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Sammanfattning 

 

Det vanligaste ekonomiska styrmedlet är budgetering, budgetering används i 

alla branscher oavsett hur stor den externa osäkerheten är. Den här studien 

behandlar och granskar hur budgeteringsarbetet ser ut i organisationer som 

verkar i en osäker miljö, där vårt fokus riktas mot hockeyklubbarna i de två 

högsta hockeyligorna i Sverige.  

 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur organisationerna i de två högsta 

hockeyligorna i Sverige arbetar med budgetering. I syftet ingår även att 

redogöra för hur organisationerna hanterar extern osäkerhet. I den 

teoretiska referensramen presenteras de olika definitioner och tidigare 

forskning som finns inom budget, budgetering samt osäkerhetsfaktorer. I 

studien har använts en kvalitativ metod med verktygen; personlig intervju, 

mejlintervju samt dokumentinsamling. Sex ekonomer som arbetar i sex olika 

hockeyklubbar har intervjuats via en personlig samt fem mejlintervjuer.  

 

Analysen fokuserar på den decentralisering organisationer inom 

hockeyligorna arbetar med i sitt budgetarbete samt hur utvecklingen ser ut. 

Där behandlas även miljön organisationerna verkar i samt olika 

osäkerhetsfaktorer. Exempel på viktiga slutsatser är att organisationer som 

verkar i osäkra miljöer kan dra fördel av att dela upp budgeten i mindre delar 

för att separera osäkerhet A från osäkerhet B samt att organisationerna inom 

den Svenska Hockeyligan och HockeyAllsvenskan kan dra fördel av att 

använda decentralisering i budgetarbetet.  

 

Nyckelord: budget, budgetering, extern osäkerhet, osäkra miljöer, SHL, 

HockeyAllsvenskan 
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Abstract 

 

The most common element of management control system is budgeting, 

budgeting is used in all industries no matter how big the external uncertainty 

is. This study will reflect on and examine how budgeting works in 

organizations that appear in uncertain environments, where the focus will be 

on the two highest rated hockey leagues in Sweden.  

 

The purpose of the study is to describe how the organizations in the two 

highest rated hockey leagues in Sweden work with budgeting. The purpose is 

also to describe how organizations manage external uncertainty. The 

theoretical framework presents different definitions and previous research 

about budget, budgeting and uncertainties. In the study we have been using a 

qualitative method with the tools; face-to-face interview, e-mail interview 

and documentary secondary data. Six economists who work in six different 

hockey organizations have been interviewed. 

 

The analysis focuses on the decentralization that organizations in the 

hockey leagues work within their budgeting and also how the development 

appears. It also discusses the environment in which the organizations operate 

and uncertainty factors. Examples of important conclusions are that 

organizations in uncertain environments can benefit from dividing the 

budget into smaller parts, separating uncertainty A from uncertainty B. The 

organizations in the Swedish Hockey league and HockeyAllsvenskan can also 

benefit from decentralization when working with their budget.  

 

Keywords: budget, budgeting, external uncertainty, uncertain contexts, SHL, 

HockeyAllsvenskan 
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1. Inledning 

        

I detta kapitel introducerar vi valet av ämne och beskriver bakgrunden till det problem  

som formuleras med avseende på budgetering i den Svenska Hockeyligan (SHL) och  

HockeyAllsvenskan. Det syfte som presenteras rör förutom budgetering även extern 

osäkerhet. Vidare refererar vi till studiens avgränsningar och redogör för hur innehållet i 

uppsatsen disponerats.  

        

 

I dagens samhälle diskuteras det mycket kring att idrottsklubbar går från att 

vara ideella föreningar till att vara vinstdrivande organisationer. Denna 

förändring får naturligtvis konsekvenser för idrottsorganisationerna, eftersom 

det ställs helt andra krav på vad som ska göras och behöver göras. Budgeten är 

ett exempel på en aktivitet som det nu ställs högre krav på. Vi ser en svårighet 

för idrottsorganisationer att möta de högre kraven vid användandet av 

budgetering på grund av den ständigt osäkra miljö de verkar i. 

1.1. Bakgrund 

Budget definieras av Ax et al. (2009) som något som uttrycker förväntningar 

och åtaganden för en organisation, gällande ekonomiska konsekvenser för en 

kommande period. En budget byggs upp genom budgetering som en process 

som dels används för att mynna ut i ett antal budgetar, dels som ett 

ekonomiskt styrmedel. De budgetar man får fram kan till exempel representera 

olika enheter inom en organisation. Budgetering är ett viktigt styrmedel 

eftersom det kan appliceras på så många användningsområden, bland annat 

för motivering, planering och kontroll. Ax et al. (2009) menar att budgetering 

som ekonomiskt styrmedel hjälper verksamheten och gör att de anställda kan 

nå organisationens mål. 
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En annan definition på budgetering presenteras av Alam (1997). Den innebär 

att budgetering inte enbart är en metod för bearbetning av information, utan 

även ett huvudhjälpmedel för att motverka osäkerhet i ledarskapet i 

organisationer. 

 

Det här ämnet är intressant på grund av att kritiken mot budget och 

budgetering i dagsläget är stor. Budgeten sägs vara överflödig, kostsam och att 

den centraliserar styrningen i organisationen. Trots detta fortsätter företag att 

använda sig av den (Merchant & Van der Stede 2012). Enligt Milliken (1987) 

fortsätter företag att använda sig av budget eftersom den är för allmänt 

accepterad för att de ska våga gå ifrån den, även om den egentligen inte tillför 

någon värdefull information till företaget. Wallander (1999) säger att detta 

beror på att chefer gärna följer varandra eftersom de inte vill ta den stora 

risken att avvika från branschnormen och misslyckas. Avviker man och 

misslyckas får det större negativa konsekvenser än om man ”följer flocken” 

och misslyckas. Det finns en chans att lyckas även när företagen inte använder 

budget, men den är inte tillräckligt stor för att väga upp konsekvenserna vid ett 

eventuellt misslyckande. Även företag som befinner sig i ständigt föränderliga 

och osäkra miljöer fortsätter att använda budgetering, detta trots att budgeten 

blir ännu osäkrare för dem än för företag på stabila marknader (Merchant & 

Van der Stede 2012). 

 

Svårigheterna med att budgetera när man befinner sig i osäkra miljöer är 

många. Budgetering och osäkerheter har det redan forskats en del om, men 

som fattas är forskning kring en sammansättning av dessa. Vi ser en 

kunskapslucka för forskning om budgetering inom olika organisationsformer 

då tidigare forskning nästan uteslutande har fokuserat på budgetering för 

företag. Enligt Milliken (1987) finns det tre olika sorters externa 

osäkerhetssituationer som ett företag kan befinna sig i; tillståndsosäkerhet 

(State Uncertainty), påverkningsosäkerhet (Effect Uncertainty) och 

responsosäkerhet (Response Uncertainty).  
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Tillståndsosäkerhet är ett läge där chefer och anställda upplever den miljö som 

organisationen verkar i, eller komponenter i den miljön, som oförutsägbara. 

Påverkningsosäkerhet innebär oförmågan att förutspå hur framtiden kommer 

att påverka organisationen och responsosäkerhet innebär en bristande kunskap 

om vilka responshandlingar ett företag kan göra mot omgivningens förändring 

samt vilket konsekvenser dessa har.  

 

För att kunna undersöka budgeteringsarbetet i osäkra miljöer har vi valt att 

titta närmre på organisationer som verkar i miljöer som karaktäriseras av 

extern osäkerhet. Vi ser en osäker miljö hos organisationer som verkar i 

professionella idrottssammanhang, eftersom de då spelar i olika divisioner. 

Med division menas de olika nivåer som lagen spelar i. Divisionerna uppvisar 

ekonomiska skillnader, som till stor del förklaras av att matcher i högre 

divisioner lockar mer publik samt har ett högre marknadsvärde. 

Organisationsledningen inom den enskilda föreningen vet inte vilken division 

deras klubb spelar i nästa år, eftersom det beror på den idrottsliga 

prestationen. De lever därmed i en ständig extern osäkerhet vilket medför 

budgeteringsproblem för organisationerna.  

 

Det här är extra intressant idag eftersom, som vi tidigare har nämnt, dessa 

idrottsklubbar går från att vara ideella föreningar till att bli mer vinstdrivande 

organisationer. Den senaste tiden har detta diskuterats mycket i de svenska 

hockeyligorna. För att motverka svårigheterna med att budgetera pratas det 

om att ”stänga” den högsta divisionen, Svenska Hockeyligan (SHL) 

(Aftonbladet 2014). Det skulle innebära att inget lag kan degraderas från den 

högsta divisionen i svensk hockey och därmed skulle osäkerheten minska 

drastiskt för organisationerna i SHL och HockeyAllsvenskan. 
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1.2. Problemformulering 

Med stöd av ovanstående bakgrundsdiskussion vill vi därför utforska hur 

organisationerna inom den Svenska Hockeyligan (SHL) och 

HockeyAllsvenskan arbetar med budgetering. Detta eftersom vi ser en brist på 

forskning inom området. Bristen ser vi som ett problem eftersom det saknas 

studier om budgetering för andra organisationsformer än företag, speciellt för 

organisationer som verkar i osäkra miljöer. Vi vill utöka kunskapen om 

budgeteringsarbetet i dessa organisationer.  

 

Som har framkommit i vår bakgrundsdiskussion så verkar organisationerna 

inom SHL och HockeyAllsvenskan i en osäker miljö där det finns ekonomiska 

konsekvenser vid eventuella förflyttningar mellan divisionerna, och det kan 

därmed antas vara svårt att fastställa en budget och vi vill därför granska hur 

de arbetar med det.  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur organisationerna i de två högsta 

hockeyligorna i Sverige arbetar med budgetering. I syftet ingår även att 

redogöra för hur organisationerna hanterar extern osäkerhet.  

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att göra en geografisk avgränsning som innebär att vi koncentrerat 

oss på hockeyorganisationer i Sverige.  

1.5. Disposition 

Kapitel 2 behandlar den teoretiska referensramen för uppsatsen. Kapitlet 

består av forskares definitioner samt deras syn på budget, budgetering, 

osäkerhet och allmänna argument mot att budgetera. 
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Kapitel 3 beskriver valet av metod och definierar kvalitativ metod och de 

tekniker som använts för datainsamling i anslutning till denna metod; personlig 

intervju, mejlintervju och dokumentinsamling. Här presenteras även etiska 

överväganden och kriterier för bedömning av studiens trovärdighet.  

 

Kapitel 4 innehåller en presentation av organisationerna inom de två högsta 

hockeyligorna i Sverige som ingår i studien, samt samlad empiri av dessa 

hockeyorganisationer. 

 

Kapitel 5 redovisar analysen av empiriska data. I analysen appliceras teorier 

om budgetering och osäkerhet.  

 

Kapitel 6 redogör för studiens slutsatser. I kapitlet återkopplar vi till 

uppsatsens syfte och reflekterar över vad uppsatsen lett fram till. 

Avslutningsvis ges rekommendationer till fortsatt forskning.   
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2. Teoretisk referensram 

              

Inledningsvis i detta kapitel redovisar vi olika sätt att definiera budget. Sedan följer en 

presentation av olika forskares perspektiv på budget, budgetering och osäkerhet, men också 

av vilka argument det finns mot att budgetera. Kapitlet avslutas med en sammanställning av 

våra teoretiska huvudpunkter.  

         

2.1. Budget 

Budget definieras på flera olika sätt. Churchill (1984) kopplar budget till 

prognos. En prognos innebär en förutsägelse av vad som kommer att hända, 

medan en budget innebär ett åtagande att få prognosen att stämma. En budget 

är alltså mer omfattande än en prognos. Oftast använder företaget sig av 

budgeten för både styrning av personalen och planering av verksamheten. 

Ibland använder dock företag två budgetar, en lite mer opportunistisk och en 

som är mer realistisk. Den opportunistiska är mer vågad och har positivare 

siffror och används för att öka motivation bland personalen. Den mer 

realistiska budgeten används för att hjälpa företaget med dess framförhållning 

gällande ekonomin, det vill säga planering. 

 

Enligt Churchill (1984) brukar större företag använda sig av budgeten som ett 

motivationsverktyg, medan mindre företag oftare använder sig av budget som 

ett planeringsverktyg. 

 

Som tidigare påpekats (1. Inledning), definierar Ax et al. (2009) budget som 

något som uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, gällande 

ekonomiska konsekvenser för en kommande period:  

 Förväntningar: budgeten visar vad företag kan förvänta sig i framtiden. 

Det är viktigt att komma ihåg att den inte kan säga exakt vad som 

kommer att hända. 



Budgetering inom SHL och HockeyAllsvenskan 
Emelie Johansson & Erik Jensen 

Karlstad Business School VT 2014 

 

9 

 Åtaganden: inom organisationen behöver ledningen och övriga 

anställda åta sig vissa ansvar för att budgetmålen ska uppnås. 

 Ekonomiska konsekvenser: även om en budget ska innehålla både 

finansiella och icke-finansiella aspekter så faller det sig oftast naturligt 

att budgeten baseras på monetära medel, eftersom det är lättare att 

använda till exempel SEK som måttstock.  

 Kommande period: budgeten ska syfta till en kommande period, 

exempelvis räkenskapsår. 

2.1.1. Budgetprocessen 

Eftersom vår studie kommer att fokusera på hur organisationer inom den SHL 

och HockeyAllsvenskan arbetar fram sin budget är det viktigt för oss att 

definiera budgetprocess. Budgetprocessen innebär alltså det arbete som 

organisationen gör för att få fram en budget och processen ser olika ut i olika 

organisationer. Det beror till exempel på hur stora organisationerna är eller i 

vilken bransch de verkar. Grunden för budgetering innebär dock alltid 

kvantifierade bedömningar av framtida ekonomiska utfall. Man vill oftast även 

se hur utfallet faktiskt blev jämfört med vad man budgeterat (Ax et al. 2009). 

 

Bunce et al. (1995), vars fokus ligger på den traditionella budgeteringen, 

hävdar att budgetprocessen börjar med att organisationsledningen studerar 

förra årets kostnader och utefter det sätter upp prognoser och mål. När 

budgetprocessen sedan fortlöper studerar ledningen vilka nedskärningar och 

andra kostnadsbesparingar som kan tänkas behöva göras för att få budgeten 

att fungera. 

 

Budgetprocessen kan delas upp i fyra olika delmoment; budgetuppställande, 

budgetuppföljning, budgetanalys och budgetanvändande. Redovisningen av 

delmomenten nedan bygger på Ax et al. (2009): 
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Budgetuppställande: innebär den process där man arbetar fram själva 

budgeten och kan se olika ut i olika organisationer och innebär den process 

där man arbetar fram själva budgeten. Den kan delas upp i tre olika slag: 

uppbyggnadsbudgetering, nedbrytningsbudgetering samt iterativ budgetering. 

Uppbyggnadsbudgetering innebär att man låter huvudbudgeten byggas upp 

underifrån av delbudgetar. Nedbrytningsbudgetering är i princip tvärtom mot 

uppbyggnadsbudgetering och innebär att man utifrån huvudbudgeten delar 

upp mål och därmed krav för de olika underliggande avdelningarna. Iterativ 

budgetering kan man säga är en blandning av uppbyggnads- och 

nedbrytningsbudgetering och är det som används mest i praktiken. Företag 

bygger upp budgeten med hjälp av delbudgetar och sammanställer en 

huvudbudget. Denna huvudbudget används sedan för att ställa krav till de 

olika avdelningarna inom organisationen.  

 

Budgetuppföljning är den process där organisationen jämför budgeten mot 

hur det verkliga utfallet. Budgetuppföljningens syften är:  

 att ge underlag för nya budgetar 

 att analysera avvikelser för åtgärder 

 att utkräva ansvar för avvikelser 

 att ge information och diskussionsunderlag 

 att vara grund för belöningssystem 

 

Budgetanalysen innebär en sammankoppling av budgetuppställande och 

budgetuppföljning. Man analyserar alltså budgetuppföljningen och använder 

informationen till ett budgetuppställande.  

 

Budgetanvändande är när organisationen utgår från budgeten under 

budgetperioden för att kunna få hjälp med att fatta beslut, samt verkställa 

dessa.  
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Det innebär alltså att budgeteringsprocessen inte bara är begränsad till hur 

man bygger upp budgeten utan också hur man använder sig av budgeten och 

analyserar budgeten efter budgetperioden. Budgetperioden är den period för 

vilken budgeten anses gällande och aktiv. Budgeteringen blir därmed ett slags 

ekonomiskt styrmedel som hjälper de anställda att lättare nå organisationens 

mål (Ax et al. 2009). 

 

Alam (1997) definierar budgetprocessen som en process, som inte bara ska 

uppfylla de rationella och instrumentella målen som en budget ska innehålla, 

det vill säga planerings-, uppföljnings- och styrningsmål. Den ska även ses som 

en process som ska reflektera organisationens institutionella värderingar, det 

vill säga visa vad företaget står för. Om företaget säger att de står för 

miljömedvetenhet, ska budgeten visa att de faktiskt lägger energi och likvida 

medel på det arbetet. 

 

Det som vi behandlat i detta avsnitt rör enbart den fasta budgeten, det vill säga 

den bestämda budgeten som inte ändras under budgetperioden. Ett alternativ 

till de fasta budgetarna är de så kallade föränderliga budgetarna. 

2.1.2. Föränderlig budget 

Föränderlig budget kan enligt Ax et al. (2009) delas upp i fyra olika slag: 

 Rörlig budget: innebär att de rörliga delarna av verksamheten ändras i 

budgeten beroende på hur verksamhetsvolymen utfaller under 

budgetperioden. De fasta delarna är dock fortfarande kvar inom ramen 

för en fast budget. 

 Flexibel budget: liknar den rörliga budgeten men skillnaden mellan 

dessa är att den flexibla budgeten ofta ser till andra faktorer än just 

verksamhetsvolymens inverkan på de rörliga delarna. Andra faktorer 

kan vara till exempel ordrar och antal kundslag som ligger utanför 

produktionsenhetschefernas möjlighet att direkt påverka, men som 

påverkar deras prestationer.  
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 Reviderad budget: innebär att man ändrar budgeten allteftersom 

budgetperioden fortlöper, vilket leder till att företaget ständigt har 

aktuella budgetar. Reviderad budget benämns i praktiken ofta som 

"prognos", vars egentliga syfte är något annorlunda då en prognos 

syftar till att komplettera en fast budget medan en reviderad budget 

innebär att man helt släpper den fasta budgeten.  

 Rullande budget: innebär att organisationen uppdaterar budgeten och 

hela tiden flyttar fram budgetperioden. Till exempel kan företaget först 

göra en budget för januari till december, för att efter tre månader 

revidera den för mars till april och efter tre månader göra om 

proceduren igen. Budgethorisonten flyttas alltså hela tiden framåt så att 

budgetperioden alltid är lika lång (vanligtvis ett år). 

Haka och Krishnans (2005) definition på rullande budgetering innebär att 

företaget kontinuerligt uppdaterar och reviderar sin budget efter hur 

marknaden ser ut. 

2.1.3. Budgetsimulering 

Budgetsimulering kan vid en första anblick tyckas likna de föränderliga 

budgetarna, men de skiljer sig faktiskt åt. Inom budgetsimulering arbetar 

företag med olika tänkbara utfall i själva uppställandefasen, till skillnad från de 

föränderliga budgetarna som går ut på att uppföljningen anpassas under 

budgetperioden.  

 

Budgetsimulering baseras på en budget, och utifrån den gör företaget olika 

simuleringar och känslighetsanalyser för att se hur trovärdig budgeten är och 

vilka olika utfall det kan bli. En känslighetsanalys är en analys som görs för att 

i detta fall se hur budgeten påverkas av olika yttre omständigheter. Man kan 

därmed identifiera kritiska händelser och faktorer som man behöver ta i 

beaktande och förbereda sig på att de kan inträffa (Ax et al. 2009).   
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2.2. Budgetering 

En budget byggs alltså upp genom budgetering som en process (Ax et al. 

2009). Denna process kan som vi tidigare nämnt se olika ut i olika företag. 

Gällande själva budgeteringen finns det nästan lika många definitioner som det 

finns forskare inom området. Tidigare har vi nämnt Alams (1997) definition, 

som beskriver budgetering som en metod för bearbetning av den information 

vi har för att kunna planera framtida konsekvenser, samt även att som ett 

huvudhjälpmedel för att motverka osäkerhet i ledarskapet i organisationer. 

Med det menas att ledningen klargör förväntningarna för kommande 

budgetperiod för de anställda.  

 

Bunce et al. (1995) diskuterar som sagt den traditionella budgeteringen och 

menar att det kan bli annat fokus idag jämfört med vad det tidigare varit. Vid 

budgetering riktar företagen ofta fokus på utvalda intressenter som till exempel 

leverantörer, kunder, aktieägare med flera. Enligt den traditionella 

budgeteringen handlar det om att hålla nere kostnaderna i ett företaget. Då 

leverantörer ofta står för merparten av kostnaderna inom ett företag, eftersom 

det är från dem företag köper in produkter och material. Bunce et al. (1995) 

anser därför att leverantören är den viktigaste intressenten för företag som 

använder traditionell budgetering.  

 

En organisationsledning, som använder traditionell budgetering, har därmed 

fokus på att hålla nere exempelvis inköpskostnaderna när de sätter budgeten 

istället för fokusera på intäkter. Det är ett hierarkiskt tillvägagångssätt med top-

down planering som är avsedd för en kontroll över utgifter, vilket innebär att 

det är ledningen som sätter budgeten utan att lyssna så mycket till underchefer 

och golvarbetare.  
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Den traditionella budgeteringen passar inte in i dagens organisationsstruktur, 

eftersom det ska vara mer fokus på kunden och intäkter till organisationen 

idag. Bunce et al. (1995) diskuterar därför om det kan vara så att budgetering 

kanske inte passar in i dagens samhälle. Vidare diskussion handlar om att 

företagen i sådana fall behöver ändra synsätt inom budgetering för att det ska 

ge lämpliga budgetar med intäktsfokus. 

2.2.1. Budgeteringens syften 

Budgetering är inte bara till för planering, motivering och styrning, utan den 

har även många andra syften som fortsättningsvis framgår (Ax et al. 2009). 

Dessa syften med budgetering är planering, samordning, resursallokering, 

dimensionering, ansvarsfördelning, uppföljning, kommunikation, 

medvetenhet, målsättning, motivation och incitamentsystem. Nedan följer en 

förklaring av de mest framträdande syftena som Ax et al. (2009) tagit fram: 

 

Planering: är en stor del av budgeteringens syfte och innebär att 

organisationen planerar för kommande period/-er. Några exempel på det som 

planeras är försäljningsprognoser, produktion och personalrekrytering. Men 

budgetering handlar också om att planera för verksamhetens likvida medel, 

vilket innebär de pengaströmmar som kommer att ske in och ut ur 

organisationen under kommande period. 

 

Samordning: budgeten är ett nödvändigt styrningsmedel för att resurserna ska 

samverka för att nå samma mål. Det måste ske en dialog mellan olika enheter 

för att verksamheten ska fungera, exempelvis måste produktionsenheten 

informera inköpsenheten om vad och hur mycket den behöver till 

produktionen. 

 

Dimensionering: beskriver vilka resurser som krävs för att kunna uppnå 

målen. Det handlar om att hitta en balans mellan efterfrågan och kapacitet i 

olika enheter inom organisationen. 
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Ansvarsfördelning: budgetarna inom en organisation bidrar till att fördela 

ansvar eftersom företaget åtar sig ansvaret att bidra med resurser enligt budget. 

Medan enhetschefer åtar sig att uppfylla budget genom att utföra de 

prestationer som man kommit överens om. 

 

Kommunikation: budgetering ger ledningen och övriga anställda inom en 

organisation möjligheten att bli mer insatta i varandras enheter och komma 

med idéer till varandra. Kommunikationen i budgetprocessen fungerar både 

vertikalt och horisontellt i organisationen.  

 

Målsättning: innebär att organisationen definierar vilka mål de vill uppnå 

under budgetperioden. Budgetering hjälper organisationens olika enheter att 

veta vad som förväntas av dem.  

2.3. Allmänna argument mot att budgetera 

Ax et al. (2009) presenterar flera argument mot att budgetera och använda sig 

av budget. Exempelvis diskuterar de att budgetering kan vara konserverande 

för ett företag, vilket innebär att budgeten kan göra så att företag agerar på ett 

visst sätt utifrån den förutbestämda budgeten, men att kanske ett annat 

agerande hade gett bättre resultat. Budgeten låser därmed in företaget i 

aktioner som eventuellt inte är det bästa för företaget.  

 

Budgetering kan även vara suboptimerande, vilket till exempel innebär att 

avdelningscheferna bara ser till sina egna budgetar och gör vad som är bäst för 

dem, men inte till vad som är bäst för hela organisationen. Budgetering ses 

även som mycket kostnadskrävande, med det menar Ax et al. (2009) att en 

budget kostar mer än vad den smakar. Eftersom framtiden alltid är osäker och 

budgeteringen går ut på gissningar och antaganden, så ger budgeten en falsk 

säkerhet för ledningen. Budgeten är faktiskt inaktuell redan när den 

sammanställs, då den byggs på historiska data. 
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Wallander (1999) är en annan forskare inom området som är viktig för vår 

studie eftersom han starkt argumenterar mot den traditionella årliga 

resultatbudgeten. Han menar att all budgetering egentligen är onödig och 

kostsam. Han föreslår att företag till viss del ska lämna budgeten för att förlita 

sig på att tillfredsställa det reella informationsbehovet, och hur det bör göras. 

Som förslag på hur det kan göras nämner han relativa mål, vilket innebär att 

företag jämför sig med liknande företag inom branschen, med hjälp av diverse 

nyckeltal. Han tycker dock inte att företag helt kan utesluta budget, utan menar 

att likviditetsbudget behövs för att man ska kunna observera och kontrollera 

organisationens likvida medel. 

 

Oavsett hur omfattande tekniker och variabler man använder för att framställa 

en budget, så är den alltid på något sätt byggd på historiska data. Man kan 

enligt Wallander (1999) dela upp budgeterarnas antaganden i två 

grundläggande antaganden: 

 Företag ser stora variationer på marknaden, men i budgeten antar de att 

dessa kommer att ge med sig och budgeterar därför med normala 

variationer. Detta antagande kan få förödande konsekvenser, för om 

företaget lever efter en "normal" budget med siffror baserade på 

historien, och verkligheten faktiskt har stora variationer som man 

bortsett ifrån, så hamnar företaget i en situation där de budgeterat bort 

sig helt. Det är naturligtvis inte bra.  

 "Samma väder imorgon som idag" (Wallander 1999, s.409). Detta innebär 

att man bygger budgeten enbart på hur det har sett ut tidigare, och 

antar att det kommer att fortsätta likadant. Kritiken mot budgetar, som 

byggs på detta antagande, är att de endast kan användas i stabila 

marknader. Om företag använder sig av en sådan här budget signalerar 

det till de anställda att de ska fortsätta som de gjort, men att de ska 

försöka bli effektivare. Behöver företaget en budget för att signalera det 

till de anställda? Nej, oftast inte. Budgeten blir i det läget onödig, anser 

Wallander. 
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Lindblom var redan 1959 inne på Wallanders resonemang i det han kallade för 

en "Muddling through-process". Detta innebär att företag följer de andra inom 

branschen och gör som dem, utan att det de gör egentligen tillför företaget 

någonting. Företag sägs göra detta för att inte vara annorlunda och för att följa 

normen i branschen. Företagen vet egentligen inte varför de gör det, men de 

gör det ändå. 

 

Utifrån de presenterade teorierna och definitionerna av budget och 

budgetering, ser vi ett tydligt mönster. De flesta företag använder sig av 

budgetering, trots att det kan verka onödigt och kostsamt. Företag som verkar 

i stabila och förutsägbara marknader får mer nytta av sin budget än företag 

som verkar i osäkra miljöer. För att komma vidare när det gäller budgetering i 

osäkra miljöer – vårt fokus i denna uppsats - behöver vi ta reda på mer om 

begreppet osäkerhet.  

2.4. Osäkerhet 

Mycket av kritiken mot budget handlar alltså om att den enbart fungerar i 

stabila marknader. Men hur ser marknader ut när de inte är stabila? För att ta 

reda på det är det viktigt att definiera begreppet osäkerhet. Osäkerhet 

definieras i Svenska Akademiens Ordlista (2014) som ett tillstånd som präglas 

av risker, otrygghet och ovisshet.  

Gifford, Bobbitt och Slocums (1979) definierar osäkerhet som en individs 

uppfattade oförmåga att förutspå någonting precist, till följd av otillräcklig 

information från omgivningen, eller att han/hon uppfattar att han/hon inte 

kan skilja mellan relevant och irrelevant information.  Sven Siverbo1 definierar 

osäkerhet som gapet mellan den information man har och den information 

man behöver.  

 

                                                
1 Sven Siverbo professor, programledare vid Karlstads Universitet, föreläsning  den 11 
februari 2014. 
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Med stöd av dessa definitioner ser vi att den osäkerhet som organisationerna i 

vår studie verkar i inte kan förklaras av ovanstående definitioner. För att 

ytterligare förklara deras situation har vi därför valt att definiera begreppet 

extern osäkerhet. 

2.4.1. Extern osäkerhet 

Extern osäkerhet har länge varit ett centralt begrepp i organisationsläran, 

speciellt i teorier som försöker förklara förhållanden mellan organisationer och 

deras omgivning (Milliken 1987). Merchant och Van der Stede (2012) 

definierar extern osäkerhet som de externa faktorer, individuella eller 

kollektiva, som är så osäkra att de gör det omöjligt eller försvårar individens 

förmåga att förutspå framtiden i ett givet område. Extern osäkerhet kan även 

definieras som det fundamentala problem som ledningar i företag måste lära 

sig att arbeta med (Thompson 1967).  

 

Milliken (1987) säger att det finns tre olika sorters externa 

osäkerhetssituationer som ett företag kan befinna sig i; tillståndsosäkerhet 

(State Uncertainty), påverkningsosäkerhet (Effect Uncertainty) och 

responsosäkerhet (Response Uncertainty). Dessa förklaras nedan. 

 

Tillståndsosäkerhet avser ett läge där chefer och organisationer upplever den 

organisationella miljön, eller komponenter i den organisationella miljön, som 

oförutsägbara. Företag lever i en tillståndsosäkerhet när de inte kan förstå, eller 

förutspå, hur komponenter i omgivningen kommer att förändras. 

 

Påverkningsosäkerhet refererar till oförmågan att förutspå hur den framtida 

omgivningen (beroende på tillståndsosäkerheten) kommer påverka 

organisationen. Vetskapen om att en orkan är på väg i riktning mot ditt hus 

gör inte att du vet hur den kommer påverka ditt hus, till exempel. 
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Responsosäkerhet definieras som en bristande kunskap om vilka 

responshandlingar ett företag kan göra mot omgivningens förändring, och 

vilka konsekvenser dessa responshandlingar har (Milliken 1987). 

 

En annan definition på extern osäkerhet är Childs (1972) definition. Han säger 

att det är turbulens i omgivningen som gör att företag och anställda uppfattar 

det som att de verkar i en omgivning med hög extern osäkerhet, och att det av 

den anledningen är turbulensen som är den beroende variabeln som gör att 

marknader uppfattas ha hög extern osäkerhet.  

2.5. Sammanställning av teoretiska huvudpunkter 

Våra teoretiska huvudpunkter, budgetering och osäkerhet, bygger på studier av 

Ax et al. (2009), Milliken (1987) samt Bunce et al. (1995) och tar också hänsyn 

till den kritik som framförts av till exempel Wallander (1999). Det är framför 

allt dessa forskares resonemang vi kommer ta stöd av i vår analys för att 

förklara hur hockeyorganisationerna arbetar med budgetering och hanterar 

osäkerhet.   
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3. Metod 

              

I detta kapitel presenteras kvalitativ metod och arbetssätt som används inom kvalitativ  

metod. Här kommer även vårt urval av hockeyklubbar att presenteras samt hur våra 

intervjuer och dokumentinsamling gått tillväga. I detta kapitel redovisas dessutom etiska  

överväganden och studiens trovärdighet. 

         

3.1. Kvalitativ metod 

Jacobsen (2002) anser att den kvalitativa samt den kvantitativa ansatsen inte 

principiellt skiljer sig från varandra. Båda är metoder för att samla in empiri, 

men han anser att båda lämpar sig olika bra för olika sammanhang. Den 

kvantitativa metoden ger enligt Jacobsen (2002) en mer översiktlig bild av 

situationer, något som vi inte är intresserade av. Han anser att kvalitativa 

metoder är mer öppna för ny information och för sådant som forskaren inte 

förväntat sig än vad den kvantitativa metoden är, och att den således passar 

bättre för sådana situationer. Då vår situation stämmer in på den 

beskrivningen tycker vi att den kvalitativa metoden passar bättre än den 

kvantitativa.  

 

Den kvalitativa metoden är ofta kopplad till ett deduktivt arbetssätt. En 

deduktiv ansats innebär att det redan finns en teori och att man utgår från den 

i sin empiriska studie och analys för att se om teorin är användbar för att 

förklara och förstå den verklighet man är intresserad av. Jacobsen (2002) 

resonerar vidare att den kvalitativa metoden betonar närhet mellan forskaren 

och intervjupersonen, som ett viktigt element i strävan att förstå verkligheten. 

Då vi ansåg att detta stämde väl överens med vår situation, var även detta ett 

skäl till att välja den kvalitativa metoden. 
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3.2. Urval 

Vid urvalet inom en kvalitativ studie ska intervjuaren tänka på att rekrytera 

deltagare som passar för ämnet och kan bidra till att syftet uppnås. Urvalet 

beror mycket på just studiens syfte, men också dess teoretiska, 

kunskapsteoretiska och metodologiska ståndpunkter. Med det menar King 

(2004) att alla aspekter inom studien spelar in vid urvalet.  

 

En annan viktig faktor vid rekryteringen av intervjupersoner är 

tidsbegränsningen samt tillgången av likvida medel. Det är lätt för en kvalitativ 

forskare att underskatta tidsbegränsningen och därmed inte hinna färdigt med 

intervjuerna i tid. Det är därför viktigt att planera och inse sina begränsningar 

när man gör sitt urval (King 2004). 

 

Ett annat viktigt kriterium för kvalitativa forskare är att de behöver hitta 

intervjupersoner med olika förutsättningar. Detta eftersom forskaren då får ett 

vidare spann på informationen utan att behöva intervjua allt för många 

intervjupersoner. Även kriterier som olika geografiska områden eller sociala 

situationer kan spela in vid urvalet (King 2004). 

 

Inför vår undersökning av budgetering i ständigt osäkra miljöer var det viktigt 

att fastställa kriterier som skulle efterföljas i urvalet av organisationer och 

situationer. I första hand skulle en miljö fastställas för granskning. Där har vi 

valt att låta klubbarna i den Svenska Hockeyligan och HockeyAllsvenskan 

representera vår situation med företag som verkar i miljöer med ständig extern 

osäkerhet. SHL är den högsta divisionen i Sverige för seriespel inom 

herrhockey.  

 

SHL bildades säsongen 1975-76, då under namnet “Den svenska Elitserien”, 

och har spelats årligen sedan dess. HockeyAllsvenskan är den näst högsta 

divisionen för svensk herrhockey. HockeyAllsvenskan har under åren 

genomgått stora förändringar, både struktur- och namnmässigt.  
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I korta drag kan man säga att den sedan 2009 består av 14 lag som spelar 52 

omgångar, där de tre främsta lagen direktkvalificeras till kval för spel i SHL 

(SHL 2014). 

 

Det första kriteriet som skulle uppfyllas var att bestämma en miljö. Som 

tidigare framkommit i vår uppsats har vi valt en miljö med ständig extern 

osäkerhet. Vi har valt att granska organisationerna i SHL och 

HockeyAllsvenskan eftersom de omöjligt kan veta vilken division de spelar i 

kommande säsong. Detta på grund av att förflyttningar mellan divisioner 

beror på den idrottsliga prestationen. Det i sin tur leder till att organisationerna 

inte vet vilka intäkter de kan räkna med när de börjar sin budgetprocess, vilket 

är en situation med ständig extern osäkerhet. 

 

Det andra kriteriet som måste fastställas innebär att determinera vilka 

organisationer inom SHL och HockeyAllsvenskan som vi ska undersöka. Där 

hade vi tre underkriterier, där ett kriterium var att organisationerna skulle 

verka i SHL eller HockeyAllsvenskan. Det andra kriteriet innebar att 

organisationerna skulle ha en ekonomiansvarig. Detta för att fastställa att ett 

faktiskt ekonomiarbete pågår i organisationen. Det tredje var att 

organisationen skulle använda sig av budget. Detta för att vi ska kunna granska 

budgeteringsprocessen. 

 

Vi valde att kontakta samtliga organisationer i SHL och HockeyAllsvenskan. 

Av dessa deltog sex organisationer i vår studie, dessa organisationer var 

Färjestad BK, Rögle BK, Luleå HC, BIK Karlskoga, Örebro HK samt en 

klubb som valt att vara anonym. Den anonyma klubben kommer i 

fortsättningen benämnas Hockeyklubb 6.  
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Utfallet föll sig så att vi fick kontakt med klubbar med olika förutsättningar, 

vilket hjälper oss att få inblick i hur olika svenska hockeyklubbar resonerar 

kring budgeteringen. Vi har därefter ordnat in de sex organisationerna i fyra 

olika kategorier utefter dessa förutsättningar: ett starkt topplag i SHL, ett 

stabilt mittenlag i SHL, ett lag som nyligen blivit uppflyttat från 

HockeyAllsvenskan till SHL samt lag som har som mål att flyttas upp från 

HockeyAllsvenskan till SHL. Mer om indelningen av kategorier följer i 

presentationen av den empiriska studien.   

3.3. Datainsamling 

Det finns olika tekniker för datainsamling inom kvalitativ metod. Vi har valt 

att använda oss av personlig intervju, mejlintervju samt dokumentinsamling. 

Vi kommer fortsättningsvis att skilja på primär- och sekundärdata. Primärdata 

bygger på förstahandskällor och är data som man själv direkt samlar in, till 

exempel intervjuer. Sekundärdata är data man samlar in från studier någon 

annan genomfört, ofta presenterade i olika dokument. Sekundärdata bygger 

alltså på andrahandskällor (Saunders et al. 2009). 

3.3.1. Personlig intervju 

Som framkommer i stycket ovan är data som författaren själv får fram genom 

intervjuer en form av primärdata. Enligt King (2004) är intervju den vanligaste 

tekniken för kvalitativ metod. Detta beror enligt King på att man vid en 

kvalitativ studie vill gå på djupet hos intervjupersonen, vilket då leder till att 

intervju som undersökningsmetod nästan uteslutande är den teknik man ska 

använda sig av. Han beskriver också intervju som ett viktigt verktyg för att 

skapa en relation mellan intervjuaren och den intervjuade. En bra relation 

mellan den intervjuade och intervjuaren ger troligtvis en mer omfattande och 

eventuellt mer ärlig information.  
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Vi kontaktade Charlott Larsson, vVD och ekonomichef på Färjestad BK, för 

att boka en personlig intervju. Organisationens geografiska närhet var en 

bidragande orsak till att just denna kontakt togs. Charlott Larsson accepterade 

vår förfrågan om en intervju, och denna tog plats på Färjestad BKs kansli den 

15 april mellan klockan 10.00 och 10.45.  

 

En intervju byggs, enligt King (2004), upp i fyra steg, där första steget innebär 

att formulera syftet med studien. Det gjordes tidigare i vår studie (1. 

Inledning). Steg två innebär att man skapar en intervjuguide, vilket vi gjorde 

när det blivit bekräftat att intervjun skulle bli av (se bilaga 1). En intervjuguide 

innebär att man skapar en lista med frågor som ska besvaras av 

intervjupersonen. Steg tre är att göra ett urval samt rekrytera deltagare för 

intervjuer, vilket vi gjorde när vi skickade ut vår förfrågan till Charlott. Steg 

fyra innebär att till slut genomföra intervjun, vilket gjordes den 15 april. Hur 

själva intervjun sedan fortlöper beror på om man valt att göra en öppen, 

halvöppen eller stängd intervju (King 2004).  

 

I vår studie använde vi oss av en halvöppen intervju, vilket innebär att man har 

intervjuguiden, se bilaga 1, som en utgångspunkt. Själva intervjun blir därmed 

mer lik ett samtal mellan intervjuaren och den intervjuade. På så vis kommer 

alla frågor i intervjuguiden att besvaras, men kanske inte i ”rätt” följd. Ett 

exempel på det var när vi frågade Charlott om budgetprocessen, där hon i sitt 

svar på den frågan samtidigt svarade på frågan om de budgeterar för slutspel. 

En öppen intervju innebär däremot att intervjuaren har ett öppet samtal med 

intervjupersonen och att ingen, eller en ytterst förenklad, intervjuguide 

används. I den stängda intervjun är intervjuguiden viktig, frågorna ställs en 

efter en och ska besvaras i ordningsföljd (Jacobsen 2002).  
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Under intervjun är flexibilitet den viktigaste faktorn för att lyckas, enligt King 

(2004). Med det menar han att intervjuaren måste bortse från i vilken 

ordningsföljd frågorna kommer i intervjuguiden och istället lyssna till den 

intervjuade och ställa följdfrågor. Detta stämmer väl överens med ovanstående 

diskussion och det var något vi tog fasta på och applicerade under hela 

intervjun med Charlott Larsson.  

 

En annan fördel med att använda sig av personliga intervjuer, är enligt 

Jacobsen (2002) att ämnet vi valt att studera är relativt outforskat. Att då 

använda sig av intervjuer gör att man som forskare eventuellt får en bättre 

insikt i ämnet, eftersom det inte finns mycket tidigare forskning att förlita sig 

på. Det finns även nackdelar med att utföra intervjuer, då det är 

resurskrävande eftersom ingående intervjuer ofta tar lång tid att förbereda, 

genomföra och sammanställa (Jacobsen 2002). Eftersom vi i vår studie valt att 

bara göra en ingående, personlig intervju, ansåg vi inte att detta drabbade oss 

nämnvärt. Vi gjorde däremot fler mejlintervjuer, vilket det följer mer 

information om nedan. 

3.3.2. Mejlintervju 

Som tidigare nämnts är även data som kommer från utförda mejlintervjuer en 

form av primärdata. Mejlintervjuer är ett bra alternativ till personliga intervjuer 

eftersom det är mer kostnadseffektivt, samt att det gör det lättare att intervjua 

intervjupersoner på distans (Morgan & Symon 2004; Meho 2006).  

 

Då vi redan från början ansåg att alla organisationer i SHL och 

HockeyAllsvenskan passade vårt syfte, var alternativet med mejlintervjuer 

attraktivt för oss. Detta på grund av att det hjälpte oss överbrygga de stora 

geografiska avstånden mellan oss och organisationerna, som annars hade 

kunnat bli problematiska. Till exempel avståndet mellan Karlstad och Luleå, 

som är 112 mil.  
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Även Morgan och Symon (2004) beskriver mejlintervjuer som en bra teknik 

när intervjupersonerna är geografiskt utspridda och att det då bidrar till 

kostnadseffektivisering samt enkelhet. Mejlintervjuer hjälper även intervjuaren 

tidsmässigt, eftersom intervjuaren inte behöver ta sig tid att träffa den som ska 

intervjuas personligen, samt att man kan intervjua flera intervjupersoner 

samtidigt. Eftersom vi i vår studie har begränsad tid var detta ytterligare ett 

skäl till att vi valde att använda oss av mejlintervjuer. Mejlintervjuer hjälper 

även intervjupersoner som kanske är blyga att våga ställa upp och delta i 

undersökningar (Meho 2006). Huruvida detta hjälpt oss eller inte gällande den 

synvinkeln är svårt för oss att avgöra. 

 

Tillvägagångssättet för att bedriva mejlintervjuer kan ske på två sätt. Det första 

sättet innebär att intervjuaren skickar några frågor i taget till den som ska 

intervjuas som i sin tur svarar och så får de en löpande konversation. Detta 

sätt använde vi oss inte av. Morgan och Symons (2004) argumenterar för att 

detta sätt kan ta lång tid och kännas osäkert beroende på hur bra kontakt man 

får med den intervjuade. Detta ansåg vi stämde väl. Det andra sättet innebär 

att intervjuaren skickar alla frågor samtidigt till intervjupersonen, även om det 

då kan tyckas liknas mer vid ett internet- eller intranätförmedlat frågeformulär. 

Om man som intervjuare vill vara säker och har begränsat med tid 

rekommenderas det andra sättet eftersom intervjuaren då får svar på alla 

frågor direkt. Det var också så vi valde att utföra våra mejlintervjuer. 

 

Eftersom vi ville kontakta samtliga organisationer i SHL och 

HockeyAllsvenskan skickades ett presentationsmejl ut till alla dessa. I detta 

informerade vi om vår studie, frågade mottagaren om de ville delta i 

undersökningen samt om de som organisation budgeterade eller ej, se bilaga 4. 

Arbetet med att ta fram mejladresser gjordes via varje organisations hemsida. 

På detta svarade sedan sex klubbar att de ville delta, två svarade att de inte ville 

delta och resten svarade inte alls.  
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Samtliga som svarade angav att de budgeterade. Detta gjorde att vi åtminstone 

hade sex klubbar att gå vidare med. 

 

När vi sedan kontaktade organisationerna en andra gång, för att presentera 

undersökningsformuläret, se bilaga 2 och 3, valde vi att skicka detta till de sex 

klubbar som svarat ja på tidigare mejl, men även till de som inte svarat alls på 

det första mejlet. Detta eftersom vi hoppades på att fånga upp dem som inte 

hade svarat. Undersökningsformuläret innehöll val om anonymitet för de 

organisationer som önskade detta (se bilaga 2 och 3). 

Undersökningsformuläret var tillgängligt för intervjupersonerna mellan den 2 

och 30 april 2014. Totalt fick vi in fem organisationers svar kring budgetering i 

osäkra miljöer via mejlintervjuer, varav två inte hade tackat ja vid vår första 

förfrågan. 

3.3.3. Dokumentinsamling 

Dokumentinsamling är en form av sekundärdata. Detta eftersom man här 

använder sig av och observerar data som någon annan sammanställt (Saunders 

et al. 2009). Saunders et al. delar in sekundärdata i tre olika undergrupper; 

Dokumenterad sekundärdata (Documentary secondary data), 

Undersökningsbaserad sekundärdata (Survey-based secondary data) och Multipel 

sekundärdata (Multiple source secondary data). 

 

Dokumenterad sekundärdata beskriver de som data som oftast används för att 

komplettera i undersökningar som använder sig av en ”primary collection model”. 

Exempel på sådan data är enligt Saunders et al. information som finns i 

dagböcker, brev, tidningsartiklar samt organisationers databaser. Vi har använt 

oss av de olika organisationernas hemsidor för att hitta information om dessa 

organisationer och deras historik, för att använda som komplement till den 

data vi samlar in via intervjuer. 
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Sedan finns det alltså undersökningsbaserad och multipel sekundärdata, men 

det är ingenting som vi arbetat med. Undersökningsbaserad sekundärdata är 

data som samlats in genom diverse undersökningar och sedan analyserats i sitt 

ursprungliga syfte, som sedan appliceras på en ny studie. Multipla 

sekundärdata är något mer diffust. Det kan bestå av en blandning av 

dokumenterad sekundärdata och undersökningsbaserad sekundärdata, eller 

enbart en av dessa.  

 

I och med att man vid användande av sekundärdata använder sig av data som 

inte egentligen är fabricerad för ens egen undersökning, kan det naturligtvis 

medföra nackdelar. Enligt Saunders et al. (2009) är just detta en nackdel, att 

datan inte från början är gjord för undersökningen. Det kan enligt dem leda till 

att datan inte passar undersökningens syfte. En annan nackdel de tar upp är att 

det kan vara svårt eller dyrt att få fram sekundärdata. Eftersom vi arbetat via 

organisationers hemsidor är inte detta något vi har blivit drabbade av.  

Ytterligare en nackdel är att man som konsument av sekundärdata inte har 

någon egentlig kontroll över dess kvalitet. Då vi använt oss av de officiella 

hemsidorna för respektive organisation är dock inte detta något som påverkar 

vår uppsats trovärdighet.  

 

Fördelarna med att använda sig av sekundär information är flera. Saunders et 

al. (2009) beskriver tre huvudsakliga fördelar. De påstår att sekundär 

information är snabb och sparar på resurser eftersom att undersökningen 

redan är gjord och informationen publicerad. Den är även lätt att dubbelkolla i 

efterhand. 

3.4. Dataanalys/-bearbetning 

Databearbetningsprocessen kan enligt Jacobsen (2002) delas in i tre delar. Del 

ett handlar om att beskriva situationen som studien behandlar, vilket innebär 

att forskaren behöver få in en så grundlig och detaljerad beskrivning som 

möjligt av datan. Denna del har behandlats tidigare i detta kapitel.  
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Den andra delen behandlar bearbetningen av datan inför analysen. En av 

anledningarna till att man som forskare väljer att använda sig av en kvalitativ 

studie är att man vill få fram information ur en mängd olika perspektiv, 

nyanser och ståndpunkter. Vid analys och bearbetning av informationen är det 

första man som forskare ska göra att reducera komplexiteten av den 

obearbetade datan, enligt Jacobsen (2002). Detta innebär att reducera och 

strukturera den obearbetade informationen.  

 

Vi har reducerat och strukturerat vår data genom att utgå från de två 

huvudkategorierna som vår studie innefattar; budgetering samt osäkerhet. 

Efter att ha använt oss av denna indelning i huvudkategorier har vi granskat 

vår insamlade empiri för att hitta vad som sägs angående dessa ting och 

sammanställa det, för att på så vis få fram strukturerad och reducerad data.  

 

Denna bearbetning som vi gjort med datan leder till att perspektiven, 

nyanserna och ståndpunkterna blir mindre omfattande, men enligt Jacobsen 

(2002) måste detta göras för att materialet ska kunna bli hanterbart i analysen. 

I vår studie finns denna bearbetade information i presentationen av den 

empiriska studien.   

 

Sista delen i Jacobsens (2002) beskrivna databearbetningsprocess innebär att 

forskaren tolkar den data som samlats in och kategoriserats. I vår studie 

applicerar vi teori och begrepp från den teoretiska referensramen på den 

kategoriserade datan, och det behandlas i analyskapitlet.  

3.5. Etiska överväganden 

“Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men med moral avses människors 

praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta värderingar. En 

persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses 

den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund.” (Nationalencyklopedin 2014) 
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I vårt uppsatsarbete har vi tagit hänsyn till de allmänna etiska regler som 

kursen och allmänt forskningsarbete kräver. Med det avses referenshantering, 

moraliska överväganden och korrekt återgivande av data med mera. När 

intervjuer ska göras är det relevant att behandla etiken. I inledningsfasen inför 

intervjuer är det därför viktigt att informera intervjupersoner om deras rätt att 

vara anonyma och forskarens sekretess samt vem forskningen bedrivs för och 

vad man hoppas uppnå. Dessa punkter bör upprepas i början av intervjun, och 

intervjuaren måste även få tillåtelse att spela in intervjun. Den intervjuade bör 

också få veta vilken typ av feedback om studien som denne kommer att få 

(King 2004). 

 

I vårt första kontaktmejl till potentiella intervjupersoner tog vi hänsyn till 

Kings (2004) rekommendationer, vilket innebar att vi informerade om studien 

och dess syfte, samt vilka vi var och varför studien genomförs. Vi har även 

informerat och låtit alla representanter få chansen att vara anonyma både 

gällande organisation samt eget namn. Enbart en klubb valde att vara helt 

anonym och två intervjupersoner valde att vara anonyma gällande sitt eget 

namn. Organisationsnamnet fick vi dock öppet presenteras i studien. Vid den 

personliga intervjun blev den intervjuade tillfrågad om det var tillåtet att vi 

spelade in, vilket det var. Vi har även informerat alla intervjupersoner om att vi 

kommer att skicka ut data som berör dem och deras organisation för 

godkännande innan publicering. Detta för att säkerställa att kravet på korrekt 

återgivande av data uppfylls, men även för att ge trygghet till våra 

intervjupersoner. 

3.6.  Trovärdighet 

Eftersom syftet med uppsatsen är att studera hur organisationer i ständigt 

osäkra miljöer använder sig av budgetering, har en kvalitativ ansats valts. Då vi 

använde oss av en kvalitativ metod har vi kunnat åstadkomma en djupare 

förståelse för ämnet, något som inte hade varit lika troligt med en kvantitativ 

ansats (Jacobsen 2002). Detta styrker vår studies trovärdighet.  
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Då studien är av kvalitativ karaktär ersätts begreppen validitet och reliabilitet 

med en diskussion om giltighet och tillförlitlighet. Detta är något som 

Jacobsen (2002) tar upp, då han diskuterar att även den kvalitativa metoden 

måste granskas och utsättas för prövningar om giltighet, likt den kvantitativa.  

 

Giltigheten beskrivs som endera intern- eller extern giltighet. Den interna 

giltigheten prövas genom att själva undersökningen utförs på en annan 

informantgrupp med liknande egenskaper, för att se om resultatet blir det 

samma, eller att man kritiskt granskar själva resultaten. Den externa giltigheten 

är det som kallas för överförbarhet, det vill säga i vilken grad som 

forskningsresultaten kan generaliseras. Enligt Jacobsen (2002) kommer dock 

studier med en kvalitativ ansats att få problem med den externa giltigheten. 

För att i så stor mån som möjligt säkerställa den externa giltigheten har vi dock 

kontaktat samtliga organisationer i SHL och HockeyAllsvenskan. 

 

Som vi tidigare har nämnt så har vi använt oss av en personlig intervju och 

intervjuat resterande fem intervjupersoner med mejlintervjuer. Detta är något 

som eventuellt kan skada vår interna giltighet, då de personliga intervjuerna 

anses ha högre trovärdighet. Detta val att enbart använda sig av en personlig 

intervju gjordes som sagt av rent praktiska skäl. Vi har i vår studie enbart 

använt oss av publicerade vetenskapliga artiklar, litteratur som anses vara 

trovärdig samt officiella hemsidor för material. Vi har återgivit data så som den 

varit presenterad för oss. Dessa ageranden är något som styrker vår 

trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Sammanfattningsvis är  vår studie inte är fri från brister i den externa och den 

interna giltigheten, men att bristerna inte är så stora att de skadar vår studies 

tillförlitlighet. Vi hävdar att materialet är trovärdigt. 
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4. Presentation av empirisk studie 

                  

I detta kapitel presenteras vår empiriska  data. Kapitlet lyfter fram intervjupersonernas syn  

på budgetering och osäkerhet. Här följer även presentationer av de hockeyklubbar som ingår  

i vår studie, samt sammanfattningar från den personliga intervjun och de mejlintervjuer vi 

gjort.  

        

 

Som vi tidigare nämnt så förändras idrottsvärlden organisatoriskt sett i en 

snabb takt. Från att ha bestått av och grundat sig på ideellt arbete har Sports 

management blivit allt viktigare inom de enskilda föreningarna. Sports management 

förknippas med det företagsamma inom idrottsföreningar, där “sport 

managers” i dagsläget måste ta hänsyn till tekniker och strategier som annars 

kopplas ihop med organisationer i den privata sektorn eller i staten. Med stöd 

av det kan man påstå att sporten idag har blivit mer global. Denna förändring i 

synsätt på idrottsvärlden får naturligtvis konsekvenser för de organisationer 

som verkar där. Det kan till exempel innebära att det ställs större krav på 

styrningen inom organisationerna och därmed på budgeteringen, vilket är den 

del av utvecklingen som vi är intresserade av.  

 

Vi har valt att kategorisera organisationerna (3. Metod) för att kunna jämföra 

lag från olika segment av marknaden för att se huruvida de skiljer sig åt när det 

gäller budgetering och osäkerhet (Hoye et al. 2006). 
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4.1. Presentation av hockeyklubbarna 

I tidigare kapitel har vi ordnat in de sex organisationerna i fyra kategorier där 

ett starkt topplag i SHL representeras av Färjestad BK, ett stabilt mittenlag i 

SHL representeras av Luleå HF, ett lag som nyligen blivit uppflyttat från 

HockeyAllsvenskan till SHL är Örebro HK samt lag som strävar efter en 

uppflytt från HockeyAllsvenskan till SHL som representeras av Rögle BK 

samt BIK Karlskoga. Nedan följer en kort presentation av organisationerna. 

 

Färjestad BK (FBK) är en anrik förening som verkat i den svenska högstaligan 

i hockey sedan denna infördes säsongen 1975-76. Föreningen bildades 1932 

och blev inför säsongen 1996-97 Sveriges första helprofessionella 

hockeyorganisation. Med helprofessionell menas att alla anställda i 

organisationen arbetade där på heltid. Färjestad BK har blivit svenska mästare 

nio gånger och varit i SM-final 20 gånger, vilket är ett svenskt rekord 

(Färjestad BK 2014). 

 

Luleå HF (LHF) bildades 1977 (då under namnet GroKo Hockey). 1979 bytte 

man till det nuvarande namnet Luleå HockeyFörening. Föreningen har varit i 

fyra SM-finaler, varav den senaste var säsongen 2012-13, och vunnit ett SM-

guld, vilket var säsongen 1995-96. Laget ses för närvarande som ett stabilt lag i 

SHL (Luleå HF 2014). 

 

 Örebro HK (ÖHK) är nykomlingen i detta sammanhang. Organisationen 

bildades 1990 och spelar för närvarande i SHL sedan säsongen 2013-14. Detta 

var första gången organisationen i dess nuvarande konstellation var i den 

högsta serien (Örebro HK 2014). 

 

Rögle BK (RBK) är en annan anrik svensk hockeyförening, även om den 

inledde sitt organisatoriska liv som bandyförening 1921. Rögle BK har flera 

gånger varit uppe i den högsta serien, senast säsongen 2012-13, men spelar för 

närvarande i HockeyAllsvenskan (Rögle BK 2014). 
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BIK Karlskoga bildades 1943, fast då under namnet IFK Bofors. Det 

nuvarande namnet BIK Karlskoga infördes den 19 december 2011, mitt under 

brinnande säsong. Organisationen har aldrig varit i den högsta divisionen i 

svensk hockey sedan elitserien infördes 1975, men har etablerat sig som ett 

stabilt lag i HockeyAllsvenskan vars ambition är att nå upp till SHL (BIK 

Karlskoga 2014). 

 

Hockeyklubb 6 har valt att vara anonym, vilket medför att den inte kommer 

att presenteras.  

4.2. Budgetering inom SHL 

Samtliga intervjupersoner har svarat att de använder sig av budgetering. 

Samtliga svarar dessutom att de huvudsakligen använder budgetering för att ha 

kontroll samt för att exempelvis kunna planera investeringar i spelare och 

arenor. Majoriteten ser det som ett bra ekonomiskt styrmedel som de omöjligt 

kan gå ifrån, då det skulle påverka organisationen negativt. De ser exempelvis 

konsekvenser som brist på kontroll samt att osäkerheten skulle öka. Det 

verkar heller inte som att någon tillfrågad ser budgetering som dyrt och 

onödigt.  

 

”Rätt hanterat är budgetering inte kostsamt och onödigt. 

Fel hanterat är det kostsamt och onödigt.” 

Lars Schjölin, Örebro HK 

 

Vi kan även se att de allra flesta arbetar utefter en föränderlig budget i någon 

form. De allra flesta gör en fast budget, för att under själva budgetperioden 

arbeta med prognoser. Det finns dock undantag, som exempelvis 

ekonomiansvarig vid Rögle BK, som gör två parallella budgetar, en som är 

tillämpad för SHL och en för HockeyAllsvenskan.  
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”Eftersom vi spelat i kvalserien 9 raka säsonger har vi länge levt i ovisshet om vilken serie 

vi kommer att spela i kommande säsong. Två parallella budgets har ofta upprättats.” 

Ekonomiansvarig, Rögle BK 

 

Vi frågade våra intervjupersoner om det skett någon förändring i 

budgetarbetet sedan de börjat arbeta inom organisationen. Där svarade de fyra 

ekonomerna som verkar inom SHL att så var fallet, medan de två ekonomerna 

som verkar inom HockeyAllsvenskan svarade att ingen förändring hade skett. 

En av de som sett en förändring var Charlott Larsson, Färjestad BK. Hon 

började arbeta för Färjestad 2010, och beskriver då processen som 

centraliserad, alltså att ekonomiavdelningen och dess chefer stod för 

budgetarbetet. Det hade påbörjats en förändring gällande budgetarbetet redan 

innan Charlott kom dit, som innebar att budgetarbetet skulle bli 

decentraliserat. Organisationen i sig består av flera enheter, a-laget, 

arenadriften, kiosker, FBK-shopen med flera.  

 

Själva förändringen bestod i att budgetarbetet skulle delegeras ned till cheferna 

för varje enhet för att få dem delaktiga, men också för att få en mer rättvis bild 

av verkligheten. En del chefer hade jobbat med budget sedan tidigare medan 

vissa hade bristande erfarenhet inom ekonomi. Men alla enhetschefer har 

utbildats och informerats över tid.  

 

”En toppstyrd organisation vad det gäller ekonomiskt ansvar och budgetansvar, reagerar 

långsammare på förändring. Den blir som en stor Finlandsfärja, som du kan svänga med en 

gång om året. Men är det starkt decentraliserat, där ansvaret är långt ut, nära verkligheten, 

så blir den mycket mer lättsvängd. Det blir mer som en motorbåt där man kan svänga och 

göra om mycket fortare.” 

Charlott Larsson, Färjestad BK 
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På frågan om vad de ser för konsekvenser om organisationerna de företrädde 

skulle sluta att budgetera får vi varierande svar. Lars Schjölin (ÖHK) skriver 

till exempel att det sportsliga skulle bli lidande, medan Hockeyklubb 6 och 

BIK Karlskoga svarar att det skulle innebära att de skulle tappa kontrollen. 

Ekonomiansvarig på Rögle BK hävdar att det är omöjligt för dem att inte 

budgetera och Stefan Erkki (LHF) säger att de budgeterar för att se att 

verksamhetsplanen klarar deras ekonomiska mål. 

4.3. Budgeteringsprocessen inom SHL och HockeyAllsvenskan 

På frågan om det var flera som deltog i budgeteringsprocessen svarade fem av 

sex att så var fallet. I Hockeyklubb 6 har de enbart en budgetansvarig som får 

sköta allt gällande budgeten, medan det i övriga klubbar sker ett samarbete 

mellan organisationens olika delar.  

 

Budgetprocessen börjar för samtliga organisationer ungefär i januari, sedan 

fastställs budgeten för nästkommande period ungefär i april och sen används 

som sagt prognoser löpande under året. Själva budgetprocessen ser olika ut 

hos de olika organisationerna. Vid exempelvis ekonomiavdelningen hos BIK 

Karlskoga utgår de hela tiden från de tre senaste åren, medan exempelvis 

ekonomiavdelningen hos Rögle BK börjar arbeta med budgeten i januari och 

uppdaterar den efterhand under våren då mer information och fler underlag 

inför kommande säsong blir tillgängliga. Även om samtliga har svarat att 

budgeten ska vara färdig runt april så kan den i vissa organisationer ändras 

även över sommaren.  

 

Enligt Charlott Larsson (FBK) kan stora förändringar i verkligheten göra att 

ändringar i den fasta budgeten görs. Budgetprocessen på Färjestad BK börjar 

med att ekonomiavdelningen sammanställer hemmamatcherna från 

spelschemat, vilket resulterar i en budgetförutsättning som skall gälla som 

grund för alla enheters vidare bedömningar vid budgetering av egen 

verksamhet.  
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Efter detta följer mycket resonerande fram och tillbaka mellan Charlott 

Larsson och enhetscheferna om vad de tror om olika hemmamatcher. När 

enhetscheferna känner sig nöjda skickar de sitt budgetförslag till Charlott som 

granskar det och reflekterar över om hon känner sig nöjd med utfallet. Om så 

är fallet sätter hon ihop alla enhetsbudgetar till en budget för hela 

organisationen.  

 

Charlott beskriver att det under året kan bildas onda eller goda cirklar inom 

den professionella idrottsverksamheten. Den goda cirkeln bildas då det går bra 

för laget, eftersom det då kommer mer publik under säsongen, vilket leder till 

att organisationen får mer intäkter och därför kan investera i dyrare (och 

bättre) spelare, vilket i sin tur leder till att det går ännu bättre för laget. Den 

onda cirkeln som Charlott beskriver är precis tvärtom. Går det dåligt för laget 

kommer det leda till lägre publiksiffror, vilket kommer leda till att 

organisationen får mindre intäkter som de kan investera i laget. Charlott tycker 

att det här konceptet med cirklarna kan ”svänga väldigt snabbt” inom 

hockeyn, och av den anledningen bli svårhanterat. 

4.4. Hur resonerar klubbarna kring osäkerheten? 

Vi frågade ekonomerna hur de tänker kring den externa osäkerheten som 

råder när de hanterar sin budgetering. 

 

”Vi utgår från grunden i ett ”worst case scenario”.” 

Ekonomiansvarig, BIK Karlskoga 

 

”Vi jobbar, som sagt, ofta med parallella budgets 

till dess att vi vet var vi kommer att spela.” 

Lars Schjölin, Rögle BK 
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Både BIK Karlskoga och Rögle BK spelar idag i HockeyAllsvenskan, 

organisationerna inom SHL diskuterar däremot mer om omvärldsbevakningar, 

publiksnitt och att osäkerheten finns med i hela deras budgetprocess. 

Hockeyklubb 6 tillägger även att slutspel inte ingår i deras budgetering. 

Organisationerna i SHL och HockeyAllsvenskan är medvetna om den 

situation de tvingas arbeta i, och har alla olika sätt att lösa det på.  

 

Majoriteten av de tillfrågade anser att SHL och HockeyAllsvenskan är en miljö 

som har ständig extern osäkerhet. De beskriver att detta beror på de stora 

ekonomiska skillnaderna mellan divisionerna, vad gäller sponsoravtal, 

marknadsintäkter, publikintresse med mera. Charlott Larsson (FBK) tycker att 

det viktigaste med budgetarbete inom osäkra miljöer är att bryta ned budgeten 

i mindre delar och därmed reducera delar av osäkerheten. Hon förklarar att det 

oftast finns delar för organisationerna som inte alls är osäkra och vissa delar 

som är väldigt osäkra. Genom att bryta ned budgeten i delar så reducerar hon 

osäkerhet A från osäkerhet B. Hon tycker även att det är viktigt att den som 

står närmast verkligheten inom sin enhet är den som ska göra budgeten, vilket 

i de flesta fall motsvaras av enhetschefen, för att minska osäkerheten. Det är 

detta som vi tidigare beskrivit som delegering av budgetarbete. 

 

Vidare ville vi veta vad de organisationer som spelar i SHL tror att en eventuell 

nedflytt till HockeyAllsvenskan skulle innebära. Där ansåg samtliga att det 

skulle få stora ekonomiska konsekvenser, tidigare nämnda minskningarna av 

marknadsintäkter, publikintresse med mera. Charlott Larsson (FBK) hävdar att 

de skulle få göra om hela budgetarbetet ”på en minut” och även vissa delar av 

organisationen. Även klubbarna, som i dagsläget spelar i HockeyAllsvenskan, 

skulle behöva göra stora förändringar i sin organisation vid en eventuell 

uppflytt till SHL.  

 

”Vi skulle få problem organisatoriskt vid en eventuell uppflytt till SHL.” 

Ekonomiansvarig, BIK Karlskoga 
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Ändock svarar ingen av de tillfrågade att en stängd liga skulle vara lösningen 

för de svåra osäkerheter som råder inom branschen. Men från 

ekonomiansvarig på Rögle BK, som verkar i HockeyAllsvenskan, får vi till svar 

att de i sådana fall hade sluppit använda sig av de tidigare nämnda parallella 

budgetarna.  

 

Under vår intervju med Charlott Larsson (FBK) blev vi informerade om att 

hemmamatcherna är det grundläggande i budgetarbetet. Inom SHLs 

grundseriespel spelar tolv lag, hälften av lagen 28 hemmamatcher och 27 

bortamatcher, och vice versa. Det innebär att varje lag kan budgetera för 27 

eller 28 hemmamatcher. Men efter att de totalt 55 omgångarna är avklarade så 

följer också ett slutspel.  

 

I slutspelet spelar åtta lag i fyra kvartsfinalserier, de fyra vinnarna möts i två 

semifinalserier och de två vinnarna därifrån möts i en finalserie. Alla dessa 

serier spelas i bäst av sju matcher och det laget som blivit högst placerat i 

grundserien får börja på hemmaplan. Exempelvis om Färjestad BK och Luleå 

Hockey kommer trea och sjua i grundserien och ska mötas i kvartsfinal, så 

börjar Färjestad kvartsfinalserien på hemmaplan. Kvartsfinalserien kan avgöras 

på minst fyra matcher, så det blir alltid minst två hemmamatcher för alla åtta 

lag som tagit sig till kvartsfinal (SHL 2014).  

 

Att kvalificera sig till slutspel innebär större intäkter för klubben. Ingen 

organisation kan dock veta från säsong till säsong om laget tar sig till slutspel, 

eftersom det beror på den idrottsliga prestationen. Hockeyklubb 6 ser det 

därför som självklart att inte ha med slutspel i sin budget. Charlott Larsson 

(FBK) berättar däremot att de på Färjestad alltid räknar med tre kvartsfinaler 

på hemmaplan i sin budget. Hon påvisar att det inte beror på att de vill sticka 

ut hakan på något sätt, utan att de helt enkelt spelat kvartsfinalserier 35 gånger 

utav de 39 gånger som SHL spelats (SweHockey 2014b). 
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5. Analys 

              

Teorier och begrepp som finns beskrivna i teorikapitlet appliceras i detta kapitel  

på den empiriska studien. Vi har valt att dela upp analysen i två delar; en del där vi  

analyserar empiriska data gällande ”Budgetering inom SHL och HockeyAllsvenskan”  

och en del där vi analyserar empiriska data gällande ”Osäkerheten inom  

SHL och HockeyAllsvenskan”. Vi har gjort detta då det ger vår analys  

en tydlig struktur som följer den givna strukturen i teorikapitlet. 

        

5.1. Budgetering inom SHL och HockeyAllsvenskan 

Vad vi kan se utifrån vår studie är att klubbarna som verkar inom de två 

högsta hockeyligorna i Sverige väljer att använda sig av budgetering, trots den 

höga osäkerhet som råder. Detta säger de tillfrågade beror på att de vill kunna 

ha kontroll samt kunna planera för investeringar med mera. Det kan även 

förklaras av Wallanders (1999) teori om varför organisationer väljer att 

budgetera. Hans teori handlar om att den enskilde inte vågar gå ifrån att 

budgetera, trots att det eventuellt skulle gynna den. Detta eftersom de negativa 

konsekvenserna skulle bli större om man avvek från normen och misslyckades, 

än om man som företag följde normen och misslyckades. Det är därmed 

säkrare att följa normen eftersom fördelarna med att gå ifrån budgeten inte 

väger upp de negativa konsekvenser som kan uppstå. Även Lindblom (1959) 

har diskuterat problemet med att organisationer budgeterar utan att det 

egentligen är nödvändigt. Han anser att det finns organisationer som följer 

flocken utan att de egentligen vet varför.  

 

I vår intervju med Charlott Larsson (FBK) informerar hon oss om att de på 

Färjestad BK differentierar sina hemmamatcher, beroende på vilken veckodag 

de infaller samt vilket lag de möter, för att därmed få fram en hypotes om vad 

den specifika matchen kan generera för intäkter.  
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Detta görs enligt respondeterna för att få kontroll och bättre kunna planera sin 

verksamhet, något som de flesta av våra intervjupersoner använder sin budget 

för. Vilket också är viktiga användningsområden för budgetering enligt Ax et 

al. (2009).  

 

För vidare diskussion angående budgetering inom SHL och 

HockeyAllsvenskan tar vi stöd av Ax et al. (2009), som säger att budgetering 

kostar mer än den smakar. Detta leder till att organisationerna eventuellt 

spenderar stora summor på någonting de egentligen inte behöver, enligt 

Wallander (1999) och Ax et al. (2009).  Även Merchant & Van der Stede 

(2012) diskuterar att budgeten är överflödig och kostsam, men att företag ändå 

fortsätter att använda sig av den. Vi har inom detta område fått in empiri från 

BIK Karlskoga som informerar oss om att budgetering inte alls är särdeles 

kostsamt för deras del.  

5.1.1. Budgetform 

De flesta av våra intervjupersoner arbetar i grunden med en fast budget, men 

blandar den med någon form av föränderlig budget. Det går för de allra flesta 

till så att de gör en fast budget till en början, för att under själva 

budgetperioden komplettera den med prognoser.  

 

Detta arbetssätt kan till viss del förklaras av Ax et al. (2009) definition av 

reviderad budget. En reviderad budget innebär att man släpper den fasta 

budgeten och enbart arbetar med prognoser, men i vår studie behåller 

organisationerna även den fasta budgeten.  

5.1.2. Förändring 

Intervjupersonerna beskriver att budgetarbetet har förändrats under deras tid i 

organisationen. Detta kan ha sin grund i Hoye et al. (2006) definition av sports 

management, som innebär att idrottsvärlden genomgår en förändring från att ha 

bestått av ideella idrottsföreningar till stora organisationer. 
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På bara några decennier har denna förändring skett och utvecklingen sker 

snabbt både inom och utanför organisationerna. Förändringen har lett till att 

det ställs högre krav på idrottsorganisationer och därmed förändras också 

ledningsarbetet fortlöpande.  

 

Under vår intervju med Charlott Larsson (FBK) diskuterades att 

decentralisering är viktigt i budgetarbetet, vilket även Bunce et al. (1995) 

behandlar i teorin om att den traditionella budgeteringen inte passar i dagens 

samhälle. De diskuterar att den traditionella budgeteringen innebär ett 

hierarkiskt tillvägagångssätt med en top-down planerad budget som 

organisationsledningen bestämmer utan att lyssna nämnvärt på underchefer 

och golvarbetare.  

 

Detta påstående går ekonomerna vid Rögle BK, BIK Karlskoga, Färjestad BK, 

Örebro HK samt Luleå HF helt emot när de i våra intervjuer svarar att det är 

flera som är delaktiga i budgetarbetet inom organisationen. Tidigare nämnda 

Charlott Larsson (FBK) diskuterar det här i stora delar av intervjun eftersom 

hon anser att det här är det viktigaste med hela budgetarbetet i osäkra miljöer. 

Vidare diskussion om Charlotts resonemang följer under 5.2 Osäkerheten 

inom SHL och HockeyAllsvenskan. 

5.2. Osäkerheten inom SHL och HockeyAllsvenskan 

Samtliga tillfrågade intervjupersoner, förutom Lars Schjölin (ÖHK), anser att 

de verkar i en miljö med ständig extern osäkerhet. Detta kan förklaras av 

Millikens (1987) definition av tillståndsosäkerhet, som innebär att 

organisationer upplever den miljö de befinner sig i som oförutsägbara.  

 

Charlott Larsson (FBK) pratar om att decentraliseringen av budgeten i 

organisationen är det viktigaste för hela budgetarbetet när man arbetar i 

miljöer med en ständig extern osäkerhet.  
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Hon säger att för att kunna kontrollera alla delar och förändringar inom de 

olika enheterna i en organisation behöver den närmsta chefen för enheten vara 

involverad i budgeteringsarbetet. Detta för att säkerställa att den person med 

mest kunskap och insyn i enheten är den som fattar budgeteringsbesluten. 

Hon säger också att en decentraliserad styrning kan hjälpa till att reducera 

osäkerheten inom organisationen eftersom man separerar osäkerhet A från 

osäkerhet B och därmed gör så att dessa inte påverkar varandra, vilket leder till 

att osäkerhetens inverkan på hela organisationen minskar. Detta säger hon är 

det största verktyget Färjestad BK har för att hantera osäkerheten.  

 

Något som skulle kunna avspegla osäkerheten i hockeyligorna är aspekten att 

det finns klubbar som, trots att den fasta budgeten ska vara bestämd i april, 

kan tänka sig att ändra den fram till augusti. I Färjestad BK sker ändringar 

över sommaren enbart om det är stora svängningar i verkligheten, vilket tyder 

på att de organisationerna inom de två högsta hockeyligorna i Sverige lever i 

en mycket föränderlig miljö där allt kan hända. Det här visar att situationen i 

SHL och HockeyAllsvenskan kan förklaras av den definition av osäkerhet som 

Gifford, Bobbitt och Slocums (1979) har. De definierar osäkerhet som en 

individs uppfattade oförmåga att förutspå någonting precist.  

 

Det är också relevant att koppla samman den föränderliga miljön med 

Millikens (1987) definition av påverkningsosäkerhet, då den avser en osäkerhet 

i en bransch som organisationen inte kan påverka. Vi tänker oss här ett 

exempel som förklaring till detta. I exemplet presterar laget dåligt, vilket leder 

till försämrade intäkter för hela organisationen på grund av försämrad 

publiktillströmning, vilket Charlott Larsson (FBK) i vår intervju definierade 

som onda cirklar. Hela organisationen kan alltså bli påverkad av något som 

ledningen inte kan påverka, vilket är precis det som Milliken (1987) beskriver i 

sin definition av påverkningsosäkerhet. 
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Som tidigare nämnts så budgeterar organisationerna för de hemmamatcher 

som de får på spelschemat för grundserien, men att det också finns 

organisationer som räknar med att laget ska ta sig till slutspel.  

 

Vad vi kan se från empirin är att Färjestad BK vågar öka osäkerheten i 

budgeteringen genom att budgetera för slutspel, men de har också en god 

grund för det eftersom de tagit sig till slutspel 35 av de 39 gånger som SHL har 

spelats (SweHockey 2014b). Det finns också enligt vår empiri lag som är 

försiktigare i sin syn på slutspel, till exempel Hockeyklubb 6. De ser det som 

självklart att inte ha med slutspel i sin budget.  

 

Den största anledningen till att branschen är osäker är ändå risken för 

förflyttning mellan divisionerna som ständigt hänger över organisationerna. 

Detta är, som vi nämner i vår presentation av den empiriska studien, något 

som bekymrar samtliga intervjupersoner, både de som verkar i SHL och de 

som verkar i HockeyAllsvenskan. 
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6. Slutsatser, reflektioner och förslag på fortsatt forskning 

              

I våra slutsatser har vi sammanfört resonemang från analyskapitlet med det syfte som 

presenterades i inledningskapitlet. I detta kapitel inkluderar vi även några reflektioner och 

förslag på vidare forskning inom ämnet.  

       

 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur organisationerna i de två högsta 

hockeyligorna i Sverige arbetar med budgetering. I syftet ingår även att 

redogöra för hur organisationerna hanterar extern osäkerhet.  

6.1. Slutsatser 

Vår analys visar att organisationerna inom SHL och HockeyAllsvenskan 

verkar i en miljö som präglas av både påverkningsosäkerhet och 

tillståndsosäkerhet. Trots detta väljer organisationerna att budgetera, vilket de 

gör för att kunna planera och ha kontroll över organisationen. Vi ser också en 

tydlig utveckling av budgetarbetet inom organisationerna, eftersom de 

tillfrågade svarat att de bara arbetat inom organisationen i 2-4 år, samt att det 

har skett förändringar i budgetarbetet under deras tid i organisationen. Som 

analysen visar kan utvecklingen inom organisationerna kopplas till den stora 

utveckling som sker inom idrottsvärlden idag.  

 

Som framgår i denna studie är teori om budgetering och osäkerhet viktig, men 

som också framgått i vår empiriska studie så finns det andra faktorer som är 

viktiga. Där riktas blickarna mot den decentralisering som används för 

budgetarbetet inom organisationerna. Många väljer att låta enhetscheferna 

styra en stor del av budgeten, trots att de kanske inte är ekonomer i grunden. 

Analysen visar också att detta kan få negativa konsekvenser, men att de 

fördelar som finns väger upp det hela.  
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Den viktigaste aspekten med decentraliseringen är, enligt vår analys, att 

osäkerheten delas upp och osäkerhet A separeras från osäkerhet B. 

Fortsättningsvis visar analysen att det här är ett bra sätt att minska 

osäkerhetens påverkan på budgeten.  

 

Analysen pekar också på att organisationer inte vill avvika från 

branschnormen, vilket enligt Wallander (1999) är en av anledningar till att 

organisationer i osäkra miljöer använder sig av budgetering. I vår studie har 

det dock framkommit att så inte var fallet, då organisationernas representanter 

anser att de inte skulle klara sig utan budget. 

6.2. Reflektioner 

Efter att ha genomfört denna studie har vi fått en god bild över hur 

situationen i SHL och HockeyAllsvenskan ser ut för organisationerna, gällande 

budgeteringen. Att organisationerna väljer att budgetera trots den ständiga 

externa säkerheten är både anmärkningsvärt och förståeligt. Det är 

anmärkningsvärt eftersom organisationerna vet att budgeten inte kommer 

stämma, på grund av den ständiga externa osäkerheten, och det är förståeligt 

eftersom organisationerna behöver budgeten för att i viss mån kunna planera 

och kontrollera sin verksamhet. 

6.3. Vidare forskning 

Eftersom vi i vår studie begränsat oss till att enbart granska svenska 

hockeyklubbar, finns det utrymme att undersöka organisationer i ständigt 

osäkra miljöer i exempelvis ett annat land, eller att undersöka en annan 

organisationstyp än just hockeyorganisationer.  

 

Det finns även utrymme att studera organisationer som lever i ständig extern 

osäkerhet med en kvantitativ ansats, för att försöka mäta osäkerhetens 

påverkan på organisationers budgetarbete i siffror. 
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I och med den utveckling som sker inom just idrottsvärlden ser vi även en 

möjlighet för fortsatt forskning inom beteendet för organisationerna i den 

världen. I nuläget bedrivs dessa stora organisationer som små organisationer 

då de inte riktigt hängt med i utvecklingen. Med det menar vi att det är vanligt 

att gamla idrottsmän stannar kvar som chefer i organisationen när deras 

spelarkarriär nått sitt slut och att de då får mycket ansvar trots att de kanske 

inte har någon ekonomisk utbildning eller liknande. Där finns det 

kunskapsluckor angående beteendet som vidare forskning skulle kunna fylla. 

 

Ett annat förslag som vore intressant att forska vidare kring vad som faktiskt 

skulle hända om organisationerna i SHL och HockeyAllsvenskan slutade att 

budgetera. Vilka konsekvenser skulle det få? 
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Bilaga 1 

Muntlig intervjuguide 

 

1. Får vi använda ditt och föreningens namn i vår studie? 

2. Hur länge har du jobbat inom ekonomi? 

3. Hur länge har du jobbat som ekonomiansvarig för Färjestad? 

4. Vilka enheter ingår i ditt ansvar? (Laget, arenan, restaurangen etc) 

5. Vilka är ni som arbetar med budgeteringen? 

6. Har ni en som är budgetansvarig, eller sköter ni allt tillsammans? 

7. Under din tid på Färjestad, har det skett någon förändring i hur ni 

arbetar med budgetering? 

8. Var jobbade du innan? Ser du någon specifik skillnad i 

budgeteringsprocessen från ditt tidigare arbete jämfört med ditt arbete i 

Färjestad?  

9. Har du märkt om budgeteringen blir väldigt annorlunda i Färjestad 

eftersom organisationen verkar inom en så osäker miljö? 

10. I vårt mejl frågade vi om ni budgeterar, vilket du bekräftade att ni gör. 

Varför budgeterar ni? 

11. Vad ser ni för konsekvenser om ni skulle gå ifrån att budgetera?  

12. Beskriv er budgeteringsprocess kortfattat? 

13. När börjar budgeteringsprocessen, och när är den färdig? 

14. Budgeterar ni för slutspel? 

15. Brukar er budget stämma? 

16. Vad tror du påverkar budgeten så att den inte får det utfallet ni 

hoppades på? 

17. Använder ni er av en föränderlig budget, en fast budget eller hur ser er 

lösning ut? 

18. Hur motiverar du det? 

19. Vi har hittat mycket forskning som hävdar att budgetering är kostsamt 

och i princip onödigt. Hur ställer du dig till detta?  
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20. Vad ser ni för konsekvenser vid en eventuell nedflyttning? 

21. Har ni några interna fallskärmsavtal vid en eventuell nedflyttning? 

22. Hur många år skulle ni klara att hålla nuvarande standard på 

organisationen om ni skulle åka ner? 

23. Syftet med vår studie är att vi anser att det saknas studier med fokus på 

budgetering i osäkra miljöer. I det stora hela: upplever ni 

SHL/HockeyAllsvenskan som en osäker miljö? 

24. Hur ser ert arbete ut kring osäkerheten? 

25. Tror du att ni skulle kunna få någon hjälp om det kom fram en ny teori 

kring hur man bör budgetera när man verkar inom osäkra miljöer? 

26. Är det något du vill tillägga som du tycker att vi missat att fråga om, angående 

budgeteringsprocessen? 

 

Är det okej om vi återkommer med frågor om det skulle vara något vi vill följa 

upp? 

 

 

 

Muntlig intervju med Charlott Larsson, vVD/ekonomichef Färjestad BK. 

Den 15 april 2014, Löfbergs Arena. 

Erik Jensen och Emelie Johansson 
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Bilaga 2 

Mejlintervjuguide till lag i SHL 

 

1. Får vi använda ditt namn i vår studie? 

Ja, jag heter:  Nej 

2. Får vi använda ert klubbnamn i vår studie? 

Ja, vårt klubbnamn är:  Nej 

3. Hur länge har du jobbat med ekonomi i er organisation? 

1 år  2-4 år  5 år eller mer 

4. Vilka enheter ingår i ditt ansvar?  

Laget   Arenan/Restaurangen  Något annat 

5. Är ni flera som arbetar med budgeteringen?  

Ja   Nej 

6. Om ja - Har ni en som är budgetansvarig, eller sköter ni allt 

tillsammans? 

7. Under din tid inom organisationen har det skett någon förändring i hur 

ni arbetar med budgetering? 

Ja, nu fokuserar vi mer/mindre på: Nej 

8. Tycker du att budgeteringen blir väldigt annorlunda i er organisation 

jämfört med företag på mer stabila marknader eftersom ni verkar inom 

en så osäker miljö? 

9. I vårt mejl frågade vi om ni budgeterar, vilket du bekräftade att ni gör. 

Förklara gärna kortfattat varför ni budgeterar? 

10. Vad ser ni för konsekvenser om ni skulle gå ifrån att budgetera?  

11. Beskriv er budgeteringsprocess kortfattat (exempelvis när börjar 

planeringen av budgeten och när brukar ni ha den färdig?). 

12. Använder ni er av en föränderlig budget, en fast budget eller hur ser er 

lösning ut? 

Föränderlig budget Fast budget             Annan lösning: 

13. Hur motiverar du det? 
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14. Vi har hittat mycket forskning som hävdar att budgetering är kostsamt 

och i princip onödigt. Hur ställer du dig till detta?  

15. Vad ser ni för konsekvenser vid en eventuell nedflyttning till 

HockeyAllsvenskan? 

16. Har ni några interna fallskärmsavtal vid en eventuell nedflyttning? 

Ja     Nej 

17. Hur många år skulle ni klara att hålla nuvarande standard på 

organisationen om ni skulle åka ner? 

1 år  2-4 år 5 år eller mer Vet ej 

18. Syftet med vår studie är att vi anser att det saknas studier med fokus på 

budgetering i osäkra miljöer. I det stora hela: upplever ni 

SHL/HockeyAllsvenskan som en osäker miljö? 

19. Arbetar ni något med osäkerheten som råder inom hockeyligorna? 

Ja       Nej 

20. Om ja: Förklara gärna hur ert arbete ser ut kring osäkerheten? 

21. Tror du att ni skulle kunna få någon hjälp om det kom fram en ny teori 

kring hur man bör budgetera när man verkar inom osäkra miljöer? 

Ja  Nej 

22. Om ja: Utveckla gärna vad ni tror skulle kunna hjälpa er.  

23. Är det något du vill tillägga? 

Ja:   Nej 
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Bilaga 3 

Mejlintervjuguide till lag i HockeyAllsvenskan 

 

1. Får vi använda ditt namn i vår studie? 

Ja, jag heter:  Nej 

2. Får vi använda ert klubbnamn i vår studie? 

Ja, vårt klubbnamn är:  Nej 

3. Hur länge har du jobbat med ekonomi i er organisation? 

1 år  2-4 år  5 år eller mer 

4. Vilka enheter ingår i ditt ansvar?  

Laget Arenan Restaurangen Något annat 

5. Är ni flera som arbetar med budgeteringen?  

Ja   Nej 

6. Om ja - Har ni en som är budgetansvarig, eller sköter ni allt 

tillsammans? 

7. Under din tid inom organisationen har det skett någon förändring i hur 

ni arbetar  med budgetering? 

Ja, nu fokuserar vi mer/mindre på:  Nej 

8. Tycker du att budgeteringen blir väldigt annorlunda i er organisation 

jämfört med företag på mer stabila marknader eftersom ni verkar inom 

en så osäker miljö? 

9. I vårt mejl frågade vi om ni budgeterar, vilket du bekräftade att ni gör. 

Förklara gärna kortfattat varför ni budgeterar? 

10. Vad ser ni för konsekvenser om ni skulle gå ifrån att budgetera?  

11. Beskriv er budgeteringsprocess kortfattat (exempelvis när börjar 

planeringen av budgeten och när brukar ni ha den färdig?). 

12. Använder ni er av en föränderlig budget, en fast budget eller hur ser er 

lösning ut? 

Föränderlig budget Fast budget           Annan lösning: 

13. Hur motiverar du det? 
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14. Vi har hittat mycket forskning som hävdar att budgetering är kostsamt 

och i princip onödigt. Hur ställer du dig till detta?  

15. Vad ser ni för konsekvenser vid en eventuell uppflyttning till SHL? 

16. Syftet med vår studie är att vi anser att det saknas studier med fokus på 

budgetering i osäkra miljöer. I det stora hela: upplever ni 

SHL/HockeyAllsvenskan som en osäker miljö? 

17. Arbetar ni något med osäkerheten som råder inom hockeyligorna? 

Ja  Nej 

18. Om ja: Förklara gärna hur ert arbete ser ut kring osäkerheten? 

19. Tror du att ni skulle kunna få någon hjälp om det kom fram en ny teori 

kring hur man bör budgetera när man verkar inom osäkra miljöer? 

Ja  Nej 

20. Om ja: Utveckla gärna vad ni tror skulle kunna hjälpa er.  

21. Är det något du vill tillägga? 

Ja:   Nej 
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Bilaga 4 

Presentationsmejl 

 

Hej Namn Efternamn! 

 

Vi är två ekonomstudenter vid Karlstads Universitet som är i orienteringsfasen 

för vår empiriska studie av vår kandidatuppsats inom Företagsekonomi. Syftet 

med uppsatsen är att studera hur organisationer med höga externa osäkerheter 

tänker kring budgetering. Vi har valt att studera budgetering inom den svenska 

hockeyligan. Vilken hänsyn tar organisationens ekonomer kring lagets tabellplacering och 

dess effekter inför nästkommande säsong i budgeteringsprocessen? Hur resonerar de olika 

lagen kring eventuella förändringar vid en uppflytt till SHL/nedflytt till Allsvenskan? 

 

Det vore intressant att vet hur just Ni i Lagnamn tänker kring budgetering i Er 

organisation. Nu, i vår orienteringsfas, undrar vi om Ni i Lagnamn använder Er 

av budgetering inom organisationen? 

Isåfall, skulle vi kunna få återkomma till Er i vår med några frågor kring hur ni 

tänker kring ovanstående information? 

 

Om ni vill ha mer information eller har några frågor, vänligen kontakta oss på  

Exxxxxxx@gmail.com eller exxxxxxxx@hotmail.com, 

Emelie: 0702- xxxxxx eller Erik: 0706- xxxxxx. 

Vi uppskattar att Du tog Dig tid att läsa vårt mejl. 

 

Tack på förhand! 

MVH Emelie Johansson och Erik Jensen, Karlstad Business School 

mailto:Exxxxxxx@gmail.com
mailto:exxxxxxxx@hotmail.com
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