innebär det att
verksamheten budgeterar en gång om året för att sedan eventuellt komplettera med
prognoser under årets gång. Fast budget har länge ansetts ha bäst styregenskaper då den
kan fastställas vid ett specifikt tillfälle och sedan användas som underlag för
uppföljningsaktiviteter (Bergstrand 2010). Dock löper fast budget risk för att bli
inaktuell under verksamhetsåret, därutav kan prognoser vara ett relevant komplement
(ibid.). Exempelvis kan prognoserna göras månadsvis, kvartalsvis eller tertialvis.
4.3.2 Rörlig budget
Alternativet till användandet av en fast budget är rörlig budget. Rörlig budget innebär
att budgeterad volym korrigeras i efterhand så att det överensstämmer med verklig
volym. En fördel med rörlig budget är att budgeten blir mer likt verkligt utfall och till
följd av det en större relevans som uppföljningsinstrument. Dock kan brist på en fast
målbild göra att ansvaret och viljan till att uppnå ett visst mål bli lidande (Andersson
2013).
4.3.3 Top-down & Bottom-up
I en top-down budget är det högsta ledningen som sammanställer hur budgeten ska se
ut. Efter ledningen sammanställt budgeten får sedan avdelningscheferna kolla igenom
för att se om det finns några synpunkter. Finns det några synpunkter måste
avdelningscheferna ange trovärdiga och välgrundade argument för att ledningen skall
ändra något i budgeten. Fördelarna med att använda en top-down är att det går fort att
sammanställa samtidigt som högsta ledningen har full kontroll på hur resultatet kommer
att bli (Anthony m.fl. 2014). Den största nackdelen är att de anställda lägre ner i
företaget inte känner något engagemang för budgeten då de har vetskapen om att de

Andersson, Jonna
Åberg, David

46 (81)

flesta besluten har tagits av personer som har en högre position i företaget (Bergstrand
2009).
Med bottom-up budget är avdelningscheferna och de anställda mer involverade i
budgetprocessen. Där kan de lämna egna tankar och idéer om hur budgeten ska se ut.
Efter att sammanställningen av deras tankar och idéer har gjorts skickas den sedan upp
till den högsta ledningen (Anthony m.fl. 2014). Fördelen med denna metod är att
avdelningschefer och anställda får en mer delaktighet och får ett större engagemang i
budgeten. Budgeten blir också mer realistisk då de som arbetar i de olika avdelningar
har mer information om sina intäkter och kostnader. Nackdelen är att det kan ta lång tid
att sammanställa budgeten och att avdelningschefer kan lägga in buffertar i sin
budgetering för att lättare uppnå målen (Anthony m.fl. 2014). Det kan också leda till att
den slutliga budgeten inte passa verksamheten som helhet (Bergstrand 2009).

4.4 Rullande prognos
Rullande prognos är en process som har ett konstant framåtblickande tidshorisont,
vanligtvis mellan 12 till 18 månader. För att upprätthålla en framåtblickande
tidshorisont uppdateras prognosen kontinuerligt (Hansen 2011). Med en rullande
prognos förändras inte de ingående värdena, likt vid en fast budget, utan de flyttas fram
för den period som gäller (Kullvén 2015). En rullande prognos omarbetas ständigt,
exempelvis varje månad eller kvartalsvis. Med detta tillvägagångssätt har företaget
alltid ett perspektiv som är tolv månader långt alternativt fyra kvartal långt. De fördelar
som finns med rullande prognos är att det ges en mer kontinuerlig översyn på
verksamheten och genom det ett mer långsiktigt perspektiv i planeringen (ibid.).
Den finansiella planeringsprocessen i ett företag bör bara ses som den första fasen i
företagets livslängd. En del företag använder sin planeringsprocess på ett rullande
schema som uppdateras och utvidgar planen regelbundet, exempelvis varje halvår. En
del företag, exempelvis Toyota, sätter inte sina kortsiktiga planer utifrån den
ekonomiska rapporteringen utan sätter den utifrån företagets normala konjunkturcykel.
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Att använda rullande planering med två till tre års varaktighet hjälper cheferna att hålla
ögonen på en mer avlägsen horisont (Howell 2004).
De främsta fördelarna med att använda rullande prognos är att den är flexibel, den är
inte beroende av föråldrade siffror vilket gör att den bör leda till att resursfördelningen
kan ske på ett snabbare sätt (Ekholm & Wallin, 2000). Planeringsarbetet blir mera
verklighetsbaserat, bättre framförhållning när kalenderåret närmar sig sitt slut och att
uppföljningen blir mer framtidsinriktad (Bergstrand 2010). Detaljnivån som
prognoserna innehåller är också mer meningsfull för icke-ekonomer att arbeta med
samtidigt som företagsledningen får tillräckligt med information för att kunna skapa sig
en bild av verksamhetens aktuella ställning (Bergstrand 2010). Nackdelarna kan vara att
det leder till en känsla av osäkerhet bland cheferna då det ständigt skapas nya processer
som cheferna ska anpassa sig till. Det kan också innebära svårigheter i att utforma ett
rättvist system när bonusersättningen skall fastställas (Ekholm & Wallin, 2000).
En verksamhets marknad och ekonomiska förhållanden förändras ständigt. På liknande
sätt kan ekonomin i en fotbollsklubb förändras kontinuerligt med de sportsliga
resultaten. Med hjälp av rullande prognoser ges cheferna möjlighet att ständigt
utvärdera sina nuvarande handlingsplaner så de är i linje med hur marknaden ser ut
(Hope & Fraser 2003). Rullande prognos skiljer sig på många sätt från andra metoder
inom budgetering. Exempelvis har inte rullande prognos ett bestämt slutdatum, utan den
omfattar endast ett fåtal nyckelvariabler såsom försäljning, kostnader och investeringar
(ibid.). Fördelen med att använda sig av ett fåtal nyckelvariabler är att det går snabbt att
sammanställa informationen. Vidare menar författarna att till skillnad från andra
metoder så ger rullande prognos mer exakt information. Den uppdateras ständigt vilket
gör att verksamheten ligger i linje med den ekonomiska utvecklingen och hur
efterfrågan ser ut på marknaden. Det finns heller ingen anledning att manipulera
siffrorna då det inte finns några fasta resultatmål. Verksamheter som använder rullande
prognos är beroende av att information- och styrsystem är synliga för alla vid samma
tidpunkt (Hope & Fraser 2003).
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4.5 Likviditet & kassaflöde
Oavsett om idrottsklubbar är storskaliga, vinstdrivande affärsverksamheter eller en
mindre ideell förening så kommer det alltid att finnas ett in- och utflöde av pengar. För
att en idrottsklubb ska överleva är ett positivt kassaflöde avgörande (Beech & Chadwick
2004). Att bedöma en verksamhets kassaflöde, det vill säga framtida in- och
utbetalningar, är en viktig del för att hålla koll på sin ekonomi. Med hjälp av en
likviditetsbudget kan dessa bedömningar genomföras. En likviditetsbudget är en
sammanställd prognos som visar på hur företagets betalningsflöde har sett ut under en
kommande period. För att få bästa resultat med en likviditetsbudget bör den
kompletteras med en kortsiktig likviditetsplanering (Hammarlund m.fl. 2013). När en
verksamhet använder sig av likviditetsbudget innebär det att beräkna sina in- och
utbetalningar som sker under budgetåret. Till följd av att använda likviditetsbudget ges
det utrymme till att skapa en framförhållning. Skulle det visa sig att intäkterna inte
ligger i linje med vad som budgeterat finns det utrymme till att vidta åtgärder. Ju
tidigare bortfallen av intäkterna uppmärksammas, desto mer handlingsalternativ finns
det att tillgå (Greve 2011).
Historisk sett har kassaflödet haft en stor betydelse för fotbollsklubbar. Tidigare var
intäkterna från supportrarna den största intäktskällan vilket innebar att allt som kunde
minska attraktionen till matcherna var avgörande för kassaflödet (Morrow
1999). Exempelvis kan dålig form, matcher mitt i veckan, väderförhållanden och
attraktion för bortalaget vara avgörande för hur stora intäkterna blir på en matchdag.
Samtidigt som klubbarnas intäkter är osäkra och rörliga menar Morrow (1999) att
utgifterna är fasta och oundvikliga. Oavsett om publiken sviker eller matcher blir
inställda så ska fortfarande spelarna ha sin lön. Kassaflödet är viktigt för att en
fotbollsklubb ska överleva då det i motgångar är avgörande att kunna köpa nya spelare,
betala ut löner och attrahera supportrar (Webb & Broadbent 1986). Trots att
publikintäkterna idag inte är den största intäktskällan (Penningligan 2016) så är den
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fortfarande mycket viktig. Oförutsägbara sportsliga motgångar måste fortfarande kunna
hanteras, enklast genom likvida medel, vilket gör att planeringen kring detta är viktigt.

4.6 Nyckeltal & finansiella mål
Nyckeltal representerar olika åtgärder där fokus ligger på aspekter som är mest
avgörande för nuvarande och framtida framgångar för en verksamhet eller organisation
(Parmenter 2010). Dock finns det ett problem med att använda nyckeltal och det är att
de endast ger kvantitativ information och att det inte identifierar den bakomliggande
orsaken till varför vissa händelser uppstår (Wilson 2011). Därav menar Hoye m.fl.
(2010) att nyckeltal inte kan vara separerade från fotbollsklubbens icke-finansiella mål
utan att dessa istället ska framställas i kombination med varandra. Anthony m.fl. (2014)
är också inne på att inte enbart går att förlita sig på finansiella nyckeltal. Vidare menar
de att det kan leda till att uppmuntra kortsiktiga åtgärder som inte är i linje med
verksamhetens långsiktiga satsning.
För att ta ställning till beslut som handlar om kort sikt är nyckeltal det mest effektiva.
Med hjälp av nyckeltal kan verksamheten reagera snabbt på om något går fel eller
utnyttja de områden som går bra (Wilson 2011). I företag kan chefer använda nyckeltal
som ett sorts navigationsinstrument. Med hjälp av nyckeltal får de en bättre överblick på
vilken linje som verksamheten går mot. Att använda sig av rätt typ av nyckeltal hjälper
till att belysa de områden som går bra respektive mindre bra. Utan rätt nyckeltal är det
lätt att cheferna styr verksamheten i fel riktning (Bernard 2012).
Liknande det som tidigare nämnts menar även Söderman (2013) att fotbollsklubbens
nyckeltal ska vara kopplade till verksamhetens övergripande strategi och mål.
Verksamhetens olika områden måste vara medvetna om hur de kan bidra till att uppfylla
målen och nyckeltalen. Nyckeltal och icke-finansiella mål ska vara integrerade med
varandra och dessutom kommuniceras till alla i organisationen på ett begripligt sätt.
Detta ökar medvetenheten och bättre underlag för beslutsfattandet i hela organisationen
(ibid.).
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Ett problem som cheferna står inför är att hitta de rätta nyckeltalen som är viktiga för
verksamheten. Istället är det lätt att samla in och rapportera en stor mängd information
som är lätta att mäta. Följden av detta blir att information blir för omfattande och inte
visar på rätt typ av information som verksamheten behöver för att se om de arbetar på
bästa möjliga sätt. Framtagningen av nyckeltalen måste börja med verksamhetens
strategi och de mål som verksamheten ska uppnå (Bernard 2012).

4.7 Icke finansiella mål
Att sätta upp mål för klubben kan ses som delmål eller steg på vägen mot
verksamhetens strategiska och visionära plan (Hoye m.fl. 2009). Målen reflekterar det
som måste åstadkommas för att kunna förverkliga visionen i fotbollsklubben. Precis
som i företag ska de mål som sätts upp i en idrottsklubb vara SMART (specifikt,
mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet) men även utmanande (Beech &
Chadwick 2004). Bland företag finns det många olika fördelar med att använda sig av
icke-finansiella mål. Bland annat blir det lättare för medarbetarna att få bättre
information om hur de ska arbeta för att uppnå de strategiska målen (Ittner & Larcker
2003). För investerare kan också icke-finansiella mål vara till nytta då de visar en bättre
bild av hela organisationens prestation. Icke-finansiella mål kan även ta fasta på
immateriella faktorer såsom forskning och utveckling (ibid.).
Inom fotbollsklubbar sätts icke-finansiella mål vanligen upp i flera olika delar av
verksamheten, exempelvis för lagets prestation/tabellplacering, ungdomsverksamheten,
faciliteter, marknad och personal (Hoye m.fl. 2009). Att sätta upp mål för enskilda
spelare och mindre grupper inom verksamheten kan också vara gynnsamt i
idrottsverksamheter (Watt 2003). För att kunna ha ett realistiskt mål för publiksnitt är
det viktigt att fotbollsklubbar, likt företag, känner till och förstår lojaliteten hos
kunderna/supportrarna (Söderman 2013). Vidare menar Söderman (2013) att dela in
sina supportrar i olika segment och identifiera vilken typ av marknadsföring som når ut

Andersson, Jonna
Åberg, David

51 (81)

till vilka supportrar gör att klubben på ett bättre sätt kan locka fler och uppnå sitt
publiksnittsmål.
För att nå klubbens långsiktiga vision krävs det att målen är realistiska. Exempelvis kan
en klubb som ligger i botten av en division ha som vision på lång sikt att komma topp
tre, vilket förmodligen inte är möjligt under den pågående säsongen. Istället kan
målsättningen bli att klättra tre placeringar per säsong för att på längre sikt nå sin vision
(Hoye m.fl. 2009). De icke-finansiella målen bör dock vara mätbara för att kunna
utvärderas. De bör dessutom tas fram i kombination med nyckeltal för att kunna
fastställa framgång eller misslyckande. Att ha transparens och tydlighet inom
idrottsorganisationer gentemot sina intressenter gällande styrning och resursallokering
är en viktig princip (Beech & Chadwick 2004). Arbetet inom organisationen bör vara så
öppet som möjligt då en idrottsorganisation har ett bredare uppdrag och ansvar än vad
ett företag har (ibid.).

4.8 Uppföljning
För att följa upp och förbättra klubbens strategiska arbete krävs det en utvärdering av
två olika aspekter (Hoye m.fl. 2009). För det första behöver de nyckeltal som är
förknippade med verksamhetens mål jämföras med faktiska resultat. Dessutom behöver
man som klubb även utvärdera hur implementeringen av den fastställda strategin har
gått. På samma sätt menar Andersson (2013) att uppföljning och utfallsanalys är en
viktig del av ekonomistyrningen i företag. Innan styrprocessen är avslutad är det viktigt
att verksamheten följs upp, analyseras, värderas och att verksamheten kan lära sig av de
erfarenheter som givits (ibid.). Att medarbetarna i en verksamhet har vetskap om att det
kommer bli en uppföljning har en påverkan på genomförandet. Finns det konkreta mål
och en tydlig signal att en uppföljning kommer göras menar Andersson (2013) att det
skapas ett engagemang inom verksamheten.
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4.8.1 Budget- och prognosuppföljning
För att budgetering som styrsystem ska bli så effektiv som möjligt menar Bergstrand
(2010) att det är viktigt att klargöra vem eller vilka som bär huvudansvaret för
resultatet. När det ska klargöras anledningar till utfall och avvikelser är det bra att ha
resultatansvariga då dessa personer ofta är måna om att ge förslag till förbättringar och
åtgärder. Huvudsyftena med att använda budgetuppföljning är att det bidrar till en
ansvarskänsla, det kan stoppa en ogynnsam utveckling samt skapa ett underlag för nästa
års budget eller prognos. Vidare är syftet att underlätta kostnadsjakt genom att
identifiera eventuella avvikelser mellan utfall och planer (Bergstrand 2010). Att ta fram
avvikelseanalyser är viktigt då dessa används som underlag för kommande planering.
Gällande prognosuppföljning blir det svårt att göra några jämförelser bakåt i tiden då de
äldre prognoserna redan är inaktuella (Bergstrand 2010). Då syftet med prognoserna är
att hela tiden ha ett uppdaterat synsätt på verksamheten är det irrelevant att blicka bakåt
i tiden. För att få någon form av utvärdering kan det göras jämförelser på hur synsättet
på det kommande kvartalet ser ut nu jämfört med förra gången prognos gjordes (ibid.).
4.8.2 Prestationsmätning
En definition på resultatmätning är att det kan definieras som en uppsättning av
mätvärden som både används för att kvantifiera både produktiviteten och effektiviteten
av åtgärderna (Neely m.fl. 1995). Som nämnt är det viktigt att mål som sätts upp i
verksamheten kan mätas på olika sätt. Mätetalen ska kunna visa tydliga och
kvantifierbara tecken på framgång eller misslyckande (Hoye m.fl. 2009).
Det finns många olika anledningar till varför verksamheter använder sig av mätning.
Lebas (1995) har identifierat fem orsaker till mätning. Den första orsaken som
identifierats är att ta reda på vart man har varit och vad som har åstadkommits för att
komma dit. Den andra innebär att ta reda på vart verksamheten är just nu. Då innebär
det att ta reda på statusen på de processer som definierar organisationen och att de är i
linje med framtiden. Vilken riktning som verksamheten vill gå är den tredje orsaken och
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det innebär att ta fram rätt handlingsplaner för den riktningen väljs. Den fjärde orsaken
är att ta reda på vilket sätt verksamheten ska gå till väga för att komma dit som
verksamheten vill. Här är det viktigt att de åtgärderna som verksamheten gör är i linje
med budgeten. Den femte och sista orsaken som identifierats är hur vet vi att vi nått
målet. Här är det viktigt att mätningen inte skiljs från återkopplingen huruvida mål har
uppnåtts eller inte (Lebas 1995).
Sedan en tid tillbaka har intresset för resultatmätning ökat och två talesätt som blivit
förknippad med resultatmätning är ”Vad som mäts blir gjort” och ”Du får vad du
mäter”. Innebörder i talesätten är att implementeringen av ett lämpligt system för
resultatmätning säkerställer att åtgärderna överensstämmer med strategierna och målen
(Kennerley & Neely 2003). Genom att företag använder sig av mätning och mätetal gör
det att viktiga förhållanden uppmärksammas (Lindvall 2011). Dock är det också viktigt
att mätetalen kan värderas på ett bra sätt, exempelvis genom benchmarking mot andra
fotbollsklubbar, för att avgöra om utfallet är bra eller dåligt (Hoye m.fl. 2009).
Alternativt kan klubben också använda samma mätetal under en längre tid för att kunna
se utvecklingen.
Företagens redovisningar är av dominerande betydelse för den traditionella
ekonomistyrningens mätningar. Det innebär att utgå från en finansiell informationskälla
och utifrån den belysa olika förhållanden i företaget. För företag som enbart förlitar sig
på dessa mätetal kan det leda till att verksamheten sätts i missvisande eller ofullständiga
bilder av företaget. Just därför handlar mycket av utvecklingsarbetet om att utveckla nya
mätetal (Lindvall 2011).
Resultatmätningssystem är en mekanism som bidrar till att sannolikheten för att uppnå
sin strategi på ett framgångsrikt sätt ökar. För att lyckas med detta är det viktigt att
systemet är utformat på ett korrekt sätt. Ett lyckat system kan bidra till en bra
strategiutveckling. En svårighet som en verksamhet kan stöta på när de ska utforma ett
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resultatmätningssystem är att avgöra vilka åtgärder där extra fokus ska vara (Anthony
m.fl. 2014).

4.9 Riskhantering
På samma sätt som företag måste arbeta med risk- och krishantering behöver även
idrottsverksamheter tänka i samma banor. Riskhantering handlar om att vara medveten
om den påverkan som finns på verksamheten vid olika tänkbara situationer. Att inte
vara uppmärksam på de risker som finns inom verksamheten kan leda till stora kriser.
Trots att kriser ”bara” drabbar en enskild fotbollsklubb blir flera intressenter påverkade
på olika sätt. För att kunna hantera kriser måste organisationen identifiera vilka risker
och hot som finns, hur stor påverkan dessa har, hur stor och sannolik risken är och vilka
alternativ som finns för att undvika en kris (Beech & Chadwick 2004).
Det finns flera olika kriser, stora som små, som kan drabba en fotbollsklubb. Bland
annat huliganism, matchfixning, publiksäkerhet, sportsliga motgångar och spelarskador.
Då fotbollsklubbar har blivit allt mer professionaliserade har också riskhantering inom
ekonomi och affärsverksamhet blivit allt mer relevant (Beech & Chadwick
2004). Vidare menar samma författare att kunna hantera de hot som finns inom en
idrottsorganisation gällande dess ekonomi handlar om att göra ett bra strategiskt arbete.
Genom att analysera sina konkurrenter och förstå klubbens styrkor i den omgivning som
de befinner sig i, kan de utveckla en bra strategi och undvika kriser. Dock är detta ingen
garanti, men det ger bra förutsättningar. Ur en ekonomisk aspekt är det dålig likviditet,
stora ekonomiska satsningar på spelare som misslyckas samt dålig styrning av
verksamheten som ofta leder till kriser inom en fotbollsklubb (ibid.).
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5. Analys
Analyskapitlet syftar till att väva samman empiri med teori och besvara uppsatsens
frågeställningar, dessa är:
Vilka olika ekonomiska styrmedel används i de Allsvenska fotbollsklubbarna?
Hur kombinerar klubbarna sina finansiella och icke finansiella mål?
Vilka svårigheter anser klubbarna att det finns gällande ekonomistyrning i deras
verksamhet?

Av det insamlade empiriska materialet framgår det att klubbarna drivs med olika grad
av professionalisering. Som nämnt i det teoretiska avsnittet har idrottsorganisationer
blivit allt mer professionaliserade de senaste årtiondena. De har gått från informella till
mer formella strukturer. Enligt Söderman (2013) har den ökande omsättningen i
klubbarna gjort att det har skapats ett behov av en mer avancerad styrning. Tendenser
till detta syns framförallt i AIK, Hammarby IF och Djurgården IF, vilka är de klubbarna
med störst omsättning av de intervjuade. I AIK drivs klubben enligt Strandlund som
vilket bolag som helst gällande planering, genomförande, utvärdering och löpande
förbättringsarbete. Willgård i Hammarby IF menar också att deras klubb har blivit mer
professionell och strukturerad de senaste åren. I Östersunds FK däremot, som har en av
Allsvenskans lägsta omsättning, är inte styrningen alls lika detaljerad. I takt med
klubbarnas ökande omsättning och storlek över åren blir behovet av en mer
decentraliserad och strukturerad organisation tydligt. Som Andersson & Carlsson
(2009) påpekar så kommer det förmodligen allt finnas kvar en ideell del kvar i svenska
fotbollsklubbar oavsett hur professionaliserade de blir. Detta syns exempelvis i
Hammarby IF där de har mål som omfattar både intern professionalisering och olika
sociala insatser.
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5.1 Budgetering
Av de intervjuade fotbollsklubbarna använder näst intill alla en fast budget i sitt
planeringsarbete. De sätter alltså upp en budget för kommande år som sedan inte ändras
trots att yttre omständigheter gör att det kan uppstå oväntade händelser. Fördelen med
att använda sig av fast budget är som tidigare nämnt att den fastställs vid ett tillfälle och
kan sedan användas som ett beslut- och uppföljningsunderlag för hela året. Detta
innebär att klubbarna vid en viss period på året har en omfattande budgetprocess att
genomföra. Av intervjuerna framgår det att tiden för budgeteringsprocessen är olika, då
vissa har två månader medans andra har betydligt fler. Det som är gemensamt för
klubbarnas budgetprocess är att den börjar någon gång under hösten i samband med att
pågående säsong börjar lida mot sitt slut. Budgetprocessen kan med fördel användas för
att gå igenom hur resurserna ska allokeras på viktiga strategiska aktiviteter för att uppnå
verksamhetens mål och visioner. Genom processen kan det blir klart vilka prioriteringar
som måste göras och hur ansvarsfördelningen inför det kommande året ser ut. Av det
empiriska materialet framgår det att samtliga klubbar har en genomtänkt budgetprocess,
dock på olika sätt. Som Hoye m.fl. (2009) nämner är en väl planerad budget basen för
effektivt ledarskap och långsiktig bärkraft för en fotbollsklubb.
Endast Kalmar FF använder sig av rörlig budget och har dessutom styrelsen mer
involverad i processen än vad resterande klubbar har. Att ha en rörlig budget innebär att
Kalmar FF korrigerar de budgeterade volymerna så att de överensstämmer med verkliga
volymer. Som teoriavsnittet vittnar om är fördelen med deras arbetssätt att budgeten blir
mer likt det verkliga utfallet. Dock kan det också innebära att de saknar en fast målbild
vilket gör att motivationen och viljan för att uppnå ett visst resultat blir lidande.
I övriga klubbar görs ofta budget för verksamhetens olika delar av klubbens personal
och styrelsen är inte så involverade i budgetprocessen. När sammanställningen sedan är
klar presenteras budgeten för styrelsen som till slut godkänner den. I och med detta kan
likheter med bottom-up principen i teoriavsnittet göras. Det är alltså olika
avdelningschefer och personal i klubben som är involverade i det dagliga arbetet som är
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med och tar fram budgeten. Detta är fördelaktigt då de har stor insikt i verksamheten
och kan därmed vara mer realistiska. Den risk som finns med bottom-up budgetering
som handlar om att avdelningschefer eventuellt kan lägga in buffertar i sin budget för
att lättare nå målet, är inte något som vi upplever är vanligt förekommande i
fotbollsklubbar. Precis som Lagrell i Jönköping Södra IF finns det ett intresse i att lägga
mycket pengar på spelare eftersom hög spelarbudget och hög tabellplacering ofta går
hand i hand. Viljan att skapa så bra resultat som möjligt i varje enhet handlar därmed
inte om att imponera med att överträffa målen och gå med stor ekonomisk vinst. Istället
ligger intresset i att kunna lägga överskott på bra spelare för att nå sportslig framgång.
Flera av de intervjuade klubbarna framhäver att ekonomin påverkas av de sportsliga
resultaten under säsongens gång. Därmed kan det ifrågasättas huruvida lämpad en fast
budget är i en fotbollsklubb. Precis som Hoye m.fl. (2009) påpekar så kommer det alltid
att ske oförutsägbara händelser i en fotbollsklubb, exempelvis försämrade publikintäkter
vid sportsliga motgångar eller höjda löner vid behov av nya spelarköp. Därmed kan en
fast budget bli inaktuell efter bara några månader in på kommande verksamhetsår. Å
andra sidan står fotbollsklubbar inför mer förändringar inför kommande år än vad
exempelvis ett företag normalt gör. Fotbollsklubbar kan ha spelare och sponsorer med
utgående kontrakt samt behov av att hitta nya att teckna avtal med. Därmed kan
budgetprocessen med fördel användas för att kunna identifiera och planera
förändringarna i nästa års intäkter och kostnader.
Att upprätta budget i en fotbollsklubb har visat sig vara en balansgång. Som nämnt i
problemdiskussionen finns det olika krafter inom en Allsvensk fotbollsklubb vilket gör
att planeringen blir svår. De ägs till 51% av sina medlemmar vilka inte är intresserade
av finansiell avkastning utan hellre vill se sportsliga framgångar. Samtidigt måste de
enligt elitlicensen kriterier ha ett positivt eget kapital för att få beviljad licens. I och med
detta är det optimalt att utnyttja näst intill allt överskott och lägga detta på lovande
spelare. Detta leder i bästa fall till sportsliga framgångar, bra publikintäkter och positivt
resultat vid årets slut. Å andra sidan är detta extremt riskfyllt om framgångarna uteblir,
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publiken sviker, lönekostnaderna skjuter i höjden och vid årets slut redovisas ett
negativt resultat som äter av det egna kapitalet. I det empiriska materialet finns det spår
av den högra osäkerheten då förebyggande åtgärder görs på olika sätt. I Djurgården IF
& Örebro SK gör man exempelvis vid behov en best-case budget och en worst-case
budget. I AIK och Kalmar FF görs det flertalet budgetar vid hög osäkerhet medan man i
Jönköping Södra IF gör en risklista innehållande osäkra poster. Detta går att se tydliga
likheter med om vad Beech & Chadwick (2004) menar hur kriser i en organisation kan
hanteras. Att identifiera vilka risker och hot som finns, hur stor påverkan dessa har men
också hur stor sannolikheten är att risken uppstår. Samtliga intervjuade klubbar
budgeterar inte heller för att de kommer sälja några spelare under året då detta är en
osäker post.
Det går att identifiera budgetens både styrkor och svagheter från den teoretiska
referensramen i fotbollsklubbarnas verksamhet. Samtidigt som samtliga klubbar
använder sig av någon form av budgetering har de också prognoser som ett
komplement.

5.2 Prognos
Efter intervjuerna med samtliga respondenter från de olika klubbarna kan vi se att
samtliga i någon mån använder sig av prognoser. En fördel som Ekholm & Wallin
(2000) ser med att använda rullande prognoser är att den är flexibel. Det finns en stark
tendens bland klubbarna att prognoser bidrar till en bättre överblick på hur klubben mår
rent ekonomiskt. Fler fördelar med rullande prognoser menar Hope & Fraser (2003) är
att cheferna kan hålla koll på att handlingsplanerna är i linje med marknaden och att
rullande prognoser ger en mer exakt information. Dessa fördelar kan ses hos samtliga
klubbar i form av att göra prognoser på månadsvis för öka förståelsen för verksamheten.
En tydlig tendens som finns hos klubbarna är att prognoser används i samband med
publikintäkterna. Som tidigare nämnt i teoriavsnittet är publikintäkterna en mycket
viktig intäktskälla och att planeringen kring det är viktigt. Denna teori syns tydligt hos
majoriteten av klubbarna i empirin. AIK, Djurgården IF och Jönköpings Södra IF
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använder sig av prognoser för att följa hur biljettintäkterna ser ut. Då biljettintäkterna
kan variera kraftig beroende på vilken match, väder och tabellplacering är prognoser ett
bra verktyg. Exempelvis menar Strandlund i AIK att en stark sportslig trend eller en
avgörande match kan resultera i fler besökare på matchen.
Från det empiriska materialet går det att utläsa att samtliga av klubbarna använder sig av
prognoser som uppdateras varje månad. Dock skiljer det sig åt mellan klubbarna i
vilken form och vilket område där prognoserna görs. Bergstrand (2010) menar att
prognoser bidrar till att planeringsarbetet blir mera verklighetsbaserat samt att
framförhållningen när kalenderåret närmar sig sitt slut blir bättre. Vidare menar
författaren att detta leder till att uppföljningen blir mer framtidsinriktad. Det finns
tydliga kopplingar mellan Bergstrands teori och anledningen till varför klubbarna gör
prognoser. Exempelvis gör Örebro SK prognoser varje månad för att på så sätt få bättre
koll på hur klubben står sig rent ekonomiskt.
Som nämnts tidigare i teoriavsnittet är ett positivt kassaflöde avgörande för att en
idrottsklubb ska överleva. Bland de intervjuer som gjorts arbetar Djurgården IF,
Jönköpings Södra IF, Hammarby IF och Östersunds FK med prognoser för att
kontrollera sitt kassaflöde. Som nämnt i empirin har Östersunds FK förbättrat sitt
kassaflöde då de fått biljettintäkterna direkt efter varje match, istället för tre veckor
efter. Detta går att dra paralleller till vad Webb & Broadbent (1986) anser är viktigt för
att en klubb ska klara av motgångar exempelvis betala ut spelarlöner.

5.3 Nyckeltal
Efter att ha intervjuat våra respondenter finns det tydliga tendenser på att klubbarna
arbetar på olika sätt angående nyckeltal och där två av klubbarna, Kalmar FF och
Östersunds FK, inte använder sig av nyckeltal. I den teoretiska delen går det att utläsa
att en viktig del när det handlar om nyckeltal är att hitta rätt typ av nyckeltal vilket
också är ett av problemen som cheferna står inför gällande nyckeltal. I Jönköpings
Södra IF finns det spår av att arbeta utefter denna teori där klubben strävar efter att hitta
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en egen nivå på nyckeltalen och ta fram de som fungerar bäst för klubben. Genom att
hitta sin egen nivå på nyckeltalen kan klubben också på ett enklare sätt följa
utvecklingen. Detta är något som Hoye m.fl. (2009) menar är viktigt med mätning.
Att ta hjälp av nyckeltal menar Wilson (2011) bidrar till att verksamheten kan reagera
på ett snabbare sätt inom områden där något går fel alternativt bra. Mellan denna teori
och på sättet som AIK arbetar med nyckeltal finns det en tydlig koppling. I AIK arbetar
de med nyckeltal som är kopplade till antalet åskådare och som tidigare nämnt i
uppsatsen utgör matchintäkterna en stor del av klubbarnas intäkter. Genom detta
arbetssätt får AIK snabbare information om hur matchintäkterna kommer att bli och kan
agera utefter det. Det går också att dra likheter till hur Örebro SK arbetar med sina
nyckeltal. Av den empiriska delen går det att utläsa att klubben arbetar med nyckeltal då
de hjälper klubben med styrningen, och nyckeltalen de väljer att arbeta utefter är tydligt
kopplade till ekonomiska aspekter.
Av de klubbar som använder sig av nyckeltal finns det en tydlig koppling att
nyckeltalen finns inom områden där stor osäkerhet finns och inom områden som är
kritiska för klubbens framtid. Majoriteten av klubbarnas nyckeltal är kopplade till
områden som visar på hur deras intäkter ser ut. Exempelvis publikintäkter, snittintäkt på
matchdagar och snittintäkt på olika sponsorkunder. Detta går att dra likheter till vad
Paramenter (2010) menar att nyckeltal ska representera. Att de ska representera
områden där fokus ska vara och områden som är mest avgörande för nuvarande och
framtida framgångar.
Varken Kalmar FF och Östersunds FK använder nyckeltal vilket möjligtvis förklaras av
de nackdelar som framhävs i det teoretiska kapitlet. I det teoretiska kapitlet
framkommer det att Wilson (2011) menar att nyckeltal inte identifierar den
bakomliggande orsaken till vissa händelser. Detta gör att nyckeltal kan anses vara
meningslösa eftersom de inte ger några förklaringar till varför vissa tal förändras och
hur de påverkas. Anthony m.fl. (2014) menar att det inte enbart går att lita på finansiella
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nyckeltal då detta kan leda till att kortsiktiga åtgärder som inte är i linje med
verksamhetens långsiktiga satsning vidtas. Samtidigt menar Hoye m.fl. (2009) att
nyckeltal inte kan vara separerade från de icke-finansiella målen utan att de ska
framställas i kombination med varandra. Detta går att dra likheter till hur majoriteten av
klubbarna som blivit intervjuade i denna uppsats använder både finansiella nyckeltal
och icke-finansiella nyckeltal. Det går tydligt se att majoriteten av respondenterna
arbetar med att balansera sina finansiella och icke-finansiella för att de ska gå hand i
hand. Anledningen till att balansera målen är för att långsiktigt nå klubbens vision och
strategi. Tillvägagångsättet bakom hur klubbarna arbetar med att förena sina finansiella
och icke-finansiella mål skiljer sig från respektive respondent men det som framförallt
framhävs är planering och uppföljning för att se till att de är synkroniserade med
varandra.
5.4 Icke-finansiella mål
Precis som Hoye m.fl. (2009) beskriver i teoriavsnittet så används icke-finansiella mål
för att nå verksamhetens långsiktiga strategi och vision. Liknande jämförelse kan göras
bland klubbarna där olika mål ger en indikation var de vill vara i framtiden och hur de
vill framställas. En viss tabellplacering är en populär målsättning som de flesta
klubbarna använder sig av. Detta ger en indikation till klubbens intressenter på var de
bör befinna sig i förhållande till det som har investerats i verksamheten. Att använda
SMART-kraven på målet är också relativt enkelt. Det är definitivt specifikt, mätbart och
tidsbundet men att få det accepterat och att vara realistisk kan vara desto svårare. De två
sistnämnda hör samman med tanke på att synen på hur realistisk en tabellplacering kan
se olika ut mellan ledning, spelare, ledare och supportrar och därmed skiljer sig också
acceptansen. Fördelen med denna typ av mål är att det är mätbart i och med att en
tabellplacering är absolut samt att gapet mellan supportrar och klubbens förväntningar
minskar om det finns en tydlig transparens kring målet. Samtidigt blir ett misslyckande
uppenbart om klubben skulle resultera i en sämre placering än väntat. Detta är en faktor
som kan leda till att supportrar blir besvikna under seriens gång vilket kan leda till
sämre publiksnitt på matcherna. Tvärtom så kan en bättre trend än förväntat leda till att
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publiksnittet ökar. Återigen är det viktigt att klubben visar en hög transparens,
framförallt gentemot sina supportrar, för att minska eventuella förväntansgap.
Målsättningar gällande publiksnittet är också något som de flesta klubbarna använder
sig av. Det är inte någon av klubbarna som har framfört att de segmenterar sina
supportrar som Söderman (2013) menar är fördelaktigt för att få en bättre förståelse för
dem. Däremot framgår det att några av klubbarna erbjuder olika typer av paket och
biljetter kring matcherna för att möta olika supportrars behov. I Hammarby IF delas
även matcherna in i olika kategorier för att kunna ta fram ett relevant snittantal besökare
på varje match. I och med att fotbollsklubbar bli allt mer kommersialiserade (Andersson
& Carlsson 2009) är det också relevant att se sina supportrar som kunder och arbeta mer
strategiskt och professionellt kring marknadsföring. Identifiering och segmentering av
supportrarna gör att klubbarna kan bemöta dessa på ett mer effektivt sätt (Söderman
2013) och därmed höja sitt publiksnitt.
Flera av klubbarna har uppsatta mål för hur många spelare från ungdomssektionen som
ska flyttas upp till seniorlag varje år. Detta är tecken på att klubbarna vill satsa på sina
egna spelare vilket skulle kunna vara en del av en vision och strategisk planering.
Möjligtvis har de en vision om att de vill framstå som en bra klubb att utvecklas i, eller
kan de ha en ekonomisk strategi som säger att de vill kunna sälja egna produkter på sikt.
Detta är som nämnt i inledningskapitlet en avgörande faktor för att en klubb ska kunna
visa ett positivt resultat. I Hammarby IF förklarar respondenten att deras målsättningar
gällande ungdomsverksamheten är dels elitsatsningar men även en bredare vision över
hur klubben vill arbeta med ungdomar. Utveckling såväl fysiskt som psykiskt, socialt
som kulturellt samt en gemensam värdegrund är några ord som lyfts fram vilket ger en
fingervisning över hur deras vision för klubben ser ut.
Då det inte framgår att Östersunds FK arbetar med några konkreta icke-finansiella
målsättningar finns det risk för att uppfyllande av en långsiktig strategi uteblir. Detta
eftersom målen reflekterar det som måste åstadkommas för att kunna förverkliga
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visionen i fotbollsklubben (Hoye m.fl. 2009). Precis som Beech & Chadwick (2004)
påpekar så riskerar organisationer inom idrotten som inte implementerar en lämplig
strategi att stagnera. Så även om Östersunds FK har en vision och strategi kan det bli
svårt att arbeta mot den utan kortsiktiga målsättningar.

5.5 Uppföljning
I det empiriska kapitlet framkommer det att alla klubbar som blivit intervjuade använder
sig av uppföljning i sin organisation. Arbetssättet med uppföljning skiljer sig mellan
klubbarna dock finns det en tydlig tendens att alla klubbar gör uppföljning varje månad.
Med uppföljning månadsvis innebär det att klubbarna ständigt har uppsyn på hur
utvecklingen går samt hur ekonomin ser ut i relation till budgeten. Detta går att se
likheter med vad Andersson (2013) beskriver i teorikapitlet. Att en viktig del är att
verksamheten följs upp, analyseras och värderas. Detta bidrar till att verksamheten kan
lära sig av erfarenheterna som givits.
Det framkommer i det teoretiska kapitlet att budgetuppföljning bidrar till att en
ansvarskänsla skapas samt att det kan bidra till att en ogynnsam utveckling kan stoppas.
Detta går att se likheter med klubbarna då uppföljning månadsvis gör att en ogynnsam
utveckling kan stoppas tidigare. En del av klubbarna använder kontinuerlig uppföljning
angående deras nyckeltal, och som tidigare nämnt skapas nyckeltal som har koppling till
områden där stor osäkerhet råder. Detta går att koppla till vad Bergstrand (2010) menar
är huvudsyftena med budgetuppföljning. Att det kan stoppa en ogynnsam utveckling
samt att det underlättar kostnadsjakt och att det går att identifiera eventuella avvikelser
mellan utfall och planer. Som tidigare nämnt måste en Allsvensk klubb ha ett positivt
eget kapital för att beviljas sin elitlicens. Då samtliga av klubbarna som blivit
intervjuade använder uppföljning varje månad kan en anledning till det vara för att
säkerställa att klubben ekonomi går i rätt riktning och ett kvitto på att organisationen
arbetar på rätt sätt. Majoriteten av klubbarna anser att det största problemet/svårigheten
med ekonomistyrningen i en fotbollsklubb är osäkerheten som råder. Detta kan också
möjligtvis vara en anledning till att klubbarna väljer att göra uppföljning varje månad.
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6. Slutsats
I slutsatsen presterar vi vad vi har kommit fram till och besvarar uppsatsen syfte vilket
är att identifiera hur fotbollsklubbarna som spelar i Allsvenskan 2017 styr sin ekonomi
och analysera huruvida lämpade dessa styrmedlen är i den osäkra och oförutsägbara
framtiden som de verkar i där ekonomi och sportsliga framgångar är beroende av
varandra. Vidare är syftet att se om det finns indikationer på att professionaliseringen
gällande ekonomistyrningen har ökat.

Genom de analyser som har gjorts av det empiriska materialet kan flera olika typer av
styrmedel identifieras i de intervjuade fotbollsklubbarna. Vi kan se att samtliga av de
intervjuade klubbarna använder liknande metoder för att styra sin ekonomi. De
vanligaste styrmedlen är någon form av budget, prognos, nyckeltal och icke-finansiella
mål vilket skulle kunna jämföras med styrningen i vilket företag som helst. Gällande
budgetering anser vi att budget är ett svagt styrmedel att som klubb sträva emot
eftersom mycket kan förändras snabbt under säsongens gång. Därmed kan en budget
snabbt bli inaktuell om åtgärder i form av exempelvis nya spelarköp behövs göras.
Däremot anser vi att själva budgetprocessen är ett bra planeringsverktyg för att
identifiera nya och utgående kontrakt med både spelare och sponsorer. Prognoser, som
används av alla de intervjuade klubbarna, bidrar till att de har god framförhållning och
ett framtidstänk. Vi anser att prognoser på längre sikt i en fotbollsklubb är viktigt då det
ger indikationer på om omfattande och strategiska förändringar behöver göras.
Prognoser som görs varje månad för det gällande verksamhetsåret, det vill säga på
kortare sikt, kan också användas med fördel då det ger en fingervisning om hur
resultatet kommer att bli. Prognoserna gör också att klubbarna ständigt är uppdaterade
på sin ekonomiska situation. Detta gör att de kan se om det finns utrymme till att satsa
mer pengar där resurser behövs, exempelvis mer pengar till marknadsföring för att höja
publiksnittet eller en ny spelare. Vi tolkar det som att klubbarna använder sig av
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prognoser för att få ett mer exakt resultat då som tidigare nämnt kan budgeten snabbt bli
inaktuell.
Klubbarna har generellt sett kontinuerlig uppföljning och kontroll av sina nyckeltal och
målsättningar vilket är relevant eftersom förändringar kan ske snabbt. Deras nyckeltal
finner vi i områden där stor osäkerhet råder. Exempelvis på detta är publikintäkter i och
med att dessa påverkas positivt alternativt negativt av de sportsliga resultaten. Genom
kontinuerlig uppföljning kan avvikelser identifieras och åtgärdas innan skadan har skett.
Att också kombinera de finansiella och icke-finansiella målen på ett bra sätt gör att
klubbarna kan skapa bättre förutsättningar för att effektivt uppnå sin strategi. Med god
och kontinuerlig uppföljning kan klubbarna också se om målen behöver justeras eller
om det finns ett behov att ändra sin strategi. Av det som framkommer i empirin kan vi
se att exempelvis Östersunds FK inte använder sig av några konkreta icke-finansiella
mål, detta gör att det finns en risk för att deras strategiska arbete blir lidande. Med tanke
på att respondenterna vittnar om att klubbarnas styrning är svår då osäkerheten är hög
blir uppföljningen avgörande. Att snabbt kunna se vilka åtgärder som behövs om
publiken sviker eller om resultaten blir sämre än väntade är centralt för klubbens
framtid både ekonomiskt och sportsligt. Ofta är ett bra kassaflöde räddningen på de
avvikelser och problem som uppstår under säsongens gång. Respondenterna påpekar att
kassaflödet är viktigt för att kunna hålla koll på ekonomin och göra snabba åtgärder om
så krävs.
För att återkoppla till inledningskapitlet där det framgår i en tidigare studie från 2008 att
idrottsklubbar exempelvis har sportsliga målsättningarna som är klart överordnade de
ekonomiska. Vidare att integreringen och uppföljningen mellan sportsliga och
ekonomiska målsättningar sker i för liten skala. Vi anser att de sportsliga
målsättningarna fortfarande är det primära men att medvetenheten kring hur ekonomin
påverkas vid olika resultat är större. Planeringen och uppföljningen mellan ekonomin
och de sportsliga resultaten sker i större skala. Klubbarna arbetar med att målen ska
balanseras och harmoniseras genom olika arbetssätt, exempelvis använder sig GIF
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Sundsvall en matris till detta. Vi kan också se att Hammarby IF och AIK arbetar med en
hållbar planering för att kombinera ekonomiska och sportsliga framgångar. Arbetet med
hållbar planering är viktigt då som nämnt i problemdiskussionen är en sund
klubbekonomi är ett måste för att beviljas elitlicens och därmed kunna spela i den
aktuella serien. Tidigare uppsatser som skrivits om hur styrningen i fotbollsklubbar
fungerar har slutsatserna varit att det är främst spelarövergångar och publikintäkter som
är det svåraste att budgetera. I de klubbar vi intervjuat i denna studie framhävs det också
att just spelarövergångar och publikintäkter är det svåraste att budgetera. Dock kan vi se
att majoriteten av klubbarna väljer att inte budgetera för spelarövergångar då som nämnt
tidigare, det är svårt att veta om det blir av och hur stor ekonomisk vinst det blir för
klubbarna.
Att ha en sund klubbekonomi är dock inte helt enkelt eftersom att höga spelarkostnader
ofta går hand i hand med bättre placering i tabellen. Detta gör att det kan vara frestande
att lägga pengar på en spelare som kan förbättra tabellpositionen samtidigt som det är
riskabelt om detta inte uppfylls. Vi kan se att klubbarna vill minimera denna risken
genom att bolagisera vissa delar av sin verksamhet, elitverksamheten i synnerhet, för att
enklare kunna ta in externt kapital. Genomgående hos våra respondenter är det egna
kapitalet en viktig faktor vilket förmodligen går att koppla samman med att klubbarna
ska beviljas elitlicens. Dock finns det en vilja att spelarbudgeten ska vara så hög som
möjligt då som tidigare nämnt, högre spelarbudget leder till bättre tabellplacering.
Sändningsintäkterna speglar de sportsliga resultaten då högre tabellplacering är
avgörande för hur stora intäkterna blir. Detta anser vi också bidrar till att klubbarna blir
mer benägna att lägga större pengar på spelartruppen än att bygga ett större eget kapital.
Klubbarna har en relativt hög grad av professionalisering som dock skiljer sig en aning
åt mellan klubbarna beroende på dess storlek i förhållande till omsättning. Vi kan se att
Hammarby IF och AIK sticker ut då vi upplever att de har en hög grad av
professionalisering i jämförelse med övriga intervjuade klubbar. Detta kan bero på att
de har hög omsättning och därav finns det behov av decentralisering och mer formella
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styrmedel. Precis som Strandlund i AIK påpekar så drivs de som vilket bolag som helst
gällande planering, genomförande, utvärdering och löpande förbättringsarbete. Även
Willgård i Hammarby IF menar att de arbetar kontinuerligt med utbildning, information,
styrning och uppföljning för att bli mer professionella och strukturerade. Gällande de
mindre klubbarna sett till omsättning uppfattar vi det som att organisationen är med
centrerad och informell. Dock kan vi se att även dessa klubbar vill bli mer
professionella. Exempelvis har som nämnt Östersunds FK valt att bolagisera sin
elitverksamhet för att ge en större tydlighet. Detta tolkar vi som att klubbarna vill vara
mer professionella och noggranna kring sin elitverksamhet men samtidigt bevara det
ideella i ungdomsverksamheten. Då elitverksamheten också är den delen av klubben
som omsätter mest pengar och där de finansiella riskerna är stora är det fördelaktigt med
bolagisering för att kunna ta in externt kapital. En del av respondenterna påpekar också
att professionaliseringen har utvecklats och blivit bättre de senaste åren samt att tydliga
strategier och mål finns inom klubben.
Genom vår empiriska insamling och teorin vi använt kan vi se att högre grad av
professionalisering kan bidra till att en fotbollsklubb blir mer välmående när det gäller
den ekonomiska delen. Att involvera personer med större kunskap om ekonomin samt
att klubben är villiga att utvecklas kan också göra att klubben får bättre struktur på det
ekonomiska läget. Med hjälp av att ta fram egna nyckeltal som klubben ska sträva mot
bidrar också till att den ekonomiska styrningen blir tydligare, där också uppföljningen är
viktigt för framtida planeringsarbeten. Något som också kan göra att klubbarna får
bättre helhetsbild angående sin ekonomi är att använda budget mer som ett
planeringsverktyg. Med hjälp av budgeten blir det tydligare vart störst resurser läggs
men också hur pengarna fördelas. Under året, eller under säsongen, ser vi att klubbarna
ska använda prognoser för att på så sätt bli mer medveten om vilka eventuella åtgärder
som behöver göras.
Slutsatserna som vi kommit fram till går på många sätt även att applicera inom andra
områden. Använda budgeten som planeringsverktyg men där prognoser används
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rullande under året är något som både mindre föreningar men också företag kan
applicera. Prognoserna kan användas som en fingervisning på vart organisationen eller
verksamheten är på väg. Det gäller både mindre föreningen men även större
verksamheten. Uppföljning är också något som kan ses inom andra områden är
fotbollsklubbar. Oavsett storlek på en organisation eller verksamhet kan uppföljning
användas som ett verktyg som kan hjälpa till för att visa att rätt arbetssätt tillämpas för
att uppnå uppsatta mål.
Sammanfattningsvis anser vi att klubbarna drivs som vilket företag som helst gällande
deras ekonomistyrning. Vi ser att de går från en verksamhet med ideell basis till en mer
kommersiell verksamhet exempelvis genom att fler klubbar väljer att bolagiseras. Vi
anser att klubbarna inte har som primärt syfte att gå med ekonomisk vinst, utan en hög
tabellplacering och att göra sina medlemmar och supportrar nöjda är det som driver
dem.

6.1 Förslag på fortsatt forskning
Då vi kan se att allt fler klubbar väljer att bolagisera delar av sin verksamhet vore det
intressant att se hur detta påverkar klubbens ekonomi- och verksamhetsstyrning. En
fallstudie om en klubb som har bolagiserats kan vara ett exempel på vidare forskning.
Det vore även intressent med en studie om flertalet klubbar som har bolagiserats och
undersöka vad det ställer för nya krav på styrningen i jämförelse med tidigare.
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BILAGA 1 – Intervjuformulär

Intervjufrågor	
  till	
  kandidatuppsatsen	
  ”Ekonomistyrning	
  i	
  
Allsvenska	
  fotbollsklubbar”	
  
	
  
	
  
Budget	
  
	
  
1. Hur	
   ser	
   ert	
   budgetarbete	
   ut?	
   Hur	
   många	
   personer	
   är	
   involverade	
   i	
  
budgetprocessen?	
  När	
  på	
  året	
  görs	
  budgeten?	
  Ungefär	
  hur	
  lång	
  tid	
  läggs	
  ner	
  
på	
  budgetarbetet?	
  
	
  
	
  
	
  
2. Vilka	
   olika	
   typer	
   av	
   budgetar	
   använder	
   ni	
   er	
   av?	
   Exempelvis	
  
fast/rörlig/reviderad?	
  
	
  
	
  
	
  
3. Hur	
  jobbar	
  ni	
  med	
  ert	
  kassaflöde?	
  Använder	
  ni	
  er	
  av	
  likviditetsbudget?	
  	
  
	
  
	
  
	
  
4. Använder	
   ni	
   er	
   av	
   olika	
   budgetar	
   inom	
   olika	
   områden	
   i	
   organisationen?	
   Om	
  
ja,	
  på	
  vilket	
  sätt?	
  
	
  
	
  
5. Har	
  ni	
  en	
  eller	
  flera	
  budgetar	
  där	
  exempelvis	
  en	
  är	
  best-‐case	
  och	
  en	
  annan	
  
worst-‐case?	
  Om	
  ja,	
  hur	
  hjälper	
  det	
  till	
  i	
  ekonomistyrningen?	
  
	
  
	
  
	
  
6. Hur	
  hanterar	
  ni	
  eventuella	
  spelarförsäljningar	
  i	
  budgetprocessen?	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Prognoser	
  
	
  
7. Arbetar	
   ni	
   med	
   prognoser?	
   Hur	
   lång	
   är	
   i	
   så	
   fall	
   tidshorisonten	
   på	
  
prognoserna?	
   Exempelvis	
   månad/kvartal/år/flera	
   år.	
   Om	
   ja,	
   hur	
   kommer	
  
det	
  sig	
  att	
  ni	
  använder	
  er	
  av	
  prognoser?	
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8. Tar	
   ni	
   ekonomisk	
   hänsyn	
   till	
   de	
   sportsliga	
   resultaten	
   under	
   säsongens	
  
gång?	
  Dvs.	
  framgång/nederlag.	
  I	
  så	
  fall	
  på	
  vilket	
  sätt?	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  
Finansiella	
  mål	
  
	
  
9. Vilka	
  nyckeltal	
  använder	
  ni	
  er	
  av?	
  
	
  
	
  
10. Har	
   ni	
   några	
   ekonomiska	
   mål	
   som	
   sätts	
   upp	
   inför	
   säsongen?	
   Vilka	
   då	
   och	
  
varför	
  just	
  dessa?	
  
	
  
	
  
11. Vad	
  gör	
  ni	
  för	
  att	
  uppnå	
  era	
  finansiella	
  mål?	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Icke-‐finansiella	
  mål	
  
	
  
12. Har	
   ni	
   några	
   icke-‐finansiella	
   mål?	
   Om	
   ja,	
   vilka	
   i	
   så	
   fall	
   och	
   varför?	
  
Exempelvis	
  tabellplacering,	
  publiksnitt	
  mm.	
  
	
  
	
  
	
  
13. Hur	
   ser	
   målsättningen	
   ut	
   för	
   ungdomsverksamheten?	
   Har	
   ni	
   exempelvis	
  
någon	
   målsättning	
   på	
   hur	
   många	
   egna	
   produkter	
   som	
   ska	
   finnas	
   med	
   i	
   A-‐
truppen?	
  
	
  
	
  
	
  
14. Vad	
  gör	
  ni	
  för	
  att	
  uppnå	
  era	
  icke-‐finansiella	
  mål?	
  
	
  
	
  
	
  
15. Arbetar	
  ni	
  för	
  att	
  era	
  finansiella	
  och	
  icke	
  finansiella	
  mål	
  ska	
  gå	
  hand	
  i	
  hand?	
  
På	
  vilket	
  sätt?	
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Uppföljning	
  
16. Hur	
   ser	
   er	
   uppföljning	
   av	
   de	
   finansiella	
   och	
   icke-‐finansiella	
   målen	
   ut?	
   Hur	
  
ofta	
  görs	
  det	
  uppföljningar?	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Övrigt	
  
	
  
17. Har	
  styrningen	
  förändrats	
  märkbart	
  de	
  senaste	
  fem	
  åren	
  eller	
  har	
  den	
  sett	
  
likadan	
  ut?	
  Om	
  ja,	
  på	
  vilket	
  sätt?	
  
	
  
	
  
	
  
18. Vilka	
  anser	
  ni	
  vara	
  de	
  största	
  problemen/svårigheterna	
  gällande	
  
ekonomistyrning	
  i	
  en	
  fotbollsklubb?	
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