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Sammanfattning 
Titel: Ekonomistyrning i ideella föreningar – En kvalitativ studie med inriktning på ideella 
idrottsföreningar. 
 
Författare: Rasmus Gustafsson & Maria Isaksson 
 
Handledare: Anders Wrenne 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Studiens syfte är att bidra till forskningen kring ekonomistyrningens innehåll och 
utformning och mer specifikt att bidra till en ökad förståelse kring ekonomistyrningen i 
ideella föreningar. 
 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats med en undersökningsmetod i form av intervjuer. Vår 
studie baseras på empiriskt material från strukturerade intervjuer med representanter från fyra 
olika ideella föreningar. Det teoretiska och empiriska materialet har sammanställts i 
respektive kapitel och därefter analyserats i förhållande till frågeställningen. 
 
Slutsatser: Resultatet visar att även om ekonomistyrning används i ideella föreningar 
utnyttjar man inte styrningens fulla potential. Avsaknaden av tydliga mål, 
verksamhetsplanering och strategisk planering försvårar styrandet i föreningarna. Budgeten 
används för att få överblick av föreningens finansiella position och ekonomisk uppföljning 
används för att kontrollera att budgeten följs. 
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Abstract 
Title: Management control systems in non-profit organizations – A quality study with focus 
on non-profit sport organizations. 
 
Authors: Rasmus Gustafsson & Maria Isaksson 
 
Supervisor: Anders Wrenne 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to contribute to the research in management control 
systems in general and more specifically increase the knowledge in management control 
systems in non-profit sport organizations. 
 
Method: We have used a qualitive approach in this thesis. The result of the study is based on 
structured interviews with representatives of four different non-profit sport clubs. The 
theoretical and empirical data has been presented in separated chapters and subsequently 
analyzed in relation to the research question. 
 
Results: Management control systems could be put into better use in non-profit organizations. 
The lack of strategic planning and implemented long-term goals makes it more difficult to run 
the organization. The clubs use budget to keep control of their financial situation and budget 
control to make sure they stay within budget. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till varför vår undersökning är 
intressant att genomföra. Vidare förs en diskussion kring problemet vilket ytterligare kan 
tydliggöra studiens relevans. Diskussionen avslutas med en frågeställning som vi ämnar 
behandla i den föreliggande undersökningen. Därefter ges undersökningens syfte och en 
disposition av uppsatsen som vi hoppas ska hjälpa läsaren att få en helhetsbild av studien. 

1.1 Inledning 

Ideella föreningar har en viktig roll i det svenska samhället och det svenska folket är starkt 
engagerat i ideella verksamheter (Thunberg, 2006). I Sverige lägger kvinnor och män i 
genomsnitt ner 16 timmar i månaden på frivilliga insatser, det vill säga insatser som görs på 
frivillig grund, oavlönat eller mot symbolisk ersättning. Det betyder att de frivilliga 
insatserna, omräknat till hela befolkningen, uppgår till mer än 400 000 heltidsarbeten på ett år. 
Vidare finns det i Sverige uppskattningsvis 200 000 organisationer inom det civila samhället 
vilka till största del utgörs av ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund. 
Drygt 85 % av befolkningen (16-84 år) är medlemmar i någon förening och av den totala 
befolkningen deltar 43 % av männen och 38 % av kvinnorna aktivt i en förening 
(Regeringskansliet, 2012). 
 
Kännetecknandet av en ideell förening är att ändamålet är ideellt och/eller att verksamheten är 
det. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen kan inte anses ha ett 
ideellt ändamål. För att en sådan förening ska kunna anses vara en ideell förening i juridisk 
mening får verksamheten inte vara av affärsmässig karaktär. Den ideella föreningen kan med 
andra ord inte både bedriva ekonomisk verksamhet och syfta till att främja sina medlemmar 
ekonomiskt (Skatteverket, 2012).  
 
Bahmani Sahar, Galindo Miguel-Angel och Mendez Maria Teresa (2012) menar att ideella 
föreningar spelar en relevant roll i samhället genom att försöka tillfredsställa människors 
behov på ett annat sätt än vad ett lukrativt företag eller statlig verksamhet gör. De flesta 
ideella föreningar säljer inte produkter utan man säljer istället föreningens uppdrag, dess 
idéer, program och tjänster (Blery K. et. al, 2010). Ideella föreningar vill fylla en roll i 
samhället och påverka människors beteende på ett positivt sätt. Emellertid är det huvudsakliga 
kännetecknet för ideella föreningar, och en av de viktigaste skillnaderna i jämförelse med 
vinstdrivande verksamheter, att syftet är nyttomaximering snarare än vinstmaximering 
(Bahmani et. al, 2012).  
 
En stor del av det ideella engagemanget i Sverige finns i de svenska idrottsföreningarna. Det 
finns idag mer än 20 000 idrottsföreningar i landet vilka har över 3,2 miljoner medlemmar 
(Riksidrottsförbundet, 2012). Enligt Braunerhielm och Andersson (2007) bidrar lokala 
idrottsföreningar till demokrati, gemenskap, folkhälsa, ungdomsfostran och social gemenskap. 
Utöver de här punkterna bidrar de med attraktionskraft, marknadsföring och turism till de 
samhällen de verkar i. Att i monetära former avgöra hur mycket föreningarna faktiskt bidrar 
med till samhället är svårt, men det är tydligt att de fyller en viktig samhällsfunktion 
(Braunerheim och Andersson, 2007).  
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1.2 Problemdiskussion 

Till skillnad från övriga former av privaträttsliga företag och föreningar saknas det en lag som 
reglerar de ideella föreningarnas uppkomst, verksamhet och upphörande. I brist på allmän 
civilrättslig lagstiftning måste man söka svar i andra rättskällor än en allmän civilrättslig lag. 
Andra rättskällor är i detta sammanhang föreningspraxis, god föreningssed, stadgar, intern 
praxis samt prejudikat från domstol. I övrigt måste den ideella föreningen följa samma lagar 
som alla andra organisationer vad gäller skatter, bokföring, arbetsrätt med mera (FAR 
Komplett, 2012). 
 
En annan skillnad mellan det vinstdrivande företaget och ideella föreningar är 
verksamhetssyftet. Vinstdrivande företag ska ge utdelning på investerat kapital medan ideella 
föreningar drivs för att generera medlems- och samhällsnytta. Att medlems- och 
samhällsnytta är målet för ideella föreningar utesluter dock inte att de kan omsätta mycket 
pengar (Thunberg, 2006). Både elitidrottsföreningar och mindre idrottsföreningar måste 
generera intäkter för att kunna ge sina medlemmar goda möjligheter och förutsättningar i 
verksamheten. De senaste åren har svenska elitidrottsföreningar blivit mer och mer 
professionella och intäkterna har ökat. Ett exempel på det är att de allsvenska 
fotbollsföreningarna i Sverige tillsammans årligen omsatt över en miljard kronor per år de 
senaste fem åren (Sahlström, 2010). Att elitidrottsföreningarnas intäkter har ökat har också 
lett till att de olika idrottsförbunden har börjat ställa ekonomiska krav på föreningarna som 
spelar i de högsta ligorna. Svenska fotbollsförbundet, ishockeyförbundet, handbollförbundet, 
bandyförbundet, basketförbundet och speedwayförbundet har alla infört en form av elitlicens 
med ekonomiska krav och krav på föreningarnas redovisning som föreningarna måste leva 
upp till för att inte bli nerflyttade till en lägre division.  
 
Att ha som mål att generera medlems- och samhällsnytta är problematiskt eftersom det är 
svårt att mäta nyttan av olika aktiviteter och investeringar. Att det är svårt att mäta nyttan 
försvårar även styrningen för de ideella föreningarna (Emerson, 2003).  I takt med de ökade 
kraven och de ökade intäkterna har många elitidrottsföreningar börjat drivas på ett liknande 
sätt som företag. En del föreningar har till och med gått så långt att de har valt att byta juridisk 
form till aktiebolag och är nu per definition inte längre ideella föreningar utan riktiga företag. 
Elitidrottsföreningarnas förändring mot mer företagsliknande organisationer har lett till att de 
i allt större utsträckning börjat använda ekonomistyrning för att förbättra verksamheten. 
Den här utvecklingen och elitidrottsföreningarnas nya finansiella situation har gjort dem och 
deras ekonomistyrning till intressanta forskningsobjekt där bland annat Tavakol och 
Jakobsson (2009) har undersökt hur föreningarnas finansiella ställning påverkar resultatet, 
Lönnerskog och Nyquist (2007) har forskat på den ekonomiska styrningen i svenska 
elitidrottsföreningar, Andersson och Bäckström (2011) har forskat om vilka nyckeltal som 
används i elitidrottsföreningar i Skandinavien och Lönnerskog och Nyquist (2007) har visat 
att den ekonomiska styrningen i en elitidrottsförening påverkar det sportsliga resultatet mer än 
det övriga styrelsearbetet. 
  
Idrottsföreningar som inte bedriver elitverksamhet har inte haft samma utveckling som 
elitidrottsföreningarna. Istället för ökade intäkter har de tappat en av de största 
inkomstkällorna i och med att Bingolotto, som under sina bästa år bidrog med över en miljard 
kronor per år till svensk idrott, har tappat i popularitet (Norberg, 2006). Föreningarna har inte 
heller genomgått samma professionalisering som elitidrottsföreningarna. De här föreningarna 
har inga krav på att ha en revisor som går igenom räkenskaperna efter verksamhetsåret så 
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länge man inte har en nettoomsättning som överstiger 0,8 miljoner, bedriver en 
näringsverksamhet eller har tillgångar som överstiger 1,2 miljoner. Det finns inte heller några 
hårda krav på hur föreningarnas ekonomiska redovisning ska se ut för att man ska få delta i 
landets olika seriespel och tävlingar (Thunberg, 2006). 
 
Mindre ideella föreningar har i de flesta fall mindre ekonomiska resurser, färre anställda och 
en lägre grad av professionalitet än större ideella föreningar så som exempelvis 
elitidrottsföreningarna. På grund av detta måste man till stora delar förlita sig till ideella 
krafter som tar hand om ekonomin. Vi tycker därför att det är intressant att undersöka hur 
mindre ideella föreningar styr sin verksamhet med hjälp av ekonomistyrning. 

1.3 Frågeställning 

Hur använder ideella föreningar ekonomistyrning och dess verktyg för att styra sin 
verksamhet? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att bidra till forskningen kring ekonomistyrningens innehåll och utformning 
och mer specifikt att bidra till en ökad förståelse kring ekonomistyrningen i små ideella 
föreningar.  

1.5 Disposition av undersökningen 

Kapitel 1   Inledning 

Kapitel 2   Metod 

Kapitel 3   Teori 

 Kapitel 4   Empiri 

 Kapitel 5   Analys 

Kapitel 6   Avslutning 
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2 Metod 
I metodkapitlet vill vi beskriva och förklara hur vi har gått tillväga när vi genomfört 
undersökningen. Vi börjar med att diskutera metodens betydelse för studien och sedan 
fortsätter vi att presentera vårt val av vetenskapligt förhållningssätt, metodologiskt 
angreppssätt, hur vi samlat in data, samt hur vi bearbetat det empiriska material vi samlat 
ihop. Sist i kapitlet diskuterar vi undersökningens trovärdighet, metodkritik och de 
metodproblem som vi anser att vår undersökning har. 

2.1 Metodens betydelse för undersökningen 

Metodkapitlet i vår undersökning har två syften. Det ena är externt och ämnar ge läsaren en 
inblick i undersökningen och möjlighet att själv kritiskt kunna granska det vetenskapliga 
resultatets trovärdighet. Det andra är internt och ämnar ge oss som forskare en chans att 
strukturera upp arbetet på ett effektivt och lättöverskådligt sätt för att på så vis kritiskt kunna 
granska vårt tillvägagångssätt och det vi gjort. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vår ambition är att undersöka hur ideella idrottsföreningar använder sig av ekonomistyrning 
för att styra sin verksamhet. För att kunna undersöka det valde vi att börja med att läsa in oss 
på teorier om ekonomistyrning så att vi också skulle kunna ta reda på vad vi skulle fråga efter. 
Ekonomistyrning är ett etablerat begrepp inom företagsekonomin och då vi är ute efter att se 
hur det används var vi tvungna att utgå från existerande forskning. Genom att utgå från 
existerande forskning valde vi ett deduktivt förhållningssätt (Jacobsen, 2002). Vi anser att det 
var det bästa sättet för oss att göra vår forskning relevant och att vi, med stöd av tidigare 
forskning, kunde utforma ett bra empiriinsamlingsverktyg. En annan fördel med att utgå från 
tidigare forskning var att vi fick en bra förståelse för den empiri som vi samlat in i vår 
undersökning. 

2.3 Metodologiskt angreppssätt 

Med vårt syfte som utgångspunkt valde vi ett kvalitativt angreppssätt för studien. Andersen 
(2009) menar att det grundläggande argumentet för val av metodologiskt angreppssätt är 
undersökningens syfte, problem- och objektområde. Då vårt syfte är att beskriva och förstå 
snarare än att kvantifiera är ett kvalitativt angreppssätt att föredra framför ett kvantitativt. Den 
grundläggande anledningen till att vi valde detta är att vi tror att vi kan få ut mer av 
undersökningen med ett kvalitativt angreppssätt eftersom det ger oss en möjlighet att skildra 
ekonomistyrningen i respektive förening med ord samtidigt som vi kan undersöka vissa 
intressanta frågor på djupet. Då vi vill bidra till ökad förståelse kring ekonomistyrningen i 
ideella föreningar har vi som avslutning valt att jämföra ekonomistyrningen i ideella 
föreningar med ekonomistyrning i vinstdrivande företag. Detta är dock inget som har fokus i 
studien utan vi vill, som skrivit tidigare, bidra med ökad förståelse kring ekonomistyrningen i 
ideella föreningar. För att kunna göra det tycker vi att det är relevant att belysa de punkter där 
ekonomistyrningen i ideella föreningar skiljer sig och påminner om den ekonomistyrning som 
används i vinstdrivande företag och även här anser vi att en kvalitativ studie ger oss bättre 
möjligheter än vad en kvantitativ studie hade gjort. 
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2.4 Datainsamling  

2.4.1 Teoriinsamling 

Den teori som ligger till grund för vår undersökning är vetenskapliga artiklar, böcker och 
Internetkällor. Vetenskapliga artiklar har bland annat hittats genom sökning i Google Scholar 
och Blekinge Tekniska Högskolas databaser med sökord som till exempel: Ekonomistyrning 
(Management control systems), ideell förening (non-profit organization), budgetering 
(budgeting) och verksamhetsplanering (strategic planning). De litterära referenser som vi har 
använt oss av omfattar ekonomistyrning, ideella föreningar samt guide för undersökningens 
tillvägagångssätt. Elektroniska källor har främst använts för att definiera olika begrepp, men 
också för att få reda på visst statistiskt material. 

2.4.2 Val av undersökningsobjekt 

Ideella föreningar kan, som vi skrivit tidigare, ha många olika funktioner. I vår undersökning 
har vi fokuserat på ideella idrottsföreningar och det har vi gjort eftersom den svenska 
idrottsrörelsen spelar en viktig roll i det svenska samhället och att det i Sverige finns mer än 
20 000 idrottsföreningar som tillsammans har 3,3 miljoner medlemmar (www.rf.se). I de 
svenska idrottsföreningarna finns ett stort ideellt engagemang och föreningarnas mål är ofta 
att generera medlemsnytta i olika former. För att undersöka hur ekonomistyrningen fungerar i 
mindre ideella föreningar har vi valt att intervjua representanter från fyra olika 
fotbollsföreningar. Vi anser att de är representativa studieobjekt för ideella idrottsföreningar 
eftersom fotboll är den absolut största idrotten i Sverige och det Svenska Fotbollsförbundet är 
det medlemsförbund i Riksidrottsförbundet som har såväl flest antal utövare, 1 050 000, och 
flest antal idrottsföreningar, 3 460 (www.rf.se). Vi anser också fotbollsföreningar är bra 
underökningsobjekt eftersom det finns många fotbollsföreningar i landet som har många 
medlemmar utan att bedriva någon form av elitverksamhet. Som vi nämnde i 
inledningskapitlet har det forskats mycket på hur idrottsföreningar som bedriver 
elitidrottsverksamhet använder sig av ekonomistyrning men vår ambition är att undersöka hur 
idrottsföreningar utanför elitidrottsverksamhet använder sig av det. Genom att välja 
fotbollsföreningar som undersökningsobjekt får vi ett stort urval av idrottsföreningar med ett 
stort antal medlemmar, som kräver styrning, men ändå inte bedriver någon form av 
elitidrottsverksamhet. 

2.4.3 Val av respondenter 

Valet av respondenter var ett viktigt steg i vår undersökningsprocess. Det är 
intervjupersonernas svar och bild av föreningarnas ekonomistyrning som utgör det empiriska 
materialet och de är tillsammans med teorin och frågeställningen grunden för vad vi kommer 
fram till i vår analys och slutsats (Andersen, 2009). I vår undersökning har vi valt att basera 
det empiriska materialet på fyra intervjuer som fokuserats på ekonomistyrningen i respektive 
fotbollsförening.  
 
Eftersom vi ville göra besöksintervjuer tänkte vi från början göra ett slumpmässigt urval av de 
föreningar som finns i närheten av där vi bor. Risken med det hade varit att vi hade intervjuat 
representanter för föreningar som inte hade haft någon ekonomistyrning över huvud taget. Vi 
ville undersöka hur ideella föreningar använder sig av ekonomistyrning för att styra 
verksamheten och för att göra det var vi tvungna att undersöka föreningar som faktiskt 
använder sig av ekonomistyrning. För att säkerställa att vi skulle få tag i respondenter som 
kunde bidra med något till vår undersökning valde vi att först höra efter på Smålands och 
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Hallands fotbollsförbund om de kunde rekommendera några föreningar som skulle kunna vara 
intressanta att undersöka närmre. Efter det tog vi kontakt med de föreningar som förbunden 
rekommenderade och bokade in intervjuer med dem. Föreningarna var Vimmerby IF och 
Vetlanda FF i Småland samt Snöstorp Nyhem FF och BK Astrio i Halland. 
 

2.4.4 Val av undersökningsmetod 

För att få så bra och relevanta svar som möjligt i vår undersökning valde vi att använda oss av 
kvalitativa intervjuer. Vi ville både ta reda på och analysera hur föreningarna vi undersöker 
använder sig av ekonomistyrningsverktyg och Jan Trost (2010) menar att intervjuer är den 
bästa undersökningsmetoden om man vill förstå och hitta mönster i det man undersöker. Med 
kvalitativa intervjuer har vi fått en möjlighet att se ekonomistyrningen genom respondentens 
ögon vilket vi sedan har kunnat tolka och dra slutsatser utifrån. 
 
Vår ambition har varit att använda oss av besöksintervjuer vilket innebär att vi har velat träffa 
respondenten och genomföra intervjun på en gemensam plats. Vi föredrog besöksintervjuer 
framför till exempel intervjuer över telefon eftersom det underlättar för respondenten att 
besvara frågor av mer kvalificerad art då svaren kan utvecklas ytterligare genom följdfrågor. 
Besöksintervjuer ökar också möjligheterna till att skapa ett förtroende mellan intervjuare och 
respondenten vilket kan leda till att respondenten känner sig mer bekväm i situationen 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

Att få en intervjutid och träffa respondenterna var överlag inget problem, men inträffade då vi 
ville intervjua ordförande för Vetlanda FF. Istället för att genomföra den intervjun på 
gemensam plats blev vi tvungna att utföra den över telefon. I telefonintervjun var vi medvetna 
om de problem som kan uppstå när intervjuaren inte träffar respondenten och vi försökte 
därför vara extra noga med att verkligen ge respondenten en chans att förklara sig samtidigt 
som vi ställde ytterligare frågor när vi tyckte något var oklart. 

För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer använde vi det som Trost 
(2010) kallar strukturerade intervjuer och som han menar är den bästa intervjuformen vid 
kvalitativa undersökningar. Frågorna i vår undersökning behandlade således samma tema och 
var öppna för att bjuda in till diskussion. Att frågorna var öppna tror vi ökade vår chans att 
förstå hur respondenterna upplever att deras föreningar använder sig av ekonomistyrning. 
Hade vi istället använt oss av färdiga svarsalternativ hade risken varit stor att våra 
respondenter inte hade kunnat uttrycka sin helhetssyn på styrningen. Då hade vi även riskerat 
att missa viktig information skulle kunna påverka resultatet i vår undersökning. 

De personer vi intervjuade har intervjuats som representanter för de föreningar vi har 
undersökt. Vi har i vår studie velat vara öppna med vilka klubbar vi undersökt och vilka 
representanter vi har intervjuat därför har vi varit tydliga med att informera dem om att vi 
kommer att namnge både dem och klubben. 

2.4.5 Empiriinsamling 

Insamling av primärdata har skett genom fyra intervjuer. Vi har intervjuat ordföranden i 
Vimmerby IF, kassören i Snöstorp Nyhem FF, den ekonomiansvarige i BK Astrio samt 
ordföranden i Vetlanda FF. 
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2.5 Bearbetning av empiriskt material 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Tolkningen av data har skett kontinuerligt 
genom hela undersökningen men efter transkriberingen började vi välja ut och tolka den 
information som vi tyckte var relevant för vår undersökning. För att kunna göra detta var vi 
först tvungna att skapa oss ett helhetsintryck av uppsatsens olika delar och därefter mer 
noggrant gå igenom materialet på detaljnivå och plocka ut de delar vi tyckte var intressanta 
och relevanta. I det här arbetet har vi hela tiden haft frågeställningen i fokus och granskat 
materialet från helhetsnivå till detaljnivå flera gånger tills vi har fått en klar bild av vilket 
material som är viktigt för studien. Något som vi har haft i åtanke är vikten av att inte 
amputera meningsbärande enheter (Andersen, 2009), utan vi har först stringent identifierat 
dessa för att inte missa viktig information som i sin helhet är relevant. När vi gjort det 
formulerade vi kategorier med utgångspunkt ur ekonomistyrningens användningsområden. Vi 
har vidare utvecklat dessa kategorier i förhållande till studiens frågeställning tills vi har funnit 
hållbara resultat i analysen. 

2.6 Trovärdighet 

Vår förhoppning är att de som läser det här metodkapitlet får en bra förståelse för hur vi 
genomfört undersökningen. För att möjliggöra det har vi i det här kapitlet försökt beskriva och 
förklara hur vi har gått tillväga samtidigt som vi förklarar och motiverar de val vi gjort under 
studiens gång. Vi har valt de metoder som vi, efter att ha studerat metodlitteratur, har ansett 
vara bäst för att svara på vår frågeställning. Vi har också valt att bifoga den intervjuguide vi 
har använt oss av som bilaga så att läsarna av den här uppsatsen själva kan se vilka områden 
vi frågat om. Intervjuguiden kan inte ge en exakt bild av hur våra intervjuer genomfördes men 
den kan ge våra läsare en inblick i hur intervjuerna genomfördes och vilka områden som 
behandlades. 

För oss har det varit praktiskt omöjligt att se till att alla intervjuer har genomförts på exakt 
samma sätt. Anledningen till detta är att vi båda intervjuade och besökte respondenterna på 
platser som passat dem. För att våra intervjuer ändå skulle likna varandra gick vi innan 
intervjuerna tillsammans igenom hur vi skulle genomföra intervjuerna, vilka följdfrågor som 
skulle kunna vara intressanta och hur vi skulle agera vid olika typer av situationer som 
eventuellt skulle dyka upp.  

För att försäkra oss om att våra frågor verkligen skulle hjälpa oss att få svar på 
frågeställningen tittade vi även på tidigare intervjuformulär där forskare har undersökt hur 
organisationer använder ekonomistyrning. Vi genomförde även en intervju med Per-Ola 
Johansson, ordförande i Blekinge fotbollsförbund, där han tittade på vårt frågeformulär och 
hjälpte oss med tips och råd om vad som kunde vara intressant att undersöka. Detta gjordes 
för att vår undersökning skulle öka i trovärdighet och relevans (Lundahl och Skärvad, 1999). 

2.7 Metodproblem/metodkritik 

Vi har varit transparenta kring hur vi gått tillväga när vi genomfört intervjuerna och även 
reflekterat över de etiska aspekterna kring insamling av data. Enligt Trost (2010) är det viktigt 
att visa på att insamling och bearbetning av data är genomförd på ett seriöst och för 
problemformuleringen relevant sätt. 
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Vad vi inte har kunnat påverka särskilt mycket i insamlandet av material är intervjuareffekten 
som kan uppstå vid en besöksintervju. Det finns enligt Trost (2010) en risk att respondenten 
inte agerar eller svarar helt sanningsenligt på frågorna men det har vi alltså inte kunnat 
försvara oss mot. Det är således troligt att våra respondenter kan ha haft en tendens att 
glorifiera föreningens sätt att använda sig av ekonomisk styrning. Det vi gjorde för att få en så 
bra undersökning som möjligt var att vi hela tiden höll medvetandet öppet om fenomenet när 
vi genomförde intervjuerna. Känslan efter intervjuerna har dock varit att respondenterna har 
talat sanningsenligt då man har bekräftat påståenden med dokument samt diskuterat både för- 
och nackdelar med ekonomistyrningen i respektive förening.  

Det har även varit nödvändigt för oss att ställa en del obekväma frågor trots att det inte finns 
någon anonymitet i uppsatsen. Vi har dock genom att vi redan innan genomförandet av 
intervjuerna uppmärksammat problemet ändå försökt att ställa alla de frågor som vi ansett 
kunna förbättra vår studie. 
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3 Ideell förening 
I det här kapitlet redogör vi för vad en ideell förening är och vad det innebär. Kapitlet ämnar 
ge läsaren en förklaring till hur föreningen är uppbyggd, vad dess ändamål är samt lyfta fram 
de tre viktigaste resurserna i föreningen. 

3.1 Kännetecknande av en ideell förening 
Enligt Thunberg (2006) går den ideella föreningens historia tillbaka till slutet av 1800-talet då 
folkrörelserna uppstod. Rörelserna bildades då folket i Sverige ansåg att det krävdes ett starkt 
samarbete för att få igenom vissa frågor som behandlade orättvisor och andra problem. 
Folkrörelserna lever kvar än i dag och utgörs ofta, helt eller delvis, av ideell verksamhet.  
 
En ideell förening blir en juridisk person i samma ögonblick som den bildas och vad som 
krävs för att den ideella föreningen ska komma till stånd är ett avtal om samverkan för ett 
gemensamt ändamål. Detta avtal kallas stadgar och ska innehålla det ändamål som föreningen 
ska främja, namnet på föreningen samt något om föreningsbeslut (ibid.) Vidare skriver 
Thunberg (2006) att det är vid föreningsstämman som medlemmarna kan göra sin röst hörd 
samt påverka olika frågor i form av röstning. Det är styrelsen som har ansvaret över 
förvaltningen av föreningen vilket betyder att den ser till att det finns rutiner så att ledningen 
sköts på ett tillfredsställande sätt. Det är även styrelsen som, beroende på storleken av 
föreningen, brukar tillsätta förbundsdirektör eller verksamhetschef för att leda det dagliga 
arbetet. Detta arbete kan bland annat innefatta att sköta föreningens ekonomi, den ideella 
arbetskraften eller leda dess personal (ibid.). 
 
Enligt Candler och Dumont (2010) har ideella föreningar rätt att värva skattemässigt 
avdragsgilla bidrag på antagandet att de tjänar det allmännas bästa samtidigt som man arbetar 
direkt och effektivt på uppdrag av de personer som de påstår sig tjäna. Vidare menar de att de 
ideella föreningarna har ett brett spektrum av aktörer att bemöta som man i föreningen 
behöver tänka på vad gäller ansvarighet och skyldigheter. De menar att frivilliga 
organisationer har ansvarsområden nedåt, utåt och uppåt och kan vara ansvariga inför 
förmånstagare, kunder, medlemmar, volontärer, personal, partners, dotterbolag, givare, 
finansiärer och allmänheten. 

3.2 Den ideella föreningens viktigaste resurser 

”A first major input is finances”, skriver Candler och Dumont (2010, s. 267). Finansiering är 
således, som vi kan förstå av det inledande citatet, en viktig förutsättning för ideella 
föreningars överlevnad. Det är viktigt att en förening skapar någon form av finansiella 
resurser för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. En andra avgörande förutsättning är den 
frivilliga arbetskraften. Denna resurs är den utan tvekan viktigaste komponenten för en ideell 
förenings verksamhet. Vissa föreningar har avlönad personal medan andra föreningar inte har 
det vilket betyder att den sistnämnda enbart kan förlita sig på bidrag från frivilliga. En tredje 
avgörande förutsättning för ideella föreningars överlevnad är en form av indirekt bidrag; 
förtroendekapitalet. Förtroendekapitalet definieras av Candler och Dumont (2010) som 
möjligheterna att använda ett varumärke, ett namn eller logotyp, för att skapa resurser 
och/eller politiskt inflytande. Vidare menar man att allmänhetens förtroende är den enskilt 
viktigaste tillgången i den ideella gemenskapen. Utan den kommer finansiärer och frivilliga 
inte att engagera sig (ibid). Yorke (2007) menar att ideella föreningar är, även om det inte är 
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allmänt accepterat, verksamma i en konkurrensutsatt miljö där de har att verka inom en 
begränsad sfär vad gäller ekonomi och medarbetarresurser som båda är viktiga för att 
föreningen ska kunna drivas. 
 
Själva tanken bakom en ideell förening menar Linblad och Lundén (2006) är att förena en 
grupp människor som delar ett gemensamt intresse och att engagera dessa till att uppfylla det 
ideella målet. Liksom att Candler och Dumont (2010) skriver att ekonomi, frivilliga individer 
och förtroendekapital är de viktigaste grundstenarna i en ideell förening. Lindberg (1999) 
anser att arbetet utan vinstintresse och därmed medlemmarnas engagemang är livsavgörande 
för föreningens fortsätta överlevnad. Han menar vidare att medlemmarnas förtroende 
gentemot ledningen är av yttersta vikt. Det finns annars risk för att medlemmarna lämnar 
föreningen. 
 
En ideell förening kan enligt Candler och Dumont (2010) indelas i fyra kategorier beroende 
på vilken monetär drivande faktor som ligger bakom ekonomin. Den första kategorin är 
ideella föreningar som bedrivs med statliga medel, den andra avser ideella föreningar som 
bedrivs med offentliga eller privata gåvor, den tredje är ideella föreningar som bedrivs med 
affärsintäkter och den fjärde kategorin avser ideella föreningar som bedrivs med både 
affärsintäkter och offentliga och privata gåvor. Beroende på vilken av dessa kategorier en 
ideell förening kan klassificeras som krävs olika strategier, kontakter och information. 
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4 Teori 
I detta teorikapitel presenteras teorier kring ekonomistyrning med fokus på verksamhetsplan, 
budgetering och ekonomisk uppföljning. De olika delarna är redovisade i den ordning som de 
förevisas här. Vi börjar dock kapitlet med en övergripande del om vad ekonomistyrning 
innebär. 

4.1 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning definieras av Chenhall (2003) som ett brett spektrum av aktiviteter som 
syftar till att bidra med information till ledningen då beslut ska fattas samt styra de anställda 
att agera i linje med verksamhetens strategi. Aktiviteterna inkluderar framtagande av extern 
information i form av marknader, kunder och konkurrenter samt icke finansiell information 
som rör interna processer och informella styrmedel där personliga och sociala kontroller 
innefattas. Även utformandet av organisationsstruktur är en inbyggd aktivitet som verkar för 
att styra verksamheten framåt. 
 
Merchant och Van der Stede (2007) och Brown och Malmi (2008) definierar ekonomistyrning 
som alla processer som syftar till att styra de anställda så att de fattar beslut och agerar i 
enlighet med verksamhetens mål och strategi. De menar, till skillnad från Chenhall (2003), att 
system som ger information för beslutsfattande genom bevakning av interna och externa 
faktorer inte bör inkluderas utan redovisas som redovisningssystem. Anthony och 
Govindarajan (2007) menar att ekonomistyrningen i en verksamhet bör utformas med hänsyn 
till opåverkbara faktorer som inverkar på verksamheten. Styrmodellen bör alltså utformas så 
att den kan anpassas till sådana situationsbaserade faktorer. 
 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) grundar sig ekonomistyrningen på ett företags 
vision, affärsidé, strategi och verksamhetsplan och även här handlar styrningen om att få ett 
företags organisatoriska enheter och medarbetare att sträva efter och arbeta mot gemensamma 
mål. 
 
Vision        Affärsidé        Strategi        Verksamhetsplanering        Ekonomistyrning 
 
Figur 1: Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning 
 

För att kunna styra företaget mot uppsatta mål har de som arbetar med ekonomistyrningen ett 
flertal uppgifter som de kan utföra med hjälp av företagets styrmedel. Styrmedlen  
kan delas in i formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserade styrmedel 
(Ax et al., 2009). 
 
I kategorin formella styrmedel räknas exempelvis produktkalkylering, budgetering och 
prestationsmätning. I kategorin organisationsstruktur avses hur verksamheten är uppbyggd 
vilket kan vara ett sätt att styra ekonomin mot givna mål. Exempel på organisationsstruktur är 
ansvarsfördelning, belöningssystem och organisationsform. Mindre formaliserade styrmedel 
är däremot mjukare styrmedel som även de kan påverka ekonomin mot de uppsatta målen. 
Här ges exempel som företagskultur, lärande och bemyndigande (ibid.). 
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4.1.1 Verksamhetsplanering 

En verksamhetsplan är en av grundbultarna i ekonomistyrningen. Det är en skriftlig 
beskrivning av den planerade verksamheten under en viss period och används för att utveckla 
och förbättra verksamheten. Den bryter ner huvudmål till delmål och tar fram handlingsplaner 
och riktlinjer. Delmålen är av olika slag och riktar sig till olika enheter av organisationens 
verksamhet. Vissa uttrycks i finansiella termer så som räntabilitet, försäljning och kostnader 
medan andra uttrycks i icke finansiella termer vilka kan vara kvalitet, kundtillfredsställelse 
och marknadsandel (Ax et al., 2009). 
 
Enligt Brown och Malmi (2008) är planering ett verktyg som används för att tydliggöra vad 
de anställda antas prestera i verksamheten. Verktyget är viktigt på så sätt att man tidigt 
koordinerar aktiviteter i verksamheten så att ett önskvärt resultat uppnås. Planering består utav 
både kortsiktig och långsiktig aktivitetsplanering med taktiskt respektive strategiskt fokus 
(Brown och Malmi, 2008).  Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar vidare att vem som ska 
stå som ansvarig för målen även bör klargöras, till exempel vilken division, avdelning, 
produkt- eller marknadsområde det gäller. 
 
Planering är enligt Holmblad (2005) ett effektivt sätt för ett företag att undersöka vad man kan 
åstadkomma med de funktioner och resurser man har. Genom att planera verksamheten och 
klarlägga framtidsplaner kan man förhindra att kortsiktiga problem avancerar till stora 
trångmål. Företaget skapar alltså kontroll över sin situation genom att ha klart för sig vad man 
vill uppnå på längre sikt. Författaren menar även att företag med framtidsplaner kommer att 
agera mer förnuftigt då man måste reflektera över både kortsiktiga och långsiktiga beslut samt 
uppmärksamma hot och möjligheter i ett tidigt skede. Fördelarna med planering är dock inte 
vattentäta. De interna faktorerna kan man i största möjliga mån påverka, men de externa 
faktorerna är betydligt mer svåranalyserade. 
 
Den strategiska planeringen är positiv ur flera bemärkelser, exempelvis att den är en mall för 
hur styrningsverktyg ska utformas och främjar det långsiktiga samarbetet inom företaget så att 
enheter och medarbetare strävar åt samma håll. Den kan också ge chefer en riktning och en 
känsla av självförtroende och underlättar organisatorisk framgång. Genom att integrera 
styrmedel, exempelvis strategisk planering med budgetering, kan chefer få mer realistiska och 
positiva resultat som kommer att underlätta deras företags ekonomiska och strategiska 
prestanda (Blumentritt, 2006). 
 
Då verksamhetsplanering tillsammans med andra styrmedel används på rätt sätt blir de också 
kraftfulla verktyg för kommunikation av ledningens åtaganden samtidigt som de bidrar till ett 
mer flexibelt företag. De flesta företag är verksamma i näringslivet där miljön kännetecknas 
av stark konkurrens, globala tryck och krävande kunder och en verksamhetsplan kan hjälpa ett 
företag att hålla sig på rätt kurs. När en verksamhetsplan är framtagen bör den vara öppen för 
ifrågasättande och revidering eftersom att det är viktigt att den är relevant. Den största 
kritiken mot planeringen är just att den kan brista vid föränderlighet. Strategiska planer som 
utarbetats för ett visst antal månader eller år kan komma att tappa relevans över tid eftersom 
att verksamheten förändras. Alternativet är att ett företag kan fastställa planeringsprocesser 
som är tillräckligt flexibla för att stå i fas med föränderligheten men samtidigt stabil nog att 
kunna ge disciplin och riktning. En flexibel planering kräver aktuell information och 
strategiska ändringar kräver goda finansiella data för att kunna användas på rätt sätt. Utan 
formbara resurser och flexibel planering kommer bra beslut inte att kunna genomföras (ibid.). 
Vidare påpekar Brown och Malmi (2008) samt Cornelissen (2011) vikten av de anställdas 
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delaktighet vid planerings- och beslutsprocesser då det resulterar i ett ökat engagemang och 
en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen. Om de anställda inte inkluderas finns inget forum 
för måldiskussion vilket innebär att man då kan förlora viktiga utrymmen för att fånga de 
anställdas åsikter och skapa en känsla av delaktighet. 

4.1.2 Verksamhetsplanering i ideella föreningar 

Ideella föreningar använder i stor utsträckning någon form av strategi för att navigera sig fram 
i den snabbföränderliga omvärlden och de är skickligare på det i dag än någonsin tidigare 
(Akingbola, 2006). Strategi kan enligt Akingbola (2006) ses som en process där en 
organisation tas från sin nuvarande position till dess önskade position, helt enkelt från punkt 
A till punkt B. En strategi kan även spegla vad en organisation gör eller hur effektivt det 
fungerar jämfört med andra organisationer i samma kategori. Med detta i åtanke stärks 
förståelsen för att en strategi styr beteendet i organisationer och består huvudsakligen av 
visionen av det värde som organisationen avser att generera. 
 
För att säkerställa effektivitet av strategin är det viktigt att matcha de utmaningar och 
möjligheter som omvärlden bjuder på med kapacitet och förmåga i föreningen. Eftersom att 
många ideella föreningar verkar i en föränderlig miljö blir utmaningen att uppnå en effektiv 
strategi än mer komplex (Akingbola, 2006). Candler och Dumont (2010) skriver att den 
ideella föreningens karaktär påverkar valet av strategi. Akingbola (2006) menar att 
föreningens intressenter är av avgörande vikt för dess fortsatta verksamhet. Den ideella 
föreningens ekonomiska resultat är inte nödvändigtvis en indikator på effektivitet, snarare är 
den väsentliga indikatorn i hur stor utsträckning den ideella föreningen utför och uppnår sitt 
uppdrag. En ideell förenings prestanda är således av flerdimensionell och social natur vilket 
skapar en stor utmaning för att bestämma effektiviteten av strategi och strategins 
innehållsbaserade koppling till föreningens prestanda. Trots de faktorer som understryker 
ovanstående problem om de utmaningar och komplexitet av strategi som den ideella 
föreningen kan stöta på är det inte en ursäkt för ineffektiv strategi. Snarare kan det ytterligare 
belysa de områden som måste omfattas i föreningarna så som planering och genomförande av 
en tillfredsställande strategi (ibid.). Piche (2009) lyfter fram vikten av att en årlig budget bör 
inkludera ett brett spektrum av planering och beslutsfattande baserad på fyra punkter: 
 

 Etablera breda mål till hjälp för att vägleda organisationers beslutsfattande 
 Utveckla metoder för att uppnå dessa mål 
 Utveckla en budget i överensstämmelse med metoderna för att uppnå målen 
 Utvärdera prestanda och göra justeringar 

4.1.3 Budgetering 

Nationalencyklopedin definierar budget som ”en sammanställning av förväntade inkomster 
och utgifter under en viss tid, ofta ett år” (Nationalencyklopedin, 2012). Det är viktigt att ha 
klart för sig att en budget speglar en organisations förväntningar och inte vad som faktiskt 
kommer att hända. Budgetar är alltså mer eller mindre kvalificerade gissningar om vad som 
kommer att inträffa i en organisations framtid (Ax et al, 2009). 
 
Enligt Merchant och Van der Stede (2007) finns flera syften med budgetering. Man kan 
planera inför kommande period, sätta mål till olika enheters arbete inför kommande period, 
försöka få enheterna i verksamheten att arbeta mot samma mål, öka kommunikationen mellan 
anställda, motivera de anställda att anstränga sig för att uppnå det uppsatta målet och ge 
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ledning och styrelse en översikt av verksamheten. Howard (2004) menar att budgetering leder 
till ökad medvetenhet och kunskap bland medarbetarna om hur samband mellan verksamhet 
och ekonomi ser ut. Enligt honom har medarbetarna fokus på kvalitet och om det inte finns 
någon gräns för kostnaderna kan det föreligga en risk för att kostnaderna blir allt större vilket 
skulle kunna leda till förödande konsekvenser för företaget på kort sikt och på lång sikt 
konkurs. Greve (2010) menar att organisationer huvudsakligen använder budgetar till att 
planera, samordna och ansvarsstyra och Brown och Malmi (2008) skriver att budget används i 
planeringsarbetet för att koordinera och allokera verksamhetens resurser. 
 
Blumentritt (2006) menar att en budget används i huvudsak till två saker: för att på ett 
effektivt sätt allokera organisationens ekonomiska resurser och för att övervaka chefers och 
anställdas prestationer i organisationen. Han anser också att en väl utformad budget kan 
hjälpa företaget att styra organisationen mot dess mål och hjälpa chefer och anställda att ta 
beslut som ligger i linje med organisationens strategi. 
 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att det finns tre olika sorters huvudbudgetar: 
resultatbudgeten där organisationens planerade resultat under en viss period prognostiseras, 
likviditetsbudgeten där organisationens påverkan av in- och utbetalningar under en viss period 
prognostiseras och en budgeterad balansräkning där organisationens finansiella ställning efter 
perioden prognostiseras. De menar också att en organisations huvudbudget oftast består av 
flera olika avdelningar och aktiviteters delbudgetar. 

4.1.4 Att upprätta en budget  

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) kan man se budgeten både som en färdig produkt 
och som en process. Enligt dem är det vanligt att budgetanvändningen skiljer sig mellan stora 
och mindre företag. I mindre företag används budgeten primärt för planering och i större 
företag används budgeteringen för att skapa förståelse för företagets villkor. Budgeteringen 
bidrar då till förbättrad kommunikation och ger möjlighet till ansvarsfördelning och kontroll 
av prestationer. 
 
En budget är, som tidigare nämnts, en prognos över förväntade ekonomiska händelser men det 
kan vara mycket mer än så. Ax, Johansson och Kullvén (2009) delar därför in budgetarbetet i 
fyra faser: budgetuppställande, budgetanvändande, budgetuppföljning och budgetanalys. 
Budgetuppställandet involverar processen att ta fram budgetar. Hur den här processen ser ut 
varierar mellan företag men Ax, Johansson och Kullvén (2009) särskiljer tre grundläggande 
tillvägagångssätt; nedbrytningsbudgetering, uppbyggnadsbudgetering och iterativ 
budgetering. 
 
I nedbrytningsmetoden upprättas först en huvudbudget för företaget som helhet. Utifrån den 
definierar ledningen krav på underliggande nivåer som i sin tur definierar krav på nästa 
underliggande nivå. Huvudmålen bryts ner i delmål för de olika avdelningarna som sedan 
formar sina budgetar. De här sammanställs sedan till en ny huvudbudget som presenteras för 
ledningen. Ledningen kan sedan välja att fastslå budgeten eller lämna nya förslag på 
förändringar som då budgeterarna får omarbeta och sedan lämna ett nytt förslag till ledningen 
(Ax et. al, 2009). 
  
I uppbyggnadsmetoden utformar först de olika avdelningarna delbudgetar vilka sedan 
sammanställs till en huvudbudget för företaget genom en enkel summering av de olika 
delbudgetarna. Ledningen får sedan ta ställning till och antingen fastställa eller lämna förslag 
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på förändringar. Lämnar de förslag på förändringar får budgeterarna modifiera sina 
delbudgetar efter ledningens förslag och lämna ett nytt förslag som ledningen får ta ställning 
till på samma sätt som tidigare (ibid). 
 
I den iterativa metoden, som är den vanligaste i svenska företag, möts uppbyggnadsmetoden 
och nedbrytningsmetoden. Ledningens överordnade mål möter de förutsättningar som jobbats 
fram av företagets olika avdelningar. Genom upprepade diskussioner av både övergripande 
mål och avdelningarnas förutsättningar förändras budgetförslagen flera gånger tills målen och 
förutsättningarna till slut möts (ibid). 
 
Gillanders (2005) menar att budgetprocessen i organisationer alltid kan förbättras och 
utvecklas. Hur bra organisationerna är på att budgetera beror på hur mycket kombinerad 
finansiell kunskap som finns i organisationen. Blumentritt (2006) menar att budgetprocessen 
består av en analys och återblick på förra årets resultat, prognostisering av kommande 
intäkter, kostnader för verksamheten, kostnader för kapital, förslag till investeringar och 
framtagning av metoder för att kunna nå upp till kommande krav som ställs på 
organisationens olika avdelningar.   

4.1.5 Budgetering i ideella föreningar 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att budget är det viktigaste 
ekonomistyrningsverktyget för ideella föreningar. Anledningen till det är att det är svårt för 
ideella organisationer att öka sina inkomster under ett verksamhetsår. Det är därför väldigt 
viktigt att föreningen inte spenderar mer än de planerade intäkterna under ett år.  
 
Thunberg (2006) menar att en budget är bra att använda för att tydliggöra ekonomiska 
resurser som en ideell förening har och förväntas få framöver. Han menar att budgeten är 
verksamhetsplanen omräknad i pengar och att föreningen först ska fråga sig vad det är de vill 
uppnå under en period och sedan om det är ekonomiskt möjligt att uppnå det. I budgeten ska 
föreningens framtida intäkter och kostnader finnas. Thunberg menar att innan en förening kan 
upprätta en budget måste de ha svar på följande frågor: 
 

 Vad ska föreningarna göra enligt stadgarna? 
 Vad ska föreningen göra enligt beslut på föreningsstämman? 
 Vad av ovanstående måste göras under det närmaste året? 
 Vad är dessutom önskvärt att föreningen gör det kommande året? 
 Vad kommer det att kosta? 
 Finns det ekonomiska möjligheter att genomföra programmet? Om inte, vad är det 

allra viktigaste att genomföra av programmet (Thunberg, 2006 s. 73)? 
 
Vidare menar Fried, Shapiro och DeSchriver (2008) att budgeten fungerar som en guide till 
sportföreningens medlemmar där de ser var föreningen tänker spendera pengar. I budgeten 
allokerar föreningen en viss mängd resurser till en viss aktivitet och om budgeten för 
marknadsföring tar slut eller är noll från början kan det vara svårt för de som ska sköta 
marknadsföringen att be om och få ut mer. De menar vidare att det är viktigt att budgeten följs 
upp kontinuerligt och att alla ekonomiska beslut dokumenteras för att sedan kunna utvärderas. 
 
Enligt Miller (1999) kan styrelsen i en idrottsförening signalera vad de förväntar sig av 
organisationens olika avdelningar med en budget. Hon menar också att det är viktigt att de 
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budgetansvariga tar god tid på sig och inte hastar iväg en budget. För att budgeten ska bli så 
bra som möjligt är det viktigt att de som gör budgeten under budgetprocessens gång tar in och 
använder sig av information från föreningens olika avdelningar. 

4.1.6 Ekonomisk uppföljning 

Utifrån det ovan skrivna kan vi nu identifiera hur organisationer upprättar sin budget men för 
att det ska vara idé att upprätta en budget måste en organisation också använda den. Anthony 
och Govindarajan (2007) menar att budgeten ger organisationens avdelningar något att 
förhålla sig till. I budgeten får de reda på vad de förväntas producera och vilka resurser de har 
att göra det med. Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) ökar värdet av budgeten om man 
efter budgetperiodens slut jämför det budgeterade värdet med det faktiska utfallet. Hur ofta 
budgeten följs upp varierar men det kan ske årsvis, månadsvis eller veckovis. Vid 
budgetuppföljningen får man fram avvikelsen som är skillnaden mellan det budgeterade 
värdet och det faktiska utfallet. Budgetuppföljningen kan användas för att ge underlag för nya 
budgetar, analysera avvikelser för åtgärder, utkräva ansvar för avvikelser, ge information för 
diskussionsunderlag och vara grund för ett belöningssystem. Uppföljningen ger också ett 
personligt åtagande till organisationens olika medlemmar genom att man vet att man måste stå 
till svars för utfallet. 
 
Efter budgetuppföljningen följer budgetanalysen. En budget är en prognostisering och de 
stämmer väldigt sällan exakt överens med verkligheten. När avvikelserna räknats ut bör de 
analyseras så att företaget får reda på varför de här avvikelserna kan ha uppkommit. Det kan 
bero på externa och okontrollerbara faktorer såsom ekonomiska, konkurrensrelaterade och 
naturpåverkan eller faktorer som gått fel inom organisationen. Trots att det är svårt att i förväg 
förutse dessa, speciellt de externa faktorerna, är det viktigt för organisationen att ta reda på 
varför avvikelserna kan ha uppkommit (Merchant och Van der Stede, 2007). 

4.1.7 Ekonomisk uppföljning i ideella föreningar 

Thunberg (2006) menar att en ideell förening måste ha en budget och någon form av 
ekonomisk uppföljning för att skapa en god ekonomi. Emerson (2003) menar vidare att det är 
svårt för ideella föreningar att ekonomiskt värdera deras arbete och ekonomiska satsningar. 
Han anser att det är svårt att mäta och värdera den sociala nyttan av en investering i ideella 
föreningar. Även Anthony och Govindarajan (2007) håller med om att det är svårt för ideella 
föreningar att mäta nyttan av deras investeringar. De menar också att det är svårt för 
föreningarna att uppskatta den optimala kostnaden för att driva en ideell förening och att den 
osäkerheten ofta leder till att man gör av med hela det budgeterade beloppet för en aktivitet 
även om det budgeterade beloppet egentligen är för högt. 
 
Att det är svårt att beräkna nyttan av investeringar betyder inte att det inte är viktigt använda 
sig av ekonomisk uppföljning för ideella föreningar. Följer föreningen inte upp och ser till att 
budgeten hålls kan den ideella föreningen gå med förlust. Gör den det flera år i rad kan de inte 
fortsätta sin verksamhet (Anthony & Govindarajan (2007).  
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5 Empiri 
Detta kapitel utgörs av empiriskt material grundat på fyra intervjuer som vi har utfört. Den 
första delen i kapitlet innehåller en sammanställning av intervjun med en representant från 
Vimmerby IF. Sedan följer sammanställningar av intervjuer med representanter från 
Snöstorp Nyhem FF, BK Astrio och Vetlanda FF. 

5.1 Vimmerby IF 

Föreningen Vimmerby IF bildades år 1919 och är i dag en ren fotbollsförening. År 2012 
spelar både herrseniorlaget och damlaget i division 2. Med som mest 500 arbetande 
funktionärer och drygt 1300 medlemmar har man ett starkt ideellt intresse för föreningen. 
Man har ett synsätt som genomsyrar hela fotbollslivet, att fotboll ska vara för alla. Det ideella 
engagemanget omfattar ungdomslag, damlag, herrlag, veteranlag, fotboll för 
funktionshindrade samt fotboll med sikte på integration. Föreningen anser att de bidrar med 
flera effekter till samhällsnyttan, bland annat folkhälsa, attraktionskraft till kommunen, social 
fostran och integration. 
 
Vi har i vår intervju med Vimmerby IF pratat med föreningens ordförande, Magnus Budo 
Ericsson. Han sitter som en av fem män i styrelsen och har varit engagerad i föreningen sedan 
1986. Sedan 1994 har han suttit med som ordförande och är således starkt involverad i 
föreningens liv. Hans arbetsuppgifter är framförallt att ha övergripande ansvar för föreningen 
samt sköta sponsring och ekonomi. Det sistnämnda gör han tillsammans med kassören. 
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Figur 2: Organisationsstruktur i Vimmerby IF 
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5.1.1 Kort- och långsiktiga mål 

Vimmerby IF har inte några konkreta resultatmål då de tycker att det är förlegat och inte 
driver föreningen framåt. Att ha mål såsom att lagen ska nå division 3 eller 2 är ingenting som 
hela föreningen ska eller kan sträva mot. Istället har man ställt upp vissa riktpunkter som ska 
utgöra föreningens målsättning. Föreningen vill ha en bra organisation i föreningen, ordning i 
ekonomin och bra anläggning att träna på. Med dessa förutsättningar menar Budo att det finns 
goda chanser att även nå bra matchresultat. 
 
Föreningen jobbar fortskridande mot riktpunkterna och de vill i framtiden vara bäst inom 
dessa områden. I dag sitter man dock i en rävsax vad gäller anläggningsfrågan. Föreningen 
har bra träningsmöjligheter men det egentliga målet är att kunna ha all verksamhet samlad på 
ett ställe. Detta diskuterar föreningsrepresentanter i dagsläget med kommunen om. 
Diskussionen om var anläggningen kan byggas suger energi ur föreningen och dess ideella 
krafter då man inte verkar komma någon vart. Detta gör det också svårare att engagera nytt 
folk till styrelsen. Vad gäller organisationsfrågan gjorde man år 2010 en omorganisation med 
nya utskott och en mindre styrelse vilket man i dag anser sig ha stor nytta av. Föreningen 
flyttade ut folk som är bra på specifika frågor i olika utskott och behöll personer som behöver 
jobba med konkreta framtidsfrågor, organisationsfrågor samt strategisk planering i styrelsen. I 
dag anser man att omorganisationen har bidragit till att föreningen blivit mer effektiv då den 
har rätt kompetens på rätt plats i föreningen. Arbetet med detta fortsätter dock. Även arbetet 
med en god administration i ekonomin fortgår. I dag ligger den största frågan på vem som kan 
tänkas sköta bokföringen i föreningen. Nu är det Budo själv som sköter den men han har som 
mål att lämna över arbetet till någon annan så att han kan fokusera på frågor som han är mer 
intresserad av och kan bättre. Vidare har föreningen som ett kortsiktigt mål att uppnå målen 
för budgeten som man exponerar varje år. De vill också upprätta en valberedning som går in 
och följer upp så att klubbens avdelningar följer föreningens budget och verksamhetsplan som 
godkänt årsmötet. Vimmerby IF vill med andra ord, likt en internkonsult, granska sig själv 
innan man blir granskad av revisorerna. Arbetsplanen/arbetsbeskrivningen för 
kontrollfunktionen är klar, men man har ännu inte hittat någon som kan och vill utföra 
uppdraget. 

5.1.2 Verksamhetsplanering 

Föreningen har som mål att skriva verksamhetsplan på ett, fem och tio år men är i dagsläget 
förhindrade att skriva på mer än ett år då man inte har klart för sig vad som kommer att hända 
med anläggningsfrågan. Verksamhetsplanen tas fram genom diskussioner vid en planerings- 
och utvärderingskonferens i november varje år av styrelse och representanter för de olika 
utskotten. Årsbokslutet är i december och i slutet av februari har man årsmöte där man 
fastställer verksamhetsplanen. Protokollet från årsmötet skickas ut till utskotten och alla som 
är intresserade kan ta del av det. 
 
Syftet med verksamhetsplanen är att styra verksamheten på kort och lång sikt på det sätt som 
är tillfredsställande för föreningen. I verksamhetsplanen läggs större fokus på sociala ändamål 
snarare än fotbollsmässiga och man brinner för integration samt att engagera ungdomar och 
funktionshindrade. I verksamhetsplanen fastställs strategin och i den finns beslut om vad som 
ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. 
 
Budo menar att en verksamhetsplan kan hjälpa föreningen att hålla ordning och reda och att 
det överlag är ett bra styrinstrument för att hålla koll på verksamheten. Han anser att det är 
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svårt att finna nackdelar med verktyget men poängterar att det tar tid att förankra hela 
verksamhetsplanen i organisationen. Han menar att det inte går att lämna ut en 
verksamhetsplan på årsmötet där 40-50 medlemmar är närvarande. Verksamhetsplanen måste 
vara färdigförankrad innan mötet. Alla utskott måste ha sagt sitt och uppdragen ska vara 
utdelade på funktionärer. Ytterligare ett hinder i ett effektivt arbete är vikten av demokrati. 
Eftersom att styrelsen är det yttersta beslutsorganet och ska representera alla 1300 
medlemmar i föreningen kan det ta tid att komma fram till bra beslut. Även om man tror att 
man vet vad medlemmarna vill kan man aldrig vara säker eller göra precis alla till lags. 
Föreningen måste lyssna av, utvärdera och komma fram till ett någorlunda bra och 
gemensamt beslut. 

5.1.3 Budgetering 

Budgetering är en viktig del av föreningens ekonomistyrning och i Vimmerby IF följs 
budgeten upp varje månad mellan mars och oktober då säsongen är i full gång. Utskotten 
lämnar in förslag till styrelsen för hur budgeten kommer att se ut under året och efter att 
styrelsen har tittat på förslagen ger de utskotten uppdrag att genomföra i förhållande till 
budgeten. På årsmötet klubbas budgeten igenom och därefter är det utskotten själva som har 
ansvar för att man håller sig inom ramarna. I mitten på oktober är fotbollssäsongen över och 
först då kan man se i det stora hela hur verksamhetsresultatet kommer att bli. Vid denna 
tidpunkt får alla utskott en order om att titta över och utvärdera årets utfall av budgeten och 
komma med ett nytt förslag för nästkommande år. I det nya förslaget kan kommentarer finnas 
där man pekar på om kostnaderna måste strypas eller intäkterna måste öka. Denna 
sammanställning har man till i början av januari på sig att utarbeta. Då styrelsen har fått in 
alla utskotts förslag ställer man samman dessa och tittar på vad budgeten kommer att hamna 
på. Om man ser att budgeten blir orimlig diskuterar, bearbetar och förankrar man den med alla 
utskott igen och kommer fram till en gemensam budget med minskade kostnader och/eller 
ökade intäkter. Utifrån detta lägger man sedan upp en verksamhetsplan för året kopplat till 
budgeten. 
 
Om man märker att kostnaderna blir för höga måste man alltså hålla igen utgifterna. Just nu 
försöker man att begränsa utgifterna eftersom föreningen inte vet hur det kommer att bli med 
anläggningsfrågan. Man har sagt att det inte ska göras ett enda inköp utöver vad som är 
nödvändigt eftersom man inte vet hur hög prislappen på den nya anläggningen kommer att bli. 
Under tiden då diskussionen varit het angående anläggningsfrågan har föreningen sparat 
mycket pengar eftersom man har hållit igen kostnader vilket är något man har lärt sig mycket 
av. Enligt Budo är budgetering ett bra verktyg som styr och följer upp verksamheten. Han 
tycker också att föreningen har god koll på dess ekonomi och att man har en god kompetens i 
föreningens styrelse och utskott. I styrelsen sitter till exempel en skatterevisor, en 
landstingschef, en bankchef, en regionchef och en försäljningschef vilka tillsammans täcker 
upp många kompetensområden som är viktiga för att framgångsrikt driva en förening. 
 
Budgeten är ett bra och viktigt verktyg där föreningen löpande kan utvärdera hur 
verksamheten fungerar ekonomiskt och styrningsmässigt. För vissa i utskotten och även 
medlemmarna är dock ekonomi svårt att ta till sig enligt Budo. Förankringsprocessen gällande 
budget och ekonomisk uppföljning är således svårare i vissa delar beroende på arbetsområde 
och ekonomisk kompetens. Budo tycker att budget är ett nödvändigt medel för föreningen, 
men uppmärksammar en viss motsättning då personerna med mindre ekonomiskt sinnelag vill 
att styrelsen ska sköta den ekonomiska biten. Styrelsen vill dock snarare delegera ansvar i 
organisationen så att man får förståelse för det ekonomiska tänket med kostnadseffektivitet 
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och intäktsmöjligheter i respektive utskott. Budo tror på stor handlingskraft längre ner i 
organisationen för att föreningen ska kunna behålla det ideella engagemanget.  

5.1.4 Ekonomisk uppföljning 

Tillsammans med budgeten utgör ekonomisk uppföljning det viktigaste och mest effektiva 
medlet i föreningen för att uppnå effektivitet och gemensamt synsätt i ekonomin. Föreningen 
bokför löpande och trycker ut månadsrapporter. Under säsongen, mars-oktober, får alla 
utskott sin respektive rapport att syna och utvärdera. Ibland då utskotten inte känner igen alla 
kostnader trycker någon i styrelsen ut ett verifikationsunderlag som styrker vad som faktiskt 
har köpts. Eftersom att Budo har en god överblick i hela föreningen attesterar han själv alla 
fakturor innan de betalas ut av en tjej som har hand om alla betalningar i föreningen. Ett 
undantag är dock Bullerby Cup där utskottet själva attesterar fakturorna. Föreningen har en 
attestordning kopplat till redovisningssystemet och det är bara ordförande och kassör som får 
teckna för verksamheten. 
 
Liksom med budgeten är nackdelarna med ekonomisk uppföljning att det tar tid att följa upp 
den ekonomiska biten i föreningen för de som inte har den ekonomiska kompetensen i 
utskotten. I många sammanhang i vardagen gör man det man tycker är roligt före det man inte 
är så intresserad av och detta gäller, enligt Budo, särskilt i en ideell förening.  

5.2 Snöstorp Nyhem FF 

Snöstorp Nyhem FF är en fotbollsförening i Halmstad med cirka 500 medlemmar. Föreningen 
bildades 1993 då Snöstorp IF och Nyhems FF gick ihop och blev en förening. Föreningen har 
ett herrseniorlag som spelar i division fyra elit och ett damlag som spelar i division fyra. 
Utöver det har föreningen ett 20-tal ungdomslag i seriespel och även en lek- och 
bollverksamhet för barn i femårsåldern. Föreningen är verksam i Halmstads östra delar och 
många av spelarna kommer från invandrartäta områden vilket föreningen ser positivt på då 
många olika kulturer möts. Föreningen vill både utbilda duktiga fotbollsspelare och hjälpa 
dess medlemmar till en meningsfull fritid. Till nästa år ska föreningen flytta in till sin nya 
idrottsplats som är under uppbyggnad. Detta är något som föreningen har kämpat för i över tio 
år och för första gången på länge kommer man alltså nästa år kunna samla hela föreningens 
verksamhet på en och samma plats. Snöstorp Nyhem FF styrs av en styrelse och har en 
herrsektion, en damsektion och en ungdomssektion som även de styrs av en respektive 
styrelse. 
 
Vi har intervjuat klubbens kassör Leif Nilsson. Han har varit verksam i klubben sedan 1994 
och har suttit i styrelsen i 15 år. Leif tillträdde som kassör i januari 2012 men har tidigare varit 
ordförande och delaktig i föreningens ekonomi. Leifs främsta uppgift i föreningen är nu att ha 
koll på ekonomin. Det är han som konterar alla fakturor och har således koll på alla inköp 
som görs i föreningen. 

5.2.1 Kort- och långsiktiga mål 

Snöstorp Nyhem FF har ett kortsiktigt mål att gå upp i division 3 med seniorlaget och att 
alltid ha ett lag i pojkallsvenskan och ett lag i juniorallsvenskan. Målet är också att ha en hög 
andel egenfostrade spelare i seniorlaget och vara en förening som ger medlemmarna en bra 
fotbollsutbildning. Föreningen har de senaste tre åren ändrat inriktning från att tidigare ha 
satsat mycket på att värva och arvodera duktiga fotbollsspelare till A-laget till att nu istället 
satsa de här pengarna på den egna ungdomsverksamheten och på så sätt få fram egna duktiga 
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talanger som kan representera föreningen. För att klubben ska utbilda sina medlemmar på 
bästa sätt har man nu även börjat arvodera duktiga ungdomstränare och pedagoger till 
föreningens ungdomslag istället för att som tidigare ha föräldrar som tränare för de här lagen. 
Föreningen har också en policy för hur spelarna ska fostras. De vill att alla ska få vara med att 
spela och att man ska vänta med att låta de bästa få spela mer till de är femton år gamla. Att 
alla behandlas bra och får spela är något som föreningen är noga med. Om man märker att en 
tränare inte följer föreningens policy försöker man antingen tala honom till rätta eller byta 
ledare.  Föreningen vill bli ännu tydligare med sin policy så att man kan förenkla 
medlemmarnas beslutsfattande och det pågår nu ett arbete med att revidera och förbättra de 
nuvarande riktlinjerna. När det är helt klart ska man även fundera på hur man ska nå ut med 
de här riktlinjerna på ett bättre och tydligare sätt till de aktiva i föreningen. Föreningen vill att 
dess spelare känner att det går att utvecklas och bli duktig i föreningen och att de bästa ska 
spela kvar i föreningen och inte gå till stadens största fotbollsförening Halmstads BK för att 
utvecklas. Föreningen långsiktiga mål är att bli Halmstads näst bästa fotbollsförening efter 
Halmstads BK. 

5.2.2 Verksamhetsplanering 

Ordföranden i föreningen jobbar tillsammans med de olika sektionerna fram en 
verksamhetsplan för varje sektion inför varje säsong. Sektionerna får sedan presentera sin 
verksamhetsplan för styrelsen som ska godkänna verksamhetsplanen. Den ska sedan ligga till 
grund för de olika sektionsstyrelsernas möten där planen ska följas upp. Hur arbetet fortgår 
med den får sedan de ansvariga för sektionen rapportera på en fast punkt vid varje 
styrelsemöte. På styrelsemötet tas det upp både vad som har hänt i sektionen den senaste tiden 
och vad som kommer att hända under nästa period. 
 
För föreningen i helhet tror Leif Nilsson att verksamhetsplan är något de kommer att jobba 
mer och mer med. Han menar att som det ser ut nu finns det ingen tydlig verksamhetsplan för 
hela föreningen men inför varje år sitter styrelsen ner och går igenom vad som behöver 
genomföras under året. Det projekt som man då kommer fram till ska genomföras får sedan 
en punkt på styrelsemötets dagordning och vid varje möte under året får de ansvariga för 
respektive projekt redovisa hur man ligger till med arbetet. Punkterna på dagordningen 
fungerar som föreningens verksamhetsplan och Leif menar att den här säsongen är punkterna 
fler än tidigare år vilket har att göra med flytten till den nya arenan. 
 
Utöver verksamhetsplanen har föreningen stadgar som alla ska följa och som föreningen 
jobbar kontinuerligt med. Just nu ses stadgarna över så att de ska vara klara till flytten. I de 
här stadgarna finns rekommendationer till de som är aktiva inom föreningen. Där står hur 
mycket som är lagom att träna i olika åldrar, att man innan 15-års ålder inte bör toppa laget 
och tips och råd om hur långt man bör åka på olika resor med barn och ungdomar i olika 
åldrar. De här stadgarna ska hjälpa nya som kommer till klubben att förstå inom vilka ramar 
de ska jobba. Leif menar att föreningen har varit lite för dålig med att nå ut med stadgarna 
men räknar med att man ska bli bättre på att kommunicera ut dem i och med att de nya 
stadgarna blir klara.  Leif tror att det kommer att bli enklare att styra klubben i och med att 
man kommer ha all verksamhet på ett och samma ställe. Gemenskapen kommer att bli bättre 
och det kommer vara enklare att få ut klubbens budskap. 
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5.2.3 Budgetering 

”I vår förening har budgeten alltid haft en central roll. Man kan göra en budget bara för 
sakens skull men vi märker att om man har en väl genomarbetad budget så är den ett kraftfullt 
styrverktyg” (Leif Nilsson, 2012). 
 
Leif menar att budgeten ger alla som arbetar i föreningen något att förhålla sig till och att det 
är viktigt att alla i föreningen har en förståelse för hur mycket pengar som klubben har att röra 
sig med. Han tycker att det är viktigt att ansvariga också förstår att om man har gjort av med 
de resurser man blivit tilldelad så kan man inte komma och be om mer. För att någon ska få 
mer pengar tilldelad för något krävs det ett styrelsebeslut. 
 
Leif menar också att man med budgeten kan visa hur föreningen satsar. I och med att de nu 
vill satsa på sin ungdomsverksamhet har föreningen allokerat över pengar som tidigare gått 
till seniorlaget till ungdomssektionen och på så sätt signalera att de verkligen vill koncentrera 
på ungdomssidan. 
 
Enligt Leif har budgeten fått en ännu viktigare roll i föreningen de senaste tio åren i och med 
att intäkterna från bingolottförsäljningen nästan försvunnit helt. Förr tjänade föreningen stora 
pengar på försäljningen och man kunde i och med det ha lite extrautrymme i budgeten för 
oväntade utgifter samtidigt som man hade utrymme för att budgetera med en liten vinst varje 
år. Nu när intäkterna minskat har klubben fått skära ner på utgifter och istället för att 
budgetera med vinst lägger föreningen en ”nollbudget”. Om denna ”nollbudget” spricker 
kommer föreningen att gå med förlust och Leif Nilsson menar att föreningen inte kan göra det 
i särskilt många år i rad och ändå fortsätta bedriva verksamheten. 
 
Föreningens budgetarbete börjar redan i september månad då kassören har ett möte med de 
olika lagansvariga i föreningen. Vid det mötet går de igenom vad laget förväntas göra 
nästkommande år i form av cup- och seriespel och om laget behöver nya bollar, kläder eller 
liknande. Efter att ha haft möten med samtliga lag i föreningen och fått in deras önskemål 
sätter kassören ihop ett ”råbudgetförslag” som han presenterar för styrelsen på ett 
styrelsemöte i oktober. På det här styrelsemötet är det stort fokus på just budgeten. I styrelsen 
får man se om det är möjligt att ha den och man frågar sportchefen om det är rimligt att han 
kan få in de pengar som krävs från olika sponsorer för att man ska kunna godkänna budgeten. 
Budgetförslaget tas sedan upp och diskuteras på varje styrelsemöte fram till december då 
styrelsen tar en halvdag där man diskuterar igenom budgeten en sista gång. Fram till den här 
dagen har olika medlemmar, oftast kassören, fått i uppdrag att titta närmare på de delar av 
budgeten man har funderat över och styrelsen sätter ihop en budget som sedan ska presenters 
på årsmötet i januari. När budgeten presenteras på årsmötet kan den antingen godkännas eller 
förkastas. I Snöstorp Nyhem FF har den dock enligt Leif alltid godkänts. På årsmötet måste 
även styrelsen stå till svars för förra årets budget. Har man inte lyckats hålla den måste det 
förklaras. Leif menar att budgeten är ett bra sätt för föreningens medlemmar att se vad som 
händer med pengarna. När budgetprocessen är klar har herrsektionen, damsektionen, varje 
ungdomslag, sportchefen och hela föreningen en varsin budget att förhålla sig till. 

5.2.4 Ekonomisk uppföljning 

Leif menar att föreningen följer upp ekonomin varje månad. Han som kassör måste på varje 
styrelsemöte redovisa hur man ligger till. Leif menar att det är viktigt för honom att redovisa 
för övriga styrelsemedlemmar eftersom de också är ansvariga för budgeten när den ska följas 
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upp på årsmötet. Som kassör ser Leif alla transaktioner som genomförs i klubben och i och 
med att han vet exakt hur mycket han har lovat varje lag är det enkelt för honom att se hur de 
olika lagen håller sig till sin budget. När styrelsen märker att budgeten inte kommer att hålla 
lägger man in en not med en förklaring som tas upp på årsmötet. Budgeten görs inte om under 
året utan man fortsätter att utgå från den budget som blivit godkänd på årsmötet och som ska 
redovisas på nästa möte. När det kommer till att utvärdera olika satsningar i föreningen tycker 
Leif att det är svårt. 
 
”Vi investerar ju inte i direkta saker utan i en verksamhet och oftast tar det två tre år innan vi 
kan se något resultat av de satsningar vi gör. Men än så länge så ser vi ingen anledning att inte 
fortsätta satsa på våra ungdomar och känslan är mer att vi kanske till och med ska satsa ännu 
mer på dem. En glädjande sak är att vi har märkt att om vi anställer en duktig tränare till ett 
lag så kommer det nya spelare från andra lag eftersom de vill ha duktiga tränare” (Leif 
Nilsson, 2012). 
 
Enligt Leif är det viktigt att hela tiden ha koll på likviditeten i föreningen. Han menar att det 
finns vissa månader då föreningen har stora utbetalningar och andra där de får in mycket 
pengar. Det gäller att föreningen hela tiden planerar så att pengar finns på kontot de dagar då 
leverantören kräver dem. 

5.3 BK Astrio  

BK Astrio är en fotbollsförening i västra Halmstad med 800 medlemmar varav cirka 650 är 
aktiva spelare och ledare. Klubben grundades 1933 och har i dag ett damlag som spelar i 
division 2 Västra Götaland och ett herrlag som spelar i division 4 Elit. Klubben är i Halmstad 
känd för att ha ett duktigt damlag och 1991 spelade laget i damallsvenskan. BK Astrio har 
tidigare ägt och drivit Karlstorps camping i Tylösand men sålde verksamheten till First Camp 
2006 och i dag en ren fotbollsförening. Föreningen bedriver verksamheten i Söndrum och 
spelarna kommer ofta från Halmstads finare områden. 
 
Vi har intervjuat klubbens ekonomiansvarige Peo Harrysson. Han var heltidsanställd på 
föreningens kansli under 2004 och blev då ansvarig för klubbens ekonomi. Tanken var att han 
skulle vara delaktig i den dagliga verksamheten men i och med att föreningen drev campingen 
skapades ett väldigt stort fokus på den ekonomiska delen. Han sa upp sig på hösten 2004 men 
har ändå fortsatt att ha hand om klubbens ekonomi sedan dess. 
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Figur 4: Organisationsstruktur i BK Astrio 

5.3.1 Kort- och långsiktiga mål 

BK Astrios mål är att vara södra Hallands bästa damlag och spela i division 1. Man vill spela i 
division 2 med herrlaget och kontinuerligt ha lag som spelar i juniorallsvenskan för pojkar 
och motsvarande serie för flickor. Utöver det vill föreningen utveckla sommarverksamheten 
och börja arrangera cuper och fotbollsskolor som de tror kan locka barn vars familjer 
semestrar i Halmstad. Klubben vill också kunna erbjuda en bra fotbollsutbildning som är 
tillgänglig för alla. De vill att verksamheten ska vara högkvalitativ och uppnå både goda 
sportsliga och sociala resultat. 

5.3.2 Verksamhetsplanering 

BK Astrio har en verksamhetsplan som revideras varje år. Den är framtagen för att skapa en 
stabil föreningskultur men även om det skett vissa förändringar i dokumentet är det i stora 
delar samma verksamhetsplan som 2004. I 2012 års verksamhetsplan finns sportsliga mål 
samt mål för ekonomin, sponsrings/marknadsföring, dam-, herr- och ungdomssektionen. 
Målen är av allmän karaktär och enligt Peo Harrysson är dokumentet inte särskilt tydligt i 
klubben. Han menar att verksamhetsplanen behöver spetsas till och att klubben borde 
förtydliga dess mål och arbeta fram en tydlig strategi för att målen ska nås. Föreningen 
planerar att eventuellt anställa någon som kan styra upp de här frågorna. Peo menar att det i 
dag finns många ”föreningar i föreningen” och att klubben ofta saknar en uttalad strategi för 
hur man ska gå tillväga. Med ”föreningar i föreningen” syftar Peo på de olika lag som finns i 
föreningen och som har en hög grad av självbestämmande. Peo menar att anledningen till att 
föreningen inte har en bättre verksamhet är att det är svårt att få alla i föreningen att dra åt 
samma håll.  Han exemplifierar det med att det är enkelt att få ihop 50 000 kronor till ett 
pojklag men att man inte kan ordna 5000 kronor i föreningen. Peo menar att med det 
upptagningsområdet man har, med många föräldrar som driver företag eller sitter på 
beslutsfattande positioner i stora företag, borde föreningen kunna dra in mycket mer pengar 
än vad man gör. 
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För att utveckla föreningen och att driva den framåt måste man skapa mer intäkter. Peo anser 
att det är svårt att få in pengar i föreningen eftersom pengarna oftast stannar i de olika 
lagkassorna. Ett annat problem i föreningen är att eftersom man haft campingen som 
genererat mycket pengar till föreningen tidigare saknar man många av de fundamentala 
sakerna som vanligtvis krävs för att driva en fotbollsförening så som lotteriförsäljning och 
andra aktiviteter som föreningar gör för att få in pengar. Det här har dock blivit bättre de 
senaste åren men enligt Peo är det inte lika naturligt i BK Astrio som för andra klubbar. Ett 
annat problem som Peo ser med att det finns många ”föreningar i föreningen” är att lagen vill 
behålla sina bästa spelare i laget och inte låta dem spela med och utvecklas med de som är 
äldre.  

5.3.3 Budgetering 

I BK Astrios verksamhetsplan står det: 
”Föreningens verksamhet skall bedrivas så att de sportsliga ambitionerna stämmer överens 
med de ekonomiska förutsättningarna. Budget för respektive sektion upprättas av respektive 
sektionsordförande utifrån av styrelsen fastlagda ramar. Eventuellt överskott under 
verksamhetsåret skall främst återinvesteras i ungdomssektionen. Ansvarig för ekonomisk 
styrning är föreningens kassör” (Astrio, 2012). 
 
BK Astrio har en budget för varje sektion och en övergripande budget. Peo menar att 
verktyget fyller en viktig funktion i föreningen eftersom den ger alla i klubben riktlinjer att 
jobba efter. Han tycker också den fyller sin funktion i den mån att man ska redovisa för 
styrelsen vad man har gjort för pengarna. Peo tycker dock att BK Astrio skulle kunna använda 
budgeten mer i styrningen av föreningen. Han tycker att man skulle kunna använda den för att 
delegera ansvar till de olika sektionerna och då även ge dem budgetansvar. Som det ser ut 
idag har de olika sektionerna bara kostnadsbudgetar och föreningens intäkter syns bara på 
föreningens övergripande budget. 
 
Peo är den som tillsammans med ansvariga för de olika sektionerna tar fram budgeterna. Han 
hade gärna sett att fler var inblandade i budgetarbetet men har märkt att det inte finns något 
större intresse i föreningen. Peo anser även att budgetarbetet går lite på slentrian. Han tittar på 
förra årets budget, tittar på hur säsongen ser ut och sedan skriver upp eller ner vissa kostnader. 
Han tycker dock att det går bra att jobba så eftersom att kostnaderna inte skiljer sig särskilt 
mycket mellan olika säsonger. För ungdomslagen betalar klubben deltagaravgifterna för serie- 
och distriktsmästerskapsspel, resten så som cupspel betalas med lagkassan. Att räkna ihop de 
kostnaderna är inga större problem och de brukar inte heller sticka iväg. För dam- och 
herrsektionen är det mest resekostnaderna som skiljer sig så inför säsongen ser man över vilka 
resor som behöver göras och anpassar budgeten efter det. Föreningen är trygg med det här 
sättet att budgetera och så länge man kan budgetera med ett litet överskott anser Peo att det 
fungerar. Ett stort problem med budgeteringen är dock att man inte får in hela verksamheten i 
föreningen. Ofta köper lagen material utan att göra det via föreningen och de pengarna blir då 
svåra att få in i budgeten. Det kan vara att en förälder som är egen företagare sponsrar med 
kläder eller något liknande. Anledningen till att pengarna inte kommer in i föreningen är en 
regel som säger att 30 procent av de sponsorintäkter som lagen har ska tillfalla 
huvudföreningen men om någon annan betalar fakturan kommer inte pengarna in i föreningen 
och laget kan då behålla hela beloppet som de fått från sponsorn. Som kassör försöker Peo 
ändå att hålla koll på vem som faktureras eftersom klubben är skyldiga att betala reklamskatt. 
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Utöver de här problemen menar Peo att man har järnkoll på ekonomin. Föreningen använder 
sig av ett ekonomisystem som är uppbyggt efter svenska fotbollsförbundet 
rekommendationer. Detta system ger klubben stora möjligheter att ha bra ordning på sin 
ekonomi och man kan även se alla transaktioner som sker från de konton som är kopplade till 
föreningen. 

5.3.4 Ekonomisk uppföljning 

BK Astrios ekonomi följs upp varje månad. Med hjälp av klubbens ekonomisystem är det 
enkelt för Peo att gå in och summera den senaste månadens ekonomiska händelser. Peo tycker 
att det är viktigt med uppföljningen så att inget oegentligt inträffar. Peo tycker att han har bra 
koll på klubbens ekonomi. Han tycker också att det är viktigt att man vid årsmötet redovisar 
för föreningens medlemmar hur man har spenderat pengarna. Klubben gör inga stora 
investeringar och Peo menar att om man investerar i en verksamhet på det här sättet är det 
svårt att utvärdera satsningarna att på ett sådant sätt som företag gör. 

5.4 Vetlanda FF 

Vetlanda FF bildades år 1930 och har idag cirka 400 medlemmar. År 2012 har föreningen ett 
herrseniorlag som spelar i division 3 och ett, med Hvetlanda GIF och Bäckseda IF 
gemensamt, damlag i division 4 och 5 samt pojk- och flicklag i olika åldrar. 
 
Representant för Vetlanda FF i vår intervju är Daniel Palmgren. Han sitter som ordförande i 
styrelsen och har varit aktiv som just ordförande i knappt 5 månader. Daniels arbetsuppgifter 
är, utöver att ha övergripande ansvar för föreningen, att sköta sponsring, personalfrågor samt 
vissa ekonomifrågor. Det sistnämnda sköter Daniel tillsammans med en kanslist. Han anser 
att föreningen överlag har en tämligen god kompetens i styrelse och ekonomisektion. I 
styrelsen sitter sju personer och tre-fyra av dem har befattningar i sina vardagliga yrkesliv 
som innebär ett visst ansvar. Antingen driver de företag eller så har de chefsbefattningar och 
det menar Daniel är till nytta för föreningen då man har en god kunskap om hur föreningens 
olika uppdrag ska utföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4: Organisationsstruktur i Vetlanda FF 
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5.4.1 Kort- och långsiktiga mål 

Daniel anser att man arbetar alldeles för dåligt med kort- och långsiktiga mål. Kortsiktiga mål 
har man till viss del vilka är uppsatta över ett år, men varken föreningens kortsiktiga eller 
långsiktiga mål är särskilt tydliga då de inte är nedtecknade i föreningens policy och därmed 
inte heller etablerade bland föreningens medlemmar. 
 
Som långsiktigt mål nämner Daniel en bred ungdomsverksamhet med både pojk- och flicklag 
samt herr- och damlag. Man strävar också efter balans i ekonomin, vilket möjligtvis både kan 
ses som ett kort- och långsiktigt mål, och som man i dag anser att man har. Föreningen har 
inget intresse av resultatmål såsom att klättra högt i seriesystemet eftersom det kräver för 
stora kostnader. Däremot nämner Daniel att man tittar på fotbollsverksamheten i hela 
Vetlanda kommun och gemensamt med andra föreningar arbetar för att göra den bättre på 
både senior- och ungdomsnivå. Det är således ett långsiktigt mål som fler än Vetlanda FF har. 
I dag har föreningen till exempel gått ihop med Hvetlanda GIF och Bäckseda IF för att göra 
fotbollen på damsidan bättre, detta framförallt på grund av att spelarunderlaget har blivit 
mindre. Denna idé har triggat föreningarna till nya idéer om fler gemensamma satsningar, 
men är i dagsläget bara tankar och inget som är nedtecknat i föreningens/föreningarnas policy. 
 
Daniel menar att det finns strategiskt viktiga frågor som man i föreningen måste ta itu med, 
men att man i dagsläget är alldeles för upptagen med det löpande arbetet så att det strategiska 
arbetet har hamnat efter. Daniel menar att det säkert finns flera informella långsiktiga mål 
som inte är nedpräntat på papper. Om intervjun hade gjorts tre månader senare tror däremot 
Daniel att svaren på frågorna hade sett annorlunda ut. I mitten av juni ska man ha en form av 
strategimöte med styrelsemedlemmarna med tanke på att man har arbetat för dåligt med just 
strategifrågor de senaste två åren. Daniel menar att det är viktigt att sätta upp mål och 
strategier till dessa så att föreningen vet vad man ska jobba mot. 
 
”Man behöver lyfta blicken och titta framåt”, Daniel Palmgren (2012). 

5.4.2 Verksamhetsplanering 

Tidigare har sektionerna i Vetlanda FF varje år gjort en genomgång av det närmast 
föregångna och utvärdering av det närmast påföljande året för att skaffa underlag till beslut. 
Detta har varit föreningens verksamhetsplan vilket Daniel anser vara en viktig del i 
ekonomistyrningen, men som ändå inte har gjorts för 2012. Man ligger efter i tidsplanen 
vilket Daniel tycker är tämligen illa. Han menar att föreningen behöver någon form av 
underlag för att få medlemmarna att gå åt samma håll och att driva föreningen i en anda där 
föreningen kan utvecklas. 

5.4.3 Budgetering 

Budgetering är ett verktyg som Daniel respekterar och tycker är användbart då man kan 
stanna upp och fundera över hur man tror att verksamheten kommer att se ut under året. I 
Vetlanda FF arbetar man efter budget och följer upp den fyra-fem gånger per år, främst under 
pågående säsong mars-oktober. Syftet med budgeten är att stämma av och få en uppfattning 
om hur man kan förvalta sina medel. Daniel menar att det i en idrottsförening hela tiden dyker 
upp förfrågningar om att göra av med pengar. Har man då en budget som man har gått igenom 
tidigare blir det lite enklare att avgöra om det finns ekonomi till att klara av förfrågningarna 
eller att man tvärtom måste neka dem. Mycket avgörs av hur intäkterna ser ut där framförallt 
sponsringen tillsammans med vissa lotterier är den största inkomstkällan. 
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Vissa perioder infinner sig dock ett betydligt tuffare klimat för föreningen än vad som är 
vanligt. Dessa perioder är då lågkonjunkturen anländer och vid en sådan tid har föreningen 
betydligt svårare att få in intäkter. Företag snörar då ofta åt ekonomin och är inte alltid lika 
samarbetsvilliga vad gäller att bidra till föreningslivet. När detta scenario infinner sig måste 
föreningen göra någon form av omvärdering av sin budget i förhållande till problemet där 
man måste dra ned på kostnaderna samt finna andra inkomstkällor. Daniel understryker att 
han inte har något intresse av att erhålla minusresultat i föreningen även om man skulle klara 
av det något eller några år. Han anser att en förening inte går att drivas på det sättet utan 
menar att det är viktigt att hålla ekonomin i balans och att gärna ha en buffert för eventuella 
större satsningar i framtiden. 
 
Budgeten är uppdelad på de olika sektionerna vilka har en form av ansvar för respektive 
kostnadsbudget. Intäktsbudgeten hålls lite vid sidan av och omhändertas av styrelsen. 
Respektive sektion värderar vad man tror att man kommer att göra av med under det 
påföljande året och därefter tar man in respektive kostnadsbudget och tittar på om det går ihop 
eller inte. Slutsatsen kan vara både positiv eller negativ. Ibland går det inte ihop och då får 
man gå ut och poängtera att pengarna inte räcker till i budgeten och därefter göra en 
omvärdering. Om man märker att intäktsbudgeten blir högre än kostnadsbudgeten bjuder man 
dock inte in sektionerna att lämna in en ny kostnadsbudget, utan man har den differensen som 
en slags buffert eftersom att det ofta är svårt att hålla budgeten. Efter att respektive sektions 
kostnadsbudget har samlats in och jämförts med intäktsbudgeten gör man en gemensam 
sittning där en totalbudget upprättas som man tycker rimmar på den totala nivån för alla 
sektioner. Daniel tycker att man har en bra budgetprocess där sektionerna som är närmast sina 
respektive områden tar eget ansvar. Han anser att det är viktigt att man får ha ansvar över sina 
respektive områden eftersom att det är de själva som har störst koll på vad man behöver 
framför annat. 

5.4.4 Ekonomisk uppföljning 

Vetlanda FF följer upp ekonomin vid varje styrelseträff, vilket innebär elva gånger om året. 
Vid styrelseträffen tittar man på kassaflödet samt hur det kommer att se ut en till två månader 
framåt i tiden. Vidare brukar styrelsen upprätta en total ekonomisk uppföljning på resultat- 
och balansräkningen och varannan månad gör man som nämnts även en avstämning mot 
budgeten. 
 
Fördelen med ekonomisk uppföljning är enligt Daniel att man med jämna mellanrum får veta 
om det finns pengar på kontot. Uppföljningen används som beslutsunderlag då man ser om 
man har möjlighet till investeringar eller oväntade kostnader. Det kan även ses som en form 
av säkerställande då man kan se hur verksamheten mår efter årets utfall. Daniel ser inga 
nackdelar med verktyget. 
 
Vidare har Vetlanda FF en viss attestordning som bestämmer vem som registrerar fakturor, 
gör inköp och så vidare. Detta är dock mer av en kontrollfunktion för att rätt person ska göra 
rätt ärende samt att förhindra bedrägerier och andra oegentligheter. Det är enligt Daniel 
viktigt att ha kontrollfunktioner i en förening för att minimera de risker som finns för att det 
inte ska gå rätt till. Detta är extra viktigt med tanke på att det förekommer en hel del kontanta 
medel i en ideell förening. Att sätta upp regler så att det går rätt till och därmed tjäna som en 
internkontroll är ekonomisektionens uppdrag. Vetlanda FF har än så länge varit förskonade 
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från bedrägerier och allt vad det innebär. I dag har föreningen en bra kanslist som har ordning 
och reda vilket underlättar en hel del.  
 
Daniel ser ingen direkt skillnad på engagemang och inställning om personerna i föreningen är 
avlönade eller ideella krafter, annorlunda uttryckt, om det är en ideell förening eller ett 
företag. Han menar att om man har tagit på sig ett uppdrag i en förening där man arbetar 
ideellt har man också tagit på sig ett visst ansvar att egentligen bete sig på samma sätt som om 
man skulle ha ersättning. Däremot ser Daniel en skillnad då det inte är lika enkelt att ha 
samma typ av löpande uppföljning och kontroll över verksamheten i en ideell förening som i 
ett företag. I en förening där man arbetar ideellt är man inte varje dag på samma sätt som i ett 
företag. 
 
Vad gäller den externa kontrollen av föreningen har tidigare Daniel själv agerat revisor då han 
privat är utbildad auktoriserad revisor. I dag har man inte en kvalificerad revisor men man 
strävar ändå efter det då man anser det vara viktigt med en duktig och ekonomiskt insatt 
person i de aktuella frågorna om man ska ha nytta av det. Detta är dock inget som man har 
nedtecknat i föreningens policy eller stadgar. Daniel förstår inte riktigt vitsen med att 
lekmannarevisorer utan ekonomiska kunskaper granskar räkenskaperna. Det är enligt honom 
inget som bidrar med något till verksamheten. I Vetlanda FF:s fall tror han dock inte att det 
spelar någon roll om man har en kvalificerad revisor eller inte eftersom att man har en så pass 
god ekonomisk kompetens i styrelsen. 
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6 Analys 
I detta kapitel analyserar vi hur ideella föreningar använder ekonomistyrning och dess 
verktyg för att styra sin verksamhet. Analysen tar utgångspunkt i frågeställningen och 
analyseras med stöd ifrån det teoretiska och empiriska materialet som vi tidigare har 
presenterat. 

6.1 Analysstruktur 
Vi har valt att fokusera på hur de ideella föreningarna använder ekonomistyrning för att styra 
verksamheten mot föreningarnas mål, planera verksamheten, hjälpa folk i organisationen att 
fatta beslut och för att kontrollera föreningarnas ekonomi. Denna indelning har gjorts utifrån 
det mönster vi har funnit i empirin. Vi har valt att lyfta fram de användningsområden där vi 
antingen anser att föreningarna använder ekonomistyrningen eller där de hade kunna använda 
den bättre. Vi avslutar analysen med ett kapitel där vi lyfter fram de likheter och skillnader 
som vi ser vad gäller ekonomistyrning mellan ideella föreningar och privata företag. Genom 
att presentera analysen på det här sättet kan vi ge en bra och tydlig bild över 
ekonomistyrningens användningsområden och möjligheter i ideella föreningar. 

6.2 Ekonomistyrning för att uppnå föreningarnas mål 

Ekonomistyrning ska hjälpa organisationer att styra de anställda så att de fattar beslut och 
arbetar på ett sätt som är i linje med verksamhetens mål och strategi (Van der Stede, 2007). 
För ideella föreningar skulle det här innebära att man, med hjälp av ekonomistyrning, skulle 
få föreningens medlemmar, anställda och styrelse att arbeta och ta beslut som skulle hjälpa 
föreningen att nå de mål som man har satt upp. För att föreningarna ska kunna göra det är det 
viktigt att man har en tydlig vision för var man vill vara (Ax et al, 2009) och en strategi för 
hur man ska ta sig dit (Akingbola, 2006). Föreningarna i vår undersökning har alla en mer 
eller mindre otydlig vision om var man skulle vilja vara om några år. Vi upplever att det 
antingen är svårt att veta hur föreningen ska se ut när man har uppnått de långsiktiga målen 
eller att det saknas en klar strategi för att ta sig dit. Samtliga föreningar har en ambition att på 
något sätt erbjuda en bred och bra fotbollsverksamhet med hög tillgänglighet och även om det 
låter bra tror vi det är svårt för en förening att veta om man redan har uppnått målet eller hur 
man ska uppnå det. Att mäta tillgängligheten för en fotbollsverksamhet är väldigt svårt och 
om föreningarna inte vet hur det ska se ut när man har nått målet är det svårt att styra mot det. 
Akingbola, (2006) menar att det är svårt att mäta nyttan för ideella föreningar men menar 
också på att det inte är en ursäkt för att ha en ineffektiv strategi. 
 
Vi ser också att, även om det är på väldigt olika nivåer, så vill samtliga föreningar i 
undersökningen förbättra sina verksamhetsplaneringar.  En bra verksamhetsplanering kan 
enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) och Brown och Malmi (2008) vara ett effektivt 
ekonomistyrningsverktyg för att få folk att arbeta mot organisationens mål. För att en 
verksamhetsplan ska vara effektiv måste den användas och integreras med andra styrmedel 
(Brown & Malmi, 2008). Om man bortser från en av föreningarna är det tydligt att 
verksamhetsplanen inte har en central roll i föreningen och i ett fall saknas den helt. 
Anledningarna till att föreningarna inte jobbar aktivt med verksamhetsplaneringen skiljer sig 
åt men alla föreningar är överens om att man skulle få en bättre styrning och förståelse i 
föreningen om man hade en tydligare och bättre kommunicerad verksamhetsplan. En 
förklaring är att det inte funnits tid att göra verksamhetsplaneringen trots att den anses viktig. 
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Att det inte finns tid är ett problem för ideella föreningar som i många fall helt måste förlita 
sig på frivilliga insatser. På en arbetsplats kan chefer och styrelser ställa krav på anställda men 
i en ideell förening är det svårare eftersom att folk ställer upp på fritiden utan ersättning. 
Föreningarna säger dock att man antingen arbetar med, eller har planer på, att åtgärda 
problematiken med otillräckliga eller obefintliga verksamhetsplaner. 
 
En annan typ av mål som vi kan se i föreningarna är sportsliga resultatmål. Även den här 
typen av mål är svåra att hitta en strategi för att uppnå på den här nivån. För mindre svenska 
fotbollsföreningar finns det inget givet framgångsrecept. En av föreningarna som vi 
intervjuade försökte tidigare rekrytera ihop ett vinnande lag genom att värva ihop duktiga 
spelare men efter att resultaten uteblivit har man nu istället valt att satsa på föreningens egna 
ungdomar för att uppnå de sportsliga målen.      
 
Ett sätt att komma runt problematiken med att lägga upp en strategi och en verksamhetsplan 
för att nå ett svåruppnåeligt mål är att, som en av föreningarna i undersökningen har gjort, se 
vilka förutsättningar som kan behövas för att föreningen ska ta sig dit man vill. Föreningen 
har fastslagit att om man kan ha en bra organisation, goda träningsmöjligheter och en god 
ekonomisk struktur borde möjligheterna för att uppnå de andra målen, som är svårare att mäta 
och lägga upp en strategi för, öka. Vi tror att det här är ett bra sätt att styra verksamheten på 
och genom att bryta ner de svårutvärderade målen till andra mål anser vi att det borde blir 
enklare att styra föreningen. Vi kan också se att föreningen som har gjort på det här sättet är 
den som jobbar mest aktivt med att både förankra och kommunicera ut verksamhetsplanen till 
föreningens olika medlemmar. Ett rimligt antagande är att de andra föreningarna inte är 
särskilt angelägna att kommunicera ut deras respektive verksamhetsplaner eftersom de har 
svårt att få ihop en tydlig och bra sådan. 
 

6.3 Ekonomistyrning för planering 

I det föregående kapitlet diskuterade vi bristen på tydliga strategier och mål i de ideella 
föreningarna och hur de bristerna försvårar för föreningarna att uppnå och jobba mot de här 
målen. Som en följd av att det är svårt att uppnå och jobba mot målen är det också svårt att 
planera hur arbetet ska se ut. En tydlig verksamhetsplan är den planerade verksamheten under 
en bestämd tid (Ax et al., 2009) och som vi tidigare diskuterat så både vill och borde de 
ideella föreningarna i vår undersökning förbättra sina verksamhetsplaner. Akingbola (2006) 
menar att en strategi ska hjälpa de ideella föreningarna att utvecklas i den riktning de vill men 
då föreningarna inte har en tydlig bild om var de vill vara är det svårt att hitta en strategi för 
att ta dem dit. Här kan vi än en gång lyfta fram den förening som har definierat de 
förutsättningar de tror krävs för att föreningen ska kunna uppnå sina mål och fokuserar på 
dem som ett bra exempel och vi tror att den här föreningen också är den som har lättast att 
planera sin verksamhet. 
 
Ett ekonomistyrningsverktyg som föreningarna använder för att planera är budgetering. Enligt 
Thunberg (2006) ska budgeten vara föreningens verksamhetsplan klädd i pengar så att 
klubbens medlemmar förstår vad de förväntas göra med pengarna. Det har tidigare 
konstaterats att de undersökta föreningarna inte har tillräckligt tydliga verksamhetsplaner för 
att kunna göra det men budgetarbetet i föreningarna fungerar även som ett planeringsarbete. I 
framtagandet av budgeten bestämmer föreningarna vad de vill satsa på och hur det kommande 
årets verksamhet ska se ut på ett sådant sätt som Fred, Shapiro och DeSchriver (2008) menar 
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är bra. Ett exempel är en förening i studien som bestämt sig för att satsa mer på 
ungdomsverksamheten och skära ner på utgifterna till herrsektionen. Genom att öka budgeten 
för ungdomssektionen och minska den på herrsektionen ser klubben till att både kommunicera 
ut sin satsning till föreningens medlemmar samtidigt som man försäkrar sig om att satsningen 
faktiskt blir av. Ett problem som kan uppstå i och med att planeringen sker i samband med 
budgeteringsarbetet är att budgeteringsarbetet sker med fokus på det kommande året. Det kan 
leda till att långsiktiga satsningar och planer kan lätt försvinna om de inte är tydligt 
förankrade i en tydlig strategi eller verksamhetsplan. 
 
Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att det är vanligt att större företag använder 
budgeten för att ansvarsstyra medan mindre företag använder den för att planera. I alla 
föreningar utom en används budgeten bara för att planera men i den fjärde vill man även 
fördela ansvar. I föreningarna som bara använder budgeten för att planera har föreningens 
olika sektioner bara en utgiftsbudget och med en sådan är det svårt att fördela ansvar. 
Inkomstbudgetansvaret ligger på ett speciellt utskott som har ansvar för att få in pengar. 
Föreningarna hade kunnat fördela ut mer ansvar om man hade gjort de olika sektionerna mer 
ansvariga för att också dra in pengar till föreningen. En kostnadsbudget gör heller inte 
sektionerna medvetna om hur pengarna kommer in i föreningen. Hade föreningarna gjort fler 
medvetna om vad det krävs för att få in pengarna är det också rimligt att tro att 
kostnadsmedvetenheten hade ökat i föreningen. Om man då också kan, som den fjärde 
föreningen, få ner budgetansvaret i de olika sektionerna ökar också förståelsen för 
organisationens situation på ett sådant sätt som Howard (2004) menar att en budget kan vara 
användbar för. Det finns även intresse för att öka ansvarsfördelningen i samband med 
budgeteringen från en annan av föreningarna. En anledning till att de inte delar ut 
budgetansvar till fler sektioner kan vara att föreningens ekonomiska resultat inte är en given 
indikator på dess effektivitet (Akingbola, 2006). Om en förening är effektiv beror mer på hur 
bra den är på att utföra sitt uppdrag och det kan mycket väl vara så att styrelsen föredrar att 
sektionerna lägger ner tid och kraft på att utveckla verksamheten istället för att samla in 
pengar.  
 
De ideella föreningarna hade kunnat använda sig mer av både verksamhetsplanering och 
strategi för att planera verksamheten. Som det ser ut i dag saknar föreningarna klara och 
välkommunicerade riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och det leder till att mycket 
av driften rullar på av ren slentrian. Även när föreningarna bestämmer sig för att göra 
förändringar i verksamheten är de dåliga på att få ner det på papper och kommunicera ut det i 
verksamheten och projekten blir ofta något som bara styrelsemedlemmarna är medvetna om. 

6.4 Ekonomistyrning för beslutsfattande 

Chenhall (2003) menar att ekonomistyrning är ett brett spektrum av aktiviteter som ska 
informera och hjälpa beslutsfattarna att fatta beslut och att styra organisationen. Föreningarna 
vi har undersökt använder budgetprocessen för att få beslutsunderlag. Alla föreningar 
använder sig av det som Ax, Johansson och Kullvén (2009) kallar uppbyggnadsmetoden där 
de olika sektionerna först lämnar in förslag på budgetar. I de här förslagen får styrelsen 
information om vad de olika sektionerna vill göra under året och vilka resurser man anser att 
man behöver för att genomföra det. Styrelserna får sedan, utifrån de här förslagen och 
klubbens ekonomiska möjligheter, bestämma hur man ska fördela pengarna. När man har 
gjort det sätts huvudbudgeten ihop och om den godkänns av styrelsen är det den budgeten 
som gäller i föreningen. 
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Fried, Shapiro och De Schriver (2008) menar att föreningarna kan använda ekonomistyrning 
för att utvärdera olika ekonomiska satsningar men det gör inte de föreningar vi undersökt. 
Emerson (2003) och Anthony och Govindarajan (2007) menar att det är svårt att mäta nyttan 
av investeringar i verksamheten. För det första är det väldigt sällan föreningarna gör stora 
investeringar i något annat än i verksamheten. När företag investerar i en reklamkampanj eller 
i en maskin kan man se vilken effekt investeringen får på verksamheten, men om en 
fotbollsförening investerar i ett par bollar eller nya dräkter är det svårt att se någon klar effekt. 
En annan förklaring till den bristfälliga investeringsutvärderingen är att det tar lång tid innan 
man ser resultatet av en investering. En förening i vår undersökning har bestämt sig för att 
flytta pengar från herrsektionen till ungdomssektionen för att förbättra ungdomsverksamheten 
och fostra bättre fotbollsspelare. En sådan satsning tar flera år innan man kan se något resultat 
på och effekten av den investeringen är svår att mäta i dagsläget. Det blir också ett 
mätproblem när man ska avgöra om ungdomsverksamheten är bättre nu än tidigare. Mycket 
av den här utvärderingen får istället göras på känsla. 
 
Att verksamhetsplaneringen i föreningarna är bristfällig anser vi försvårar beslutsfattandet för 
ledningen. Hade föreningarna haft tydliga mål och strategier för vart man vill komma hade det 
också varit enklare för dem att fatta olika beslut. Om det hade varit tydligt vart föreningarna 
är på väg och vad som krävs för att ta dem dit hade det också varit enklare för ledningen att ta 
fram riktlinjer och en handlingsplan (Ax et al., 2009). Nu när klara riktlinjer, strategier och 
mål saknas kan det bidra till att besluten fattas godtyckligt utan en röd tråd. Med en klar linje 
kan föreningarna undvika detta och underlätta styrelsens arbete. 

6.5 Ekonomistyrning för ekonomisk kontroll 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är budgeten det viktigaste 
ekonomistyrningsverktyget för ideella föreningar eftersom det hjälper dem att hålla ekonomin 
i balans. Det är tydligt att föreningarna använder budgeten för att ha koll på utgifterna och de 
flesta budgetarna är, som vi varit inne på tidigare, kostnadsbudgetar. Med budgetarna vill 
föreningarna förmedla hur mycket föreningens olika sektioner har att göra av med. Budgeten 
anses också vara ett viktigt verktyg i föreningarna och man har alla fasta tillvägagångssätt för 
hur budgeten ska tas fram. När budgeten tagits fram ska den godkännas på årsmötet och här 
får medlemmarna i föreningen en chans att tycka till om hur man tycker att styrelsen driver 
verksamheten. Om inte medlemmarna godkänner budgeten måste styrelsen presentera en ny 
vilket betyder att medlemmarna kan kontrollera styrelsens arbete. 
 
Föreningarna är också noga med att budgeten hålls. De följer upp den och kontrollerar 
ekonomin ett flertal gånger under året. Den viktigaste anledningen till det här är att 
kontrollera att utgifterna inte sticker iväg eller att något oegentligt inträffar. Den här 
kontrollen är väldigt bra i föreningarna och är viktig eftersom att den är ett bra verktyg för att 
hjälpa klubbarna att undvika risker i dess överlevnad (Anthony & Govindarajan, 2007). 
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6.6 Ekonomistyrning i ideella föreningar kontra vinstdrivande företag 

Den största skillnaden mellan en ideell förening och ett vinstdrivande företag är som nämnts 
att den ideella föreningen verkar för att uppfylla den aktuella föreningens verksamhetsmål och 
att det vinstdrivande företaget verkar för att nå ekonomiskt överskott till aktieägarna. I teorin 
är det inga större skillnader mellan hur ekonomistyrningen ser ut i de båda 
verksamhetskategorierna. Ekonomistyrning ska bidra med information till ledningen och styra 
de anställda i linje med verksamhetens strategi. I vinstdrivande företag ska även extern 
information tas fram. Att denna informationssökning inte görs på samma sätt i den ideella 
föreningen beror på att verksamhetssyftet är differentierat mellan de båda 
associationsformerna (Chenhall, 2003). 
 
I vår undersökning har vi dock märkt att den ideella föreningen inte använder 
verksamhetsplanen i lika stor utsträckning som de privata vinstdrivande företagen. Det finns 
en ambition om att ha en bra verksamhetsplan men alla föreningar i vår undersökning ansåg 
att deras nuvarande är bristfällig. En orsak till att föreningarna inte har så tydliga 
verksamhetsplaner och mål som företag har kan vara att kraven inte är så stora på styrelsen i 
en ideell förening. En företagsledning måste, inför krävande ägare, stå till svars för företagets 
resultat. Om det har gått dåligt krävs det tydliga förklaringar, åtgärdsplaner och så vidare och 
om det har gått bra måste det finnas planer för att hantera det. Ägarna vill veta vad som har 
hänt och var företaget är på väg. En ideell förenings styrelse måste också stå till svars inför 
föreningens medlemmar men kraven är inte lika höga. Det är också svårt för medlemmarna att 
ställa samma höga krav på en styrelse som arbetar ideellt som en ägare av ett vinstdrivande 
företag kan ställa på välavlönade företagstoppar. Om de gör det är risken stor att 
föreningsstyrelsen lämnar sitt uppdrag och då kan det vara svårt för föreningen att hitta en ny 
styrelse. 
 
Då de ideella föreningarna inte syftar till att bedriva vinstdrivande verksamhet skiljer sig även 
delmålen i verksamhetsplanerna. I det vinstdrivande företaget uttrycks de bland annat i 
räntabilitet, försäljning och kostnader samt kvalitet, kundtillfredsställelse och 
marknadsandelar (Ax, et al., 2009). De ideella föreningarna fokuserar istället snarare på 
resultatmål, sociala mål samt till viss del av ekonomiska mål. Blumentritt (2006) skriver 
vidare att verksamhetsplanen kan användas för att hjälpa ett företag att hålla rätt riktning då 
de flesta företag omfattas av stark konkurrens, krävande kunder och globalt tryck. Den ideella 
föreningen omringas och påverkas inte av samma faktorer på samma sätt, men har, som vi 
gett exempel på, ändå användning av en tydlig verksamhetsplan för att nå föreningens 
uppsatta mål. 
 
Vidare indikerar ofta det vinstdrivande företagets ekonomiska resultat på hur effektivt 
verksamheten är. I den ideella föreningen är dock snarare indikatorn i hur stor utsträckning 
den ideella föreningen uppnår dess uppdrag. Som redan nämnts är den ideella föreningen inte 
ofta intresserad av det ekonomiska resultatet utan snarare av andra sociala ändamål vilket 
också kan betyda att det är svårare att bestämma effektiviteten av strategin i den ideella 
föreningen än i det vinstdrivande företaget. 
 
Det har även framkommit av vår studie att det är svårt för ideella föreningar att mäta och 
värdera den sociala nyttan av en investering och det är något som även Emerson (2003) lyfter 
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fram. En följd av det blir att de ideella föreningarna inte lägger ner någon större energi på att 
utvärdera de investerade pengarna och det utkrävs heller inte ansvar på samma sätt som Ax, 
Johansson och Kullvén (2009) menar att det görs i privata företag.  
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7 Avslutning 
Uppsatsens syfte var att bidra till forskningen kring ekonomistyrningens innehåll och 
utformning. Vi ville öka förståelsen för ekonomistyrningen i ideella föreningar och som 
exempel på ideella föreningar valde vi att undersöka hur svenska idrottsföreningar använder 
ekonomistyrning och dess verktyg för att styra verksamheten. Slutsatserna som vi kunde dra 
av studien redovisas här. 

7.1 Slutsatser 

En inledande förutsättning för studiens syfte och fortsatta undersökning var att de föreningar 
som vi hade för avsikt att undersöka använder någon form av ekonomistyrning. Vi blev av 
Hallands respektive Smålands fotbollsförbund rekomenderade att söka upp fyra föreningar, 
två i varje förbund, som de trodde använde sig av ekonomistyrning. De fyra föreningarna fick 
utgöra underlag för vårt empiriska material i studien. 
 
Den övergripande slutsatsen för studien är att ideella föreningar använder ekonomistyrning 
men att den är bristfällig på flera sätt. Vår undersökning visar att det är vanligt att föreningar 
har en föreställning om hur man vill styra verksamheten men att den inte är tydligt nedtecknad 
och etablerad bland medlemmarna. Vi upplever att det finns en tanke om ekonomisk styrning 
men att den inte är tillräckligt explicit för att föreningarna på ett bra och effektivt sätt ska 
kunna leda hela föreningen mot de mer eller mindre otydliga uppsatta målen. Föreningarnas 
kort- och långsiktiga mål är ofta otydligt nedtecknade eller svåra att styra mot. Föreningarna 
vet om att mål är till för att förenkla och effektivisera styrningen av verksamheten men tycker 
inte att man lyckas göra det fullt ut.  
 
Vår undersökning visar att föreningarna på ett eller annat sätt vill förbättra deras 
verksamhetsplanering då den i dag är bristfällig och inte har en väsentlig roll i arbetet på ett 
sådant sätt som företags verksamhetsplaner har. Vi anser att styrningen skulle bli bättre och 
att förståelsen i föreningarna skulle öka om man hade en tydligare och bättre kommunicerad 
verksamhetsplan. Det största hindret för förbättringen av verksamhetsplanen är att tiden som 
föreningarnas ideella krafter kan lägga ner är begränsad och som en följd av det har 
föreningarna inte inlett ett aktivt arbete med verksamhetsplaneringen. 
 
Med en bra verksamhetsplan hade även planeringsarbetet i föreningarna underlättats. Mycket 
av den planering som sker i föreningarna görs i samband med budgetering och en risk med det 
är att planeringen enbart blir kortsiktig eftersom föreningarna bara budgeterar för ett år i taget. 
Med långsiktiga visioner, strategier och verksamhetsplaner hade föreningarna kunnat planera 
verksamheten på ett bättre sätt samtidigt som de hade kunnat förmedla vart de är på väg och 
varför de vill dit till föreningens medlemmar. 
 
Studien ger även en indikation på vad budgeten används till. Det är vanligast att föreningar 
använder verktyget till att planera verksamheten och se till så att föreningarna inte gör av med 
mer pengar än vad de får in. När budgeten sätts ihop planerar föreningarna vad de vill 
spendera pengar på, hur mycket de har råd att spendera och vem som ska få användning av 
pengarna. Tillsammans med budgetering har studien visat att ekonomisk uppföljning är det 
viktigaste ekonomistyrningsverktyget för föreningarna. Man följer upp ekonomin en gång i 
månaden och utvärderar utfallet efter årets slut. Processen görs i syfte att säkerställa att det 
finns pengar i verksamheten samt att visa hur föreningen mår efter årets slut. Den används 
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också som beslutsunderlag då man på ett enkelt sätt kan se om det finns möjlighet till 
investeringar eller andra oväntade kostnader. Vi anser att den budgetering och ekonomiska 
uppföljning som föreningarna använder sig av ger dem möjlighet att ha en bra ordning på 
ekonomin samtidigt som det hjälper dem att inte hamna i ekonomiska trångmål.  
 
De ideella föreningarna hade kunnat använda ekonomistyrningen bättre när det gäller 
ansvarsfördelning om de hade arbetat med ekonomistyrning på ett sådant sätt som större 
företag gör. Med inkomstbudgetar och tydligare verksamhetsplaner hade föreningarna på ett 
tydligare sätt kunnat visa vad de förväntar sig av föreningens olika avdelningar, kunnat få fler 
personer involverade i verksamheten samtidigt som de hade ökat förståelsen för föreningens 
ekonomiska situation bland föreningens medlemmar.  Det här kan bero på att 
styrelseledamöterna drar sig för att lämna ut alltför stort ansvar till de olika sektionerna då 
man snarare vill ha kontroll högre upp i verksamheten.  
 
Vi anser att ekonomistyrningsverktygen verksamhetsplanering, budgetering och ekonomisk 
uppföljning är verktyg som kan ge en bra styrning i ideella föreningar. Med en tydlig 
verksamhetsplan kan föreningarna underlätta såväl styrelsens beslut som arbetet med att få 
alla i föreningen att dra åt samma håll. Budgeten kan hjälpa de ideella föreningarna att 
undvika att hamna i en svår ekonomisk situation, att ansvarsstyra och visa medlemmarna vad 
man tänker satsa på i verksamheten. Den ekonomiska uppföljningen kompletterar budgeten då 
den också hjälper föreningarna att kontrollera ekonomin och vi anser att de här tre verktygen 
tillsammans kan vara en mycket bra grund för att styra en ideell förening. Problemet som det 
ser ut i dag är att föreningarna inte använder dem på rätt sätt. Om föreningarna hade gjort det 
tror vi att man hade kunnat producera mer nytta till både samhället i stort och medlemmarna i 
föreningen. 
 
Litteraturen som har använts är främst skriven under 2000-talet. Vi har varit noggranna med 
valet av litteratur och har sökt finna aktuell och relevant information där vetenskapliga artiklar 
utgör den största delen för det teoretiska underlaget. Vi har valt att bygga teorikapitlet på 
litteratur både om ekonomistyrning i vinstdrivande organisationer och ekonomistyrning i 
ideella föreningar. Detta på grund av att det har varit tämligen svårt att finna omfattande 
information om ekonomistyrning i ideella föreningar vilket ytterligare stärker vår uppfattning 
om att vår studie har bidragit till forskningen. 
 
Tanken bakom insamlandet av empiriskt material i form av intervjuer var att kunna föra en 
diskussion mellan oss själva och respondenten för att komma åt djupare svar och underlag för 
vår undersökning. Trots att vi närvarade vid intervjuerna och förde dialog med respondenterna 
kan undersökningen ha påverkats av tolkningar och missuppfattningar vilket är en risk som vi 
anser vara svår att undvika. Den kvalitativa metod som valdes anser vi har gett det underlag 
som krävdes för att uppnå studiens syfte och vi anser således att kandidatarbetets syfte har 
uppnåtts då studien har visat på hur ekonomistyrning används i ideella föreningar i Sverige. 
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Bilaga – Intervjufrågor 
 
Allmänt  
Vilken är din nuvarande befattning i föreningen? 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
I hur många år har du varit verksam i föreningen?  
 
Gör en kort beskrivning av föreningen  
Vilka kort- och långsiktiga mål har föreningen? (ja/nej) 
Hur ser strategin ut för att uppnå dessa mål? (ja/nej) 
Hur ser uppföljningen av målen ut? (ja/nej) 
 
Verksamhetsplan (ja/nej) 
Vilket är föreningens syfte med verksamhetsplanen? 
Vilka fördelar finns med verktyget? 
Vilka nackdelar finns med verktyget? 
Vilka får ta del av verksamhetsplanen? 
 
Budget (ja/nej) 
Vilket är föreningens syfte med budgeten? 
Vilka fördelar finns med verktyget? 
Vilka nackdelar finns med verktyget? 
Gör en beskrivning av budgetprocessen 
Vilka medverkar i budgetprocessen? 
 
Ekonomisk uppföljning (ja/nej) 
Hur ser den ekonomiska uppföljningen ut? 
Hur ofta görs den? 
Vilket är syftet med ekonomisk uppföljning? 
Vilka fördelar finns med verktyget? 
Vilka nackdelar finns med verktyget? 


