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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga inblandade i skapandet av denna uppsats. Ett extra stort 

tack riktas till vår handledare Anders Jerreling samt vår examinator Elin Funck för den 

feedback de givit oss under uppsatsens gång. Vi vill även passa på att tacka de respondenter i 

de olika fotbollsklubbarna som låtit sig intervjuas av oss, utan er hade denna uppsats inte varit 

genomförbar. Slutligen vill vi tacka de opponentgrupper som haft nyttiga synpunkter på 

uppsatsen under seminarietillfällena, tack! 
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Sammanfattning 

Kandidatuppsats, Civilekonomprogammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, Controllerfördjupning, Kurskod: 2FE24E , VT 2016. 

 

Titel: Stolpe in, mot nya (ekonomiska) mål – En kvalitativ studie om ekonomistyrningens roll i 

elitfotbollsklubbar. 

Författare: Oskar Grip, Jakob Svensson och Viktor Lager 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund: Elitfotbollsklubbar befinner sig i en speciell situation. Man verkar i en bransch där 

det råder svårigheter att generera tillräckligt med intäkter samtidigt som kostnader drivs upp 

med tanke på att man vill nå sportslig framgång. Det blir därför väldigt viktigt hur man 

hanterar sin ekonomi och styr den i rätt riktning.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara vilken roll ekonomistyrningen 

har i svenska elitfotbollsklubbar. Vidare är syftet även att identifiera situationsfaktorer inom 

elitfotbollen och analysera hur dessa påverkar elitfotbollklubbars ekonomistyrning. Detta för 

att utveckla kunskaper om hur elitfotbollklubbars situation påverkar ekonomistyrningen och 

dess roll.  

 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie. Den empiriska undersökningen har skett 

genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har gjorts med antingen klubbchef, 

ekonomichef eller sportchef i sju olika klubbar.  

 

Resultat och slutsatser: Elitfotbollsklubbar befinner sig i en osäker miljö där en väl 

implementerad ekonomistyrning är i det närmaste nödvändigt. Budgeten är det viktigaste 

styrmedlet för klubbarna men det används även en rad andra styrmedel som belöningssystem, 

prestationsmätning, kalkylering och benchmark. Situationsfaktorer som omgivning, kultur 

och storlek har bidragit till att klubbarna idag har en stor ekonomisk medvetenhet där 

ekonomiska resultat ska leda till det sportsliga. Vi har med denna studie kommit fram till att 

ekonomistyrningen har en avgörande roll för klubbarnas långsiktiga målsättningar.  

 

Nyckelord: Management control, elitfotbollsklubbar, ekonomistyrning, situationsfaktorer. 
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Abstract 

 

Background: Elite football clubs exist in a special situation. They operates in a industry where 

its difficult to generate enough revenue, meantime costs are driven up due to their need of 

generate sucess in the sport. It therefore becomes very important how to manage their 

finances and steering it in the right direction. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to describe and explain the financials role in a number 

of Swedish elite football clubs. 

 

Method: Our essay is a qualitative study where we mixed convenience- and quota sampling. 

The empirical gathering was conducted through interviews using a semi-structured approach. 

Interviews have been made with either a Club Manager, CFO or sports director in seven 

diffrent clubs. 

 

Conclusions: Elite football club sexists in an uncertain enciroment in which a well-

implementated managament control system is necessary. The budget is the most important 

instrument for the clubs, but there are also a number of other instruments such as 

compensations, performance measurement, calculation and benchmark. Situational factors 

such as enviroment, culure and size has contributed wich has led to that the clubs have a great 

economic awareness today where economic results will lead to the sport result. We have with 

this study concluded that financial management has played a critical role in the club´s long-

term objectives. 

 

Keywords: Management control system, elite football clubs, financial control, situation  

Factors 
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Definitioner  
 

Allsvenskan - Högsta serien i fotboll för herrar i Sverige. 

 

Superettan - Näst högsta serien i fotboll för herrar i Sverige.  

 

Svensk Elitfotboll (SEF) - Svensk Elitfotboll (SEF) är en organisation som finns till för att 

driva utvecklingen av svensk elitfotboll framåt. Inom Svensk Elitfotboll ingår de 32 

fotbollsklubbarna som spelar i Allsvenskan och Superettan (Svenskelitfotboll, 2016). 

 

SvFF - Svenska fotbollsförbundet.  

 

Elitfotbollsklubb - En klubb som inom herrfotbollen spelar i Allsvenskan eller Superettan. 

 

TPO/TPI- Third part ownership/third part influence. En tredje part äger spelaren.  

 

Utbildningsbidrag- Bidrag som klubb som utbildat spelare ska tilldelas om spelaren lämnar 

klubben. Utbetalas till och med det året spelaren fyller 23.  

 

UEFA - Europeiska Fotbollsförbundet. 

 

Champions League - Den mest prestigefyllda turneringen bestående av de främsta 

fotbollsklubbarna i Europa.  

 

Bosman övergång – En spelare har möjlighet när dennes kontrakt går ut att fritt förhandla och 

välja sin kommande arbetsgivare, detta utan att ta hänsyn till sin nuvarande klubb.  
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1. Inledning  
 

Det inledande kapitlet kommer att beskriva en bakgrund över hur elitfotbollsklubbar påverkar 

samhället och försöka skapa en bild över hur mycket pengar som är involverade i 

elitfotbollen. Ekonomistyrningens roll kommer sedan att beskrivas och tidigare studier kring 

ekonomistyrning i elitfotbollsklubbar tas upp. Därefter presenteras en problemformulering 

där vi kommer att beröra vilken speciell situation elitfotbollsklubbar befinner sig i och hur 

ekonomistyrningens roll påverkas av detta. Detta kommer att mynna ut i en 

problemformulering och uppsatsens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Ett vanligt teoretiskt antagande är att företag vill maximera sina vinster och generera 

avkastning till dess ägare. Dock är inte detta alltid relevant inom sport och framför allt fotboll. 

Europeisk fotboll har i de flesta fall visat på vad man definierar som ”non-profit maximation” 

och att detta har blivit en sorts norm. Stephen Morrow har analyserat fotbollen i Europa 

mellan åren 2006 och 2010. Han kom fram till att de klubbar som omfattades av UEFA:s 

regelverk ökade sina intäkter med hela 42 %, samtidigt som Europas ekonomi i sin helhet 

ökade med 1 %. Den främsta anledningen till fotbollsbranschens tillväxt berodde på ökade 

Tv-intäkter. Under samma tidsperiod ansåg sig ett flertal klubbar haft ekonomiska 

svårigheter, det visade sig att hela 56 % av klubbarna i Europas högsta ligor redovisade ett 

negativt resultat (Sloane och Goddard, 2015).  

 

Hur ser det då ut i svensk fotboll som bara är en liten del av den europeiska fotbollen? 

Tidigare studier på ekonomistyrning i svensk elitfotboll har gjorts av Kaving och Loogna 

(2006). De kom fram till att fotbollsklubbar prioriterade sportsliga resultat framför 

ekonomiska, ekonomin var där endast ett medel för att nå sportslig framgång. Det främsta 

styrverktyget som användes i klubbarna var budget. I skrivande stund gjordes denna studie för 

tio år sedan, vilket gör det väldigt intressant att studera vilken roll ekonomin och dess styrning 

har i dagens elitfotbollsklubbar. 

 

Elitfotbollen i Sverige engagerar idag hundratusentals människor, vilket inkluderar allt från 

spelare och organisation till supportrar, både på matcher och hemma i Tv-soffan. Detta 

inkluderar även evenemang och festligheter runt omkring. Fotboll är och har länge varit 
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Sveriges mest populära tävlingsaktivitet (RF, 2014). Det är svensk fotbolls finrum, 

Allsvenskan, som många unga spelare har som målsättning att nå under sin sportsliga karriär. 

 

Svensk elitfotboll har sedan år 2007 varit en miljardindustri där omsättningen ökat för varje 

år. År 2014 låg omsättningen för de sexton allsvenska lagen på ca 1,35 miljarder (exkl. 

spelarförsäljningar). Redan under säsongen 2017 förväntas man även spräcka två 

miljardersgränsen då Svensk Elitfotboll har som mål att dubbla omsättningen från år 2014. 

Intäkter inom svensk elitfotboll kommer främst från tre håll, sponsring, Tv-avtal samt 

matchintäkter. Sponsring står för ca 55-60% av intäkterna och är därmed den klart viktigaste 

inkomstkällan för elitfotbollsklubbarna, visar en granskning av Deloitte (Deloitte, 2014). 

 

Trots årligt ökad omsättning är det väldigt många klubbar som har svårt att visa ett positivt 

resultat då årets ekonomiska prestationer ska redovisas. Vi har beräknat ett genomsnitt för 

antal klubbar med negativt resultat mellan åren 2010-2014 med hjälp av Fogis (2010-2014) 

årliga analyser av Allsvenskan. Genomsnittet visar att 8,6 klubbar (av 16) redovisar ett 

negativt resultat varje år. För att få ordning på de svenska elitfotbollsklubbarnas ekonomi 

införde Svenska Fotbollsförbundet år 2001 den så kallade Elitlicensen. Elitlicensen innebär att 

fotbollsklubbar som spelar på elitnivå inom herrfotbollen Sverige (Allsvenskan och 

Superettan) måste ha ett positivt eget kapital. Om en klubb inte erhåller elitlicens innebär det 

degradering, dvs. nedflyttning i seriesystemet (Svenskfotboll, 2015). 

 

Den europeiska fotbollen har genomgått stora förändringar med stora intäkter från bland annat 

Tv-avtal. Det förekommer numer även förmögna investerare som köper upp klubbar och 

spenderar mycket pengar på bland annat spelarköp. Att svenska fotbollsföreningar har haft 

svårigheter med ekonomin är något som varit känt en längre tid och ett hett diskussionsämne i 

medier. I Sverige fungerar det inte riktigt på samma sätt som i t.ex. England, då regelverk 

delvis förhindrar stora investerare från att gå in i fotbollen. Elitfotbollsklubbarna i Sverige 

bedrivs främst som klassiska ideella föreningar men det händer även att föreningar väljer att 

bolagisera sin elitverksamhet. År 1999 beslutade nämligen Riksidrottsförbundet att 

möjliggöra för idrottsföreningar att starta Idrottsaktiebolag (RF stadgar, uppdaterad 2015). 

Det finns vissa betydande skillnader på dessa former att driva klubbar. En ideell förening 

bedriver en verksamhet i ett icke-vinstdrivande syfte (Skatteverket). Medan ett IdrottsAB 

drivs likt ett aktiebolag. Bolagiseringen har i sin tur möjliggjort för klubbar att få in externa 

finansiärer till verksamheten. Dock måste alltid föreningen äga minst 51% av 

idrottsaktiebolaget (RF stadgar, 2015). 
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För att ha kontroll på ekonomin i en organisation är ekonomistyrning väldigt centralt. 

Ekonomistyrning översätts ofta till management control system. Ett management control 

system (MCS) är enligt Herath (2007) av största vikt för att företag och organisationer ska 

överleva och kunna växa på sikt. Enligt Malmi och Brown (2008) innehåller ett MCS flera 

olika formella styrmedel. Formella styrmedel innefattar enligt Ax, Johansson & Kullvén 

(2015) bland annat resultatplanering, budgetering, prestationsmätning, benchmarking och 

olika former av kalkylering. Formella styrmedel som strategisk planering, budget, 

belöningssystem och prestationsmätning kan även identifieras av Anthony et al. (2014) som 

en del av management control processen. Malmi och Brown (2008) förklarar ett MCS som ett 

paket med syfte att ligga som grund till planering, beslut och utvärdering. Vidare poängterar 

man att alla styrmedel påverkar varandra och är på så sätt väl integrerade med varandra. Ett 

syfte med ett MCS är att skapa kontroll över organisationen (Merchant och Van der Stede, 

2007).  

 

1.2 Problem 
 

Allsvenskans omsättning har ökat för varje år som gått och SEF hoppas nå en fördubbling 

från 2014 till 2017. Svensk fotboll blir allt mer intressant och därmed ökar klubbarnas intäkter 

i form av Tv-avtal, sponsorer och matcher. Sammanställningen nedan visar omsättning (inkl. 

spelarförsäljningar) och resultat för de allsvenska klubbarna tillsammans för de senaste åren:  

 

 Omsättning (miljoner kr) Redovisat resultat (miljoner kr) 

2012 1272,1 kr -24,6 

2013 1257,7 -70,5 

2014 1546,9 178,6 

        

        (Fogis, 2012-2014) 
Figur 1: Omsättning och resultat i Allsvenskan mellan år 2012-2014 

 

Värt att nämna är att det stora överskottet år 2014 till stor del berodde på att Malmö FF 

lyckades kvalificera sig för Champions League vilket resulterade i intäkter på ca 160 miljoner 

kr (Fogis, 2014). Sloane och Goddard (2015) hänvisar i sin bok till forskning gjord av Franck 

(2010) som observerade att professionella fotbollsklubbar verkar inom en svag ekonomisk 

miljö som inte genererar tillräckligt med intäkter i jämförelse med andra branscher.  
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Forskning har utförts för att jämföra europeisk och nordamerikansk syn på vinster inom 

fotbollsbranschen. Det absolut vanligaste inom europeisk fotboll är antagandet om att 

maximera de sportsliga resultaten och försöka generera ett break-even resultat (Sloane, 2015). 

Den europeiska uppbyggnaden av seriesystem är enligt Sloane (2015) inte gjort för att 

vinstmaximera. De öppna ligasystemen med upp- och nedflyttning leder till mer tävling som 

därmed ger utslag på lönsamheten i jämförelse med USA där man använder stängda 

ligasystem. Enligt Sloane (2015) kan detta ha att göra med att klubbägare inom fotboll är mest 

bekymrade för sportsliga framgångar som därmed leder till överdrivna kostnader. 

 

Organisationen i ett företag är en av grundpelarna för hur företagets strategi ska uppfyllas. 

Den sätter även grunden i hur ekonomistyrningen ska byggas upp och kan vara avgörande för 

hur klubbens mål och visioner ska kunna uppfyllas (Anthony et al. 2014). Fotbollsklubbars 

organisation kan vara lite annorlunda gentemot hur ett företags organisation är uppbyggda. 

Anthony et al. (2014) förklarar att organisationers uppbyggnad ligger som grund för att 

uppfylla företagets strategi och mål. Vidare betonar man även hur viktig omgivningen är för 

hur man ska forma sin ekonomistyrning och förklarar att ju bättre man anpassar sitt 

ekonomistyrningssystem efter omgivningen desto bättre resultat kommer man att få utav det. 

Det finns både likheter och olikheter bland “vanliga” företag och elitfotbollsklubbar. Det som 

troligtvis skiljer dem åt är deras långsiktiga mål. Ett företags långsiktiga mål kommer alltid 

vara att gå med vinst och generera avkastning till sina ägare. Sloane (2015) och tidigare 

studier av Kaving och Loogna (2006) visar att elitfotbollklubbars långsiktiga mål främst riktar 

sig mot sportsliga resultat och kan på så sätt ofta ses som en non-profit organization enligt 

Anthony et al. (2014).  

  

Sedan SvFF:s krav på elitlicens infördes har det ställts hårdare krav på klubbarnas ekonomi. 

Sedan kravet trädde i kraft är Örebro SK den enda klubb som har tvångsnedflyttats på grund 

av för dålig ekonomi, vilket var år 2004 (Sveriges Radio, 2004). Dock finns det många 

klubbar som haft ett negativt eget kapital, men dessa klubbar har haft en godkänd 

handlingsplan för att återställa sitt kapital och har på så vis undvikt tvångsnedflyttning. Under 

åren 2011-2014 kan vi se att vid fem tillfällen har någon klubb redovisat ett negativt eget 

kapital (Fogis). Där har en klubb, GAIS, stått för tre av dessa fem. Om dessa klubbar inte 

bedrivits som ideella föreningar hade detta inneburit konkurs efter upprättande av 

kontrollbalansräkning, enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Enligt svensk lag är det 

förbjudet att som aktiebolag bedriva verksamhet med negativt eget kapital.  
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Merchant och Van der Stede (2007) förklarar att ett av MCS syfte är att skapa kontroll över 

organisationen. Vidare beskriver de att man kan räkna med ett bättre resultat om man 

anpassar styrningen efter organisationens specifika egenskaper. Otley (1980) förklarar att ett 

företags ekonomistyrning bör vara anpassat efter företagets situation, ett så kallat 

situationsbaserat synsätt (contigency theory). Gyllberg och Svensson (2002) styrker det än 

tydligare då de förklarar att styrningen måste anpassas till organisationens specifika 

egenskaper då det finns stora skillnader mellan organisationer. Elitfotbollsklubbars situation 

kan anses komplex då de måste leva upp och förhålla sig till en rad restriktioner. Klubbarna 

måste klara av elitlicensen vilket innebär att klubben inte får ha negativt eget kapital. Studier 

visar på att sportsligt resultat prioriteras framför ekonomiska resultat. Det råder en osäkerhet 

kring klubbarnas intäkter och kostnader då det öppna ligasystemet gör att klubbarna måste nå 

en viss sportslig framgång samtidigt som klubbarna verkar inom en svag ekonomisk miljö. 

Det finns olikheter beroende på om man driver klubben som en ideell förening eller ett 

aktiebolag.  

 

Fotbollsklubbar befinner sig i en speciell kontext. Enligt Nilsson och Olve (2013) påverkas en 

organisation av en rad situationsfaktorer. Chenhall (2003) beskriver att dessa 

situationsfaktorer kan vara omgivning, storlek och kultur. Dessa har så småningom en 

påverkan på organisationens strategi och ekonomistyrning. Man måste då enligt Malmi och 

Brown (2008) anpassa sig efter den situation och miljö man befinner sig i.  

 

Om syftet enligt Merchant och Van der Stede (2007) är att skapa kontroll är det viktigt att 

man anpassar styrningen efter organisationens situation. Hur anpassar man 

ekonomistyrningen i en sådan speciell situation som elitfotbollsklubbar tros befinna sig i? 

Vilken roll får ekonomistyrningen och hur arbetar man med olika styrmedel för att skapa 

kontroll över ekonomin och samtidigt nå de sportsliga resultat klubben har som mål? 

 

1.3 Problemfråga 
 

Vilken roll har ekonomistyrningen och hur arbetar man med olika ekonomiska styrmedel i 

elitfotbollsklubbar?  
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1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara vilken roll ekonomistyrningen har i 

svenska elitfotbollsklubbar. Vidare är syftet även att identifiera situationsfaktorer inom 

elitfotbollen och analysera hur dessa påverkar elitfotbollklubbars ekonomistyrning. Detta för 

att utveckla kunskaper om hur elitfotbollklubbars situation påverkar ekonomistyrningen och 

dess roll.  
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1.5 Disposition 
 

Kapitel : 

 

 
         

 

 

 

• Kapitlet ger bakgrund och problematiseringen 
kring ekonomistyrning i elitfotbollsklubbar. 
Det kommer leda till vår frågeställning samt 
syfte. 

1
• Kapitlet kommer beskriva  vägval samt 

ställningstagande vi har tagit i samband med 
vår studie. 2

Teorin kommer att presentera ett 
management controls syfte och roll för att 
sedan beskriva vilka situationsfaktorer som 
påverkar detta. Detta kommer sammanställas 
i en konceptuell modell. 

3

• Empirin består av de intervjuer vi har gjort 
med diverse elitfotbollsklubbar. 4

• Analysen kommer visa samband mellan 
nämnd teori och vårt empiriska material. 5

• I vår slutsats kommer våra problemfrågor att 
besvaras via våra slutsatser kring 
ekonomistyrningens roll inom 
elitfotbollsklubbar. 

6
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2. Metod 
 

Metoden kommer att beskriva våra vägval samt ställningstagande kring vår studie. Den 

inleds med den forskningsdesign som vi har valt för att utföra studien. Fortsättningsvis berör 

det urval vi har valt för att färdigställa studien och argumentation till våra val. Sedan 

kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in material och hur vi har analyserat 

detta. Vi kommer avslutningsvis även ta upp de kvalitetskriterier och etiska ställningstagande 

som vi har använt oss utav under forskningens gång. 

 

2.1 Forskningsdesign 
 
Vår studie syftar till att beskriva ekonomistyrningens roll i elitfotbollsklubbar. I utförandet av 

denna studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi valt att göra en 

intervjustudie på de klubbar vi valt att undersöka. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är ett av målen i samhällsvetenskaplig forskning att integrera 

empiri med teori. Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns två olika sätt att integrera 

empiri och teori: induktion och deduktion. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns det 

även ett tredje synsätt som kallas abduktion. 

 

Vi har valt att utgå ifrån har varit ifrån det deduktiva synsättet. Detta då vi i vårt kommande 

arbete kommer att samla ihop teori för att kunna skapa oss en förståelse och lägga en bas för 

de frågor vi ska ställa till våra respondenter helt i analogi med det deduktiva synsättet enligt 

Bryman och Bell (2013). Till en början tänkte vi utgå ifrån ett abduktivt synsätt då vi trodde 

oss vara tvungna att använda oss av en kombination av deduktion och induktion. Vi tänkte 

först utgå från teorin för att sedan studera varje klubbs verklighet likt den induktiva ansatsen 

enligt Bryman och Bell (2013). Vi kände dock att vi var tvungna att göra ett 

ställningstagande, eftersom det är teorin som lägger grunden och kunskapen för de frågor vi 

vill ha svar på för att besvara vår frågeställning, borde vi utgå ifrån en deduktiv ansats.  

 

Vår intervjustudie bygger på en så kallad surveyundersökning. Det är som Denscombe (2016) 

förklarar ”en uttömmande och detaljerad granskning” av en rad olika fotbollsklubbar i vårt 

fall. Vi har hämtat vår empiri genom intervjuer från personer som har en högre befattning i de 

klubbar vi undersökt. Detta enligt Denscombe (2016) ”Empirisk forskning” vilket menar att 

man i en survey undersökning ska söka sin information från relevanta personer. Denscombe 

(2016) beskriver ytterligare kännetecken för en surveyundersökning, att det ska ske vid en 
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viss tidpunkt, ha en bred och omfattande täckning och även vara en detaljerad granskning. 

Vår undersökning syftar till att se vilken roll ekonomistyrningen har i elitfotbollsklubbar i 

dagsläget. Förändringar har självfallet diskuterats men det är ekonomistyrningens roll idag 

som är det viktiga. Vi har i forskningen studerat flertalet klubbar vilket gör att arbetet täcker 

Denscombes (2016) kriterier om bred och omfattande täckning. Studien kommer även 

detaljerat att fokusera på varje klubb och varje respondent i sig för att på så sätt få en bild 

över rollen ekonomistyrningen har i dessa klubbar. 

 

2.2 Urval 
 

2.2.1 Urval klubbar 
 

Vårt urval består av fotbollsklubbar som just nu går och tidigare gått under kategorin 

“elitfotbollsklubb”. Undersökningen omfattar 7 fotbollsklubbar, där 6 av klubbarna spelar i 

Allsvenskan och Superettan och går därmed under kategorin elitfotbollsklubb. En av 

klubbarna spelar för tillfället i division 1 då de nyligen degraderats från högre serie. Då 

föreningen nyligen varit en elitfotbollsklubb och har gjort en intressant resa nedåt i 

seriesystemet har vi därför valt att inkludera den i studien. 

 

Valet av klubbar har utgått från vad Bryman och Bell (2013) definierar som ett icke-

sannolikhetsurval, där vi valt ut specifika klubbar vi velat studera av olika anledningar. Det 

kan även enligt Denscombe (2016) ses som ett explorativt urval då ämnet är förhållandevis 

outforskat likt ekonomistyrningens roll i elitfotbollsklubbar är i dagsläget. De intervjuade 

personerna i de respektive klubb är vad Denscombe (2016) beskriver som ett subjektivt urval, 

det vill säga handplockade för ämnet för att få bästa möjliga information inom varje klubb. Ett 

subjektivt urval anses även enligt Denscombe (2016) mycket lämplig för att skapa ett så kallat 

explorativt urval.  Nedan delar vi upp klubbarna i olika kategorier och motiverar varför vi valt 

dem: 

 

 Klubbar som har gjort resan ner eller upp i seriesystemet på relativt kort tid: 

Mjällby AIF, Östersunds FK och Trelleborgs FF. (Ideella föreningar) 

 

Urvalet ovan är enligt både Bryman och Bell (2013) och Denscombe (2016) ett icke 

sannolikhetsurval där målet är att nå ett explorativt urval. Vi anser att det är mycket intressant 

att undersöka hur ekonomistyrningen påverkas av att åka ner igenom seriesystemet eller vilka 

förändringar som krävs när man tar steget upp i divisionerna. De ekonomiska 
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förutsättningarna och kraven skiljer sig från att spela i Allsvenskan och div. 1. Det blir således 

ett subjektivt urval enligt Denscombe (2016) eftersom vi handplockat dessa klubbar då vi 

anser det intressant att studera hur ekonomistyrningen påverkas i resan upp och ner från 

Allsvenskan till div. 1. 

 

 Sportsligt stabila klubbar i Allsvenskan: 

Kalmar FF och Helsingborgs IF. (Ideella föreningar) 

 

Denna kategori valdes genom ett så kallat kvoturval enligt Denscombe (2016). Detta då vi 

sökte bland flera klubbar som hade spelat i Allsvenskan en längre tid med liknande 

förutsättningar. Vi hade som mål att hitta två klubbar som liknade varandra och det blev en 

blandning av kvot och bekvämlighetsurval enligt Bryman och Bell (2013) och det blev då 

dessa klubbar. Vi skickade ut mail till ett antal klubbar inom kategorin och det slutade med att 

Helsingborgs IF var villiga att ställa upp relativt fort och därav föll valet på dem. 

Bekvämlightesurvalet blev Kalmar FF då vi hade kontakter inom klubben och de uppfyllde 

våra kriterier. Dessa klubbar har valts för att de båda har spelat i Allsvenskan under en längre 

tid och har således haft tid att anpassa ett ekonomistyrnings system för att spela i Allsvenskan. 

Det intressanta i båda dessa klubbar är att båda även har lyckats med bedriften att vinna 

allsvenskan en gång var under de senaste 10 åren.   

 

 Storstadslag 

           Örgryte IS (Ideell förening) och Klubb X (Idrotts AB) 

 

Även här gjordes en form av kvoturval bland våra subjektiva urval. De kriterier som vi sökte 

efter här som krävs i ett kvoturval enligt Denscombe (2016) var att klubben skulle vara ett 

idrottsaktiebolag. Vi sökte två idrottsaktiebolag för att kunna jämföra om ekonomistyrningens 

roll skiljer sig åt i ett IdrottsAB kontra Ideell förening. I dagsläget är Örgryte inte ett 

IdrottsAB. Dock var klubben ett aktiebolag fram till konkursen 2011. Med anledning av detta 

har vi valt att inkludera Örgryte under denna kategori.  

 

2.2.2 Respondenturval 
 

För att få den information som krävs för att genomföra vår studie har kontakt tagits med 

antingen klubbchef, sportchef eller ekonomichef i klubbarna. Detta enligt Denscombes (2016) 

subjektiva urval för att nå personer med tillräckligt kunskap för att kunna svara på våra frågor. 

Denscombe (2016) beskriver det som viktigt att man i en survey undersökning ska söka sin 
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information från relevanta personer. Därför har vi för att få perspektiv på hur den dagliga 

verksamheten i elitfotbollsklubbar ser ut, samtidigt som vi inte vill gå miste om väsentlig 

information valt att intervjua personer som innehar högre befattningar i de olika klubbarna: 

Östersunds FK- Martin Johansson, Ekonomichef, Trelleborgs FF- Mattias Kronvall, 

Klubbchef, Mjällby AIF- Jörgen Martinsson, Klubbchef, Helsingborgs IF- Ola Styrlander, 

Ekonomichef, Kalmar FF- Thomas Andersson Bostam, Sportchef, Örgryte- Pierre Edström, 

Klubbchef, Klubb X- Ekonomichef.  

 

2.3 Datainsamling 
 

2.3.1 Intervjuer  
 

Vi har använt oss utav en semi-strukturerad intervju då vi anser att det är den formen som är 

mest lämplig i våra studier. En semi-strukturerad intervju är att föredra då det behövs en viss 

form av struktur så att inte de olika intervjuerna blir alldeles för olika och på så sätt 

ojämförbara vilket också stöds av Bryman och Bell (2013) som menar att det krävs en viss 

grad av struktur när man ska jämföra olika fall. Även Trost (2010) anser att det är viktigt att 

respondenterna berörs av samma frågor och situationer. På grund av detta har vi använt oss av 

en del förutbestämda frågor och framförallt teman som vi gått igenom med våra respondenter 

för att få de svar inom de områden vi eftersträvar. De teman vi utgått ifrån är: Klubben, 

klubbens ekonomiska situation och de olika delarna i vårt MCS paket som är strategi, 

klubbens organisation, kultur, och delar i ekonomistyrningen (Se intervjuguide: Bilaga 1). 

Eftersom frågorna är öppna har möjligheten till diskussion funnits som enligt Gillham (2008) 

helt stödjer en semi-strukturerad intervju. För att öka jämförbarheten mellan intervjuerna, har 

frågorna ställts i samma ordning varje gång. Detta då Ejvegård (2003) menar att de frågor 

som tas upp i tidigt skede i intervjun kan påverka de frågor som ställs senare. 

Vi har även vid respondentens godkännande spelat in intervjun med anledning av att det vid 

en kvalitativ undersökning är bra att kunna gå tillbaka och analysera intervjun (Bryman och 

Bell 2013). Detta minskar även risken för misstag eller missförstånd som kan uppstå vid en 

första intervju. Detta stöds även av Patel & Davidsson (2011) som menar att det är en fördel 

att alla svar sparas. Vi är medvetna att detta enligt Bryman och Bell (2013) kan påverka 

respondenternas svar men anser att fördelarna med att spela in intervjun överväger 

nackdelarna. Mest intressant för oss själva hade varit att besöka alla klubbarna på plats och 

göra personliga intervjuer med alla respondenter. Vi anser dock att på grund av tidsaspekten 
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och i brist på monetära medel att telefonintervju har varit det bästa alternativet för oss. Detta 

utan att skada kvalitén på svaren respondenterna givit oss. Detta är även något som Bryman 

och Bell (2013) håller med om då de menar att telefonintervjuer idag är lika representativa 

som personliga intervjuer. Även Denscombe (2016) som menar att en telefonintervju är ett 

bra alternativ i surveyundersökningar. Vi ansåg att telefonintervjuer var nödvändigt då det 

underlättar när man gör intervjuer med personer på olika geografiska områden. 

Telefonintervjun har tagit 30-45 minuter lite beroende på vilka diskussionsämnen berört och 

på antal följdfrågor som behövts ställas för att få tillräckligt uttömmande svar. Under 

intervjun har en av oss ansvarat för själva intervjun och två personer har antecknat vad 

respondenten svarat. Vid eventuella oklarheter eller när någon av de övriga medlemmarna har 

kommit på något har även de flikat in med frågor. Detta arbetssätt stöds av Bryman och Bell 

(2013) då de menar att den personen som håller i intervjun helst inte ska bli distraherad av att 

anteckna utan fokusera på själva samtalet. Övriga fördelar är att de två personer som 

antecknat kunnat koncentrera sig på samtalet och på så vis fokusera på hur respondenten 

svarar, inte bara i ord utan också på vilket sätt han svarar. Detta är också viktigt enligt 

Bryman och Bell (2013) i kvalitativ forskning.  

För att få empiriskt material av så bra kvalité som möjligt har kontakt tagits med klubbarnas 

klubb- eller sportchefer och i vissa fall ekonomiansvariga som anses ha väldigt god insyn i 

klubbarnas verksamhet.  

2.4 Analys av datainsamling 
 

Efter att samtliga intervjuer var gjorda behövdes materialet sammanställas. Williamsson 

(2002) tar upp tre olika sätt att sammanställa det inspelade materialet: Kategorisering av 

information, transkribering och genomläsning av material. Eftersom vi utför en kvalitativ 

undersökning är vi intresserade av det intervjupersonerna säger och hur de säger det. I dessa 

fall är det enligt Bryman och Bell (2013) bra att använda sig utav transkribering. Vi har fört 

anteckningar under intervjuns gång och när vi sedan lyssnat och transkriberat själva intervjun 

har vi jämfört med det som vi först skrev under själva intervjutillfället. Oftast har 

transkriberingen hjälpt till att fylla ut de svar som skett under själva intervjun men vi har 

också märkt fördelen med att spela in intervjun då vi annars hade missat mycket viktigt 

material. Under transkriberingens gång har vi märkt att vi skrivit olika saker vid själva 

intervjun och vid transkriberingen, även att vi inom gruppen har uppfattat svaren olika. Vi har 

diskuterat, varför vi tycker olika, för att sedan komma fram till ett beslut hur vi inom gruppen 
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vill ha det. Vi har även efter vi sammanställt intervjuerna skickat tillbaka dessa till våra 

respondenter för att stämma av så att vi har uppfattat alla svar korrekt och vide felaktigheter 

kunnat ändra våra svar. Detta stöds även av Ejvegård (2003) som menar att det kan vara bra 

att göra så.  

 

Genomgående under analysen har vi haft vår intervjuguide (Bilaga 1) som stöd för att 

sammanställa våra intervjuer. Vi har sammanställt materialet från varje klubb så att det ligger 

under varje kategori. Detta för att göra det enklare för oss att jämföra klubbarna och även för 

att underlätta läsningen av vår empiri.  

 

Vi kommer i slutändan sammanställa alla klubbar och jämföra deras ekonomistyrning och 

organisationer. Empirin har sammanställts vertikalt (klubbarna var för sig) och har slutligen 

analyserats horisontellt (jämförelse klubbarna emellan). Vi kommer på så sätt få en bild av 

vilken roll ekonomistyrningen har inom varje klubb. Detta kommer vi sedan jämföra 

klubbarna emellan för att se vad som skiljer de åt. Detta för att få en helhetsbild av vilken roll 

ekonomistyrningen har inom dessa elitfotbollsklubbar. 

 

Studien kommer inte att dra några generaliserade slutsatser om ekonomistyrningens roll i alla 

elitfotbollsklubbar. Det kommer istället att fokuseras på de klubbar vi har valt att studera och 

genom att jämföra dessa skapa en bättre förståelse för vilken roll ekonomistyrningen har. Det 

blir enligt Yin (2007) en form av analytisk generalisering. Detta tar även Bryman och Bell 

(2013) upp som menar att det i en kvalitativ forskning kan vara svårt att dra generaliserade 

slutsatser.  

 

2.5 Litteraturval 
 

Litteraturen som valts ut för denna uppsats är noga utvald på så vis att den antingen utgör 

vetenskapligt granskade artiklar, eller att det är litteratur av sådan art att den tidigare varit 

obligatorisk för någon kurs på civilekonomprogrammet. Detta innebär att litteraturen finns 

tillgänglig på Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet. Vid insamling av vetenskapliga 

artiklar har vi använt oss av de rekommendationer Universitetsbiblioteket givit oss. Detta 

innebär att Business Source Premier, one search samt Google Scholar använts vid insamling 

av enligt oss lämplig teori. Vid sökning efter vetenskapliga artiklar har än så länge sökord 

som, “management control systems” och kombinationen “management control” and 

“football” använts. 
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2.6 Kvalitetsmått  
 

Eftersom vi valt att göra en kvalitativ undersökning har vi valt att använda oss utav 

kvalitetsmåtten: trovärdighet och äkthet. Där sedan tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering/bekräftelse varit underliggande kriterier i trovärdighet (Bryman och Bell, 

2013). 

 

2.6.1 Trovärdighet 
 

Tillförlitlighet 

 

Begreppet omfattar enligt Bryman och Bell (2013) trovärdighetsgraden i en rapport. Inom 

forskning menar Bryman och Bell (2013) att det kan råda olika beskrivningar av samma 

information, det handlar alltså om att granska vad som anses vara det mest trovärdiga. I vårt 

fall handlar det huvudsakligen om att vi vid intervjuer med personer inom 

elitfotbollsverksamheten väljer de personer vi anser ha högst trovärdighetsgrad. 

 

Överförbarhet 

 

Överförbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att de resultat som en studie 

frambringar även passar in i ett annat sammanhang. Bryman och Bell (2013) beskriver det 

som om hur resultaten kan passa in i en annan miljö. Vår forskning kan passa in i annan 

forskning då forskare kan vara intresserade kring hur situationen anpassar 

ekonomistyrningens roll. Elitfotbollsklubbar befinner sig i en speciell situation och vi forskar 

kring hur ekonomistyrningens roll anpassas till detta. 

 

Pålitlighet 

 

En överensstämmelse med det kvantitativa begreppet reliabilitet är inom kvalitativ forskning 

pålitlighet. Det handlar om att man som forskare ska ha ett objektivt granskande synsätt vid 

sin bedömning av vad man anser vara acceptabel information. I kort handlar det om att man 

säkerställer att det som presenteras är sant, men även att man har grund för detta (Bryman och 

Bell, 2013). För att vår studie ska uppfylla detta kvalitetsmått anser vi att de personer vi 

intervjuar måste vara så pass insatta i sina positioner att de inte ger oss vilseledande eller rent 

av fel information. Det är vår uppgift att i största möjliga mån säkerställa och granska att 

respondenternas information icke är av den osanna arten. 
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Konfirmering / Bekräftelse 

 

Med konfirmering menar Bryman och Bell (2013) att forskaren ska agera objektivt och i god 

tro vid skapandet av uppsatsen. Det ska framgå tydligt att forskaren inte kunnat ge sitt eget 

tyckande på så vis att slutsatsen blir ett resultat av forskarens egna ställningstagande vid 

undersökningarna. Det är enligt Guba & Lincoln (1994) upp till forskaren själv att bekräfta att 

detta inte ägt rum. 

 

För att bevisa att vi inte låtit våra egna synpunkter styra slutsatsen ska man genom hela 

arbetet kunna få en hänvisning angående vart informationen är hämtad från. Detta kriterium 

ska råda ända från uppsatsens början till slut, allt för att konfirmera att vi som skribenter inte 

påverkat rapporten med våra egna tycken. 

 

2.6.2 Äkthet 
 

Guba & Lincoln (1994) gör en indelning av begreppet äkthet. Syftet med detta är att de skapar 

frågor som noggrannare berör forskningspolitiska följder: 

 

 Rättvis bild: Går det, genom denna rapport få fram ett tillräckligt bra underlag som 

symboliserar de intervjuades olika åsikter? 

 Ontologisk autenticitet: Är det möjligtvis så att denna undersökning kan vara till 

hjälp för de intervjuade och deras verksamheter? 

 Pedagogisk autenticitet: Har de medverkande personerna i undersökningen fått en 

bättre bild av hur deras närmiljö ser ut, tack vare undersökningen? 

 Katalytisk autenticitet: Är det så att deltagarna kan förändra sin organisation genom 

denna undersökning, har det uppkommit konsekvenser? 

 Taktisk autenticitet: Har undersökningen lett till att deltagarna kan vidta nödvändiga 

handlingar tack vare att deras bild över verksamheten förbättrats? 

 

Begreppet äkthet anser vi vara ett viktigt begrepp med anledning av att det är en av 

grundpelarna i kvalitetsmåtten för en kvalitativ studie. En rättvis bild av de intervjuades 

åsikter skapas genom en väl utformad intervjuguide där respondenternas svar lägger grunden 

till arbetets empiriska del. Eftersom vi intervjuar klubbar med olika ekonomiska 

förutsättningar skapas ett perspektiv på hur ekonomistyrningen inom svensk elitfotboll ser ut. 

Detta anser vi att varje delaktig klubb i denna rapport kan ha nytta av. Om respondenterna i 

varje fotbollsklubb har fått en bättre bild av sin verksamhet genom denna studie kan vi inte 
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svara på. Anledningen till detta beror på att denna rapport inte kommer att skickas ut till 

klubbarna för ens den är färdigställd. Givetvis är vår förhoppning att någon klubb kommer 

göra förändring i sin verksamhet, som ett resultat av denna uppsats. 

 

2.7 Etiska överväganden 
 

I undersökningen har det varit väldigt viktigt för oss att ta hänsyn till de etiska överväganden 

som råder inom forskningsområdet. Forskning får inte bedrivas på vilket sätt som helst. Etik 

inom forskningen handlar om hur man behandlar respondenterna. Författarna går igenom en 

rad etiska regler som gäller inom svensk forskning (Bryman och Bell, 2013).  

 

För att leva upp till det så kallade informationskravet ska respondenterna vara medvetna om 

forskarnas syfte med undersökningen (Bryman och Bell, 2013). Vid vår första kontakt med 

respondenterna som antingen skedde via mail eller telefon, meddelades personerna om 

studiens syfte. Syftet upprepades även vid vår intervju med undersökningspersonerna. 

 

Respondenternas medverkan måste vara helt frivillig och de ska informeras om att deras 

deltagande kan avbrytas när som helst enligt samtyckeskravet (Bryman och Bell, 2013). 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) utifrån MRS (Market Research Society) riktlinjer 

att en forskare måste visa respekt och inte under några omständigheter göra intrång i den 

undersöktes privatliv. Respondenterna i vår studie har tillfrågats och antingen fått tacka ja 

eller nej till att medverka i studien, vilket innebär att deltagandet varit helt frivilligt och 

därmed i samtycke. Vid intervjutillfället meddelades respondenten att om de önskar får de lov 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

 

Forskning som orsakar skada och påverkar deltagarna negativt anses inte vara i linje med god 

forskningsetik (Bryman och Bell 2013). Om namnet på en respondent som valt att vara 

anonym läcker ut kan det skada och påverka dem negativt. Enligt anonymitetskravet ska 

uppgifter som samlas in från en anonym respondent och dess personuppgifter bevaras 

oåtkomligt för obehöriga (Bryman och Bell 2013). Respondenterna i vår undersökning har 

erbjudits möjligheten att vara anonyma om så önskas. Vi har fått in önskemål från en av 

klubbarna om anonymitet, den klubben kommer under studiens gång benämnas som Klubb X.  
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3. Teori 
 

Teorin kommer att presentera ett management control systems syfte och roll. Vi kommer 

sedermera beröra de viktiga styrmedel som ingår i vårt MCS paket. Därefter kommer en rad 

situationsfaktorer som påverkar hur en organisation bygger upp sitt ekonomistyrningssystem. 

Detta kommer vi sedan att presentera i en konceptuell modell i slutet av teoristycket.  

 

3.1 Management control system – Syfte 
 

Ett management control system (MCS) är enligt Herath (2007) av största vikt för att företag 

och organisationer ska överleva och kunna växa på sikt. Anthony et al. (2014) menar att det 

ursprungliga syftet för att en organisation ska använda sig av ett MCS är att decentraliserade 

chefer inte vet hur de ska nå organisationens kortsiktiga och långsiktiga mål. Så fort en 

organisation växer och börjar decentralisera sig menar Anthony et al. (2014) att ett 

välutvecklat MCS blir avgörande för en organisations välmående.  

 

Malmi och Brown (2008) beskriver att själva utformandet av ett MCS kan se väldigt olika ut 

beroende på situation. Anthony et al. (2014) menar att resultaten av de verktyg som används i 

en organisations MCS kommer avgöra hur väl det passar in i organisationen. Malmi och 

Brown (2008) betonar även de att det viktigaste är att modellen inkluderar de styrmedel och 

verktyg som krävs för att hela organisationen ska kunna följa organisationens mål och 

visioner. Malmi och Brown (2008) beskriver att om detta uppnås kan man sätta samman de 

verktygen i ett paket för att tillsammans få en helhet i organisationens styrning.  

 

Enligt Malmi och Brown (2008) innehåller ett MCS flera olika styrmedel. Styrmedel 

innefattar enligt Ax, Johansson & Kullvén (2015) bland annat resultatplanering, budgetering, 

prestationsmätning, benchmarking och olika former av kalkylering. Styrmedel som strategisk 

planering, budget, belöningssystem och prestationsmätning kan identifieras av Anthony et al. 

(2014) som en del av management control processen. Malmi och Brown (2008) poängterar att 

alla styrmedel påverkar varandra och är på så sätt väl integrerade med varandra. 

Sammandraget förklarar Merchant och Van der Stede (2007) ett MCS väl som menar att ett 

syfte med ett management control system är att skapa kontroll över företaget. Anthony et al. 

(2014) Visar ett MCS enligt följande:  
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Figur 2: Management control system (Anthony et al. 2014, s. 45). 

 

Anthony et al. visar i figur 2 på implementeringsmekanismer i ett management control 

system. Figuren förklarar hur en organisations strategi omvandlas till handlingar. Detta sker 

genom fyra viktiga kriterier; Ett management control, en organisationsstruktur, en 

välutformad personalförvaltning samt en företagskultur.  

 

Enligt Malmi och Brown (2008) kan ett MCS vara uppbyggt på en rad olika sätt där man 

antingen kan ha ett bredare eller ett mer fokuserat synsätt. Fotbollsklubbar kan vara lika ett 

företag på många sätt men också mer komplexa då de förutom ekonomiska möjligheter även 

har ett sportsligt resultat och en elitlicens att ta ställning till. Malmi och Brown (2008) är inne 

på en viktig aspekt, att det krävs noggrann övervägning av den ekonomistyrning företaget ska 

använda sig utav. Ekonomistyrning behöver enligt Anthony et al. (2014) anpassas efter 

omgivningen för att få ut bästa möjliga resultat av den. Detta stöds av det så kallade 

situationsbaserade synsättet som enligt Otley (1980) förklaras som att ekonomistyrning bör 

vara anpassat efter ett företags situation.  

 

Malmi och Brown (2008) har skapat en annan teoretisk modell för ekonomistyrning som de 

kallar för ”MCS package”. Ett ”MCS package” kan se väldigt olika ut beroende på situationen 

företaget befinner sig i. De bygger upp sitt ”MCS package” enligt följande:  
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Figur 3: Management control system as a package (Malmi & Brown, 2008)  

Modellen är på många sätt lik Anthony et al. (2014) modell. De ser dock allt som ett paket, att 

alla ekonomiska styrmedel påverkar varandra. Grundpelarna i Malmi och Browns modell är 

följande: Planering, Cybernetisk styrning, Administrativ styrning, kulturstyrning och belöning 

och kompensation.  

Både Malmi och Brown (2008) och Anthony et al. (2014) beskriver hur ekonomistyrningen 

ligger som grund för att uppfylla mål och visioner. Båda författarna beskriver att det är 

strategin och de formella styrmedlen som lägger grunden. Anthony et al. (2014) beskriver i 

figur 2 att även organisationens struktur, kultur och human resource management har en 

inverkan på vilket resultat man kommer att få i slutändan. Det liknar även Malmi och Browns 

(2008) modell i figur 3 som även de beskriver att kultur och organisation påverkar kontrollen 

över företaget.  

 

Vårt huvudsakliga syfte är att se vilken roll själva ekonomistyrningen har. Efter att ha tagit 

del av Malmi och Brown (2008) och Anthony et al. (2014) har vi även förstått att 

organisationen och kulturen har en stor påverkan på vilken roll ekonomistyrningen får i olika 

verksamheter. För att uppfylla vårt syfte samt förstå ekonomistyrningens roll och hur formella 

styrmedel används kommer vi ha Malmi och Browns (2008) modell som utgångspunkt.  

 

3.1.1 Strategi 
 

Strategi är nära sammankopplat med ett företags mål. Kort och koncist kan man säga att 

strategi innebär hur man ska uppnå sina mål (Nilsson och Olve, 2013). Anthony et al. (2014) 

menar att strategin kan ses som en länk mellan organisationens mål och management control 

systemet. Strategier kräver att man fokuserar på vissa uppgifter, nyckelfaktorer, färdigheter 
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och beteenden. Vidare förklarar man att MCS är ett verktyg för att kunna implementera sina 

strategier. Nilsson och Olve (2013) menar att man kan se ett företags vision som exempel på 

en övergripande strategisk målformulering. Målformuleringen ligger sedan till grund för hur 

styrningen ska ske.  

 

Strategisk planering, även kallat långsiktsplanering, har enligt Anthony et al. (2014) sin grund 

i företagets strategier och mål. Malmi och Brown (2008) beskriver att man kan ha sin strategi 

och planering både på kort samt lång sikt. Den kortsiktiga kallar de för action-planning och 

brukar innefatta de tolv kommande månaderna eller mindre. I långsiktsplaneringen sätts 

strategin upp för en längre period framöver. Anthony et al. (2014) menar att budgeten tar upp 

det smala perspektivet i form av det kommande året och den strategiska planeringen tar upp 

ett bredare perspektiv. Den långsiktiga strategiska planeringen ska sedan fungera som en 

input i budgeten, vilket innebär att utan en strategisk planering kan det uppstå problem vid 

budgeteringen.  

 

Chenhall (2003) förklarar att strategin i sig inte är en situationsfaktor men att den påverkas av 

de rådande situationsfaktorerna. Därför måste strategin anpassas till omgivning, bransch, 

storlek och kultur. Nilsson och Olve (2013) beskriver att det är nästintill omöjligt att skapa en 

strategi för företaget eller organisationen om man inte först sett över företagets möjligheter i 

omgivningen.  

 

3.1.2 Organisationsstruktur 
 

Enligt Malmi och Brown (2008) är organisationsstrukturen i sig ett betydelsefullt 

kontrollverktyg. Anthony et al. (2014) förklarar att organisationsstrukturen är till för att 

fördela ansvar och roller. Malmi och Brown (2008) betonar detta ytterligare då de menar att 

organisationsstrukturen är till för att fördela men även styra beteende. Även i organisationen 

är det viktigt att anpassa sig efter vilken situation eller miljö man befinner sig i, menar Malmi 

och Brown (2008). De förklarar att det inte finns någon optimal organisationsstruktur utan att 

organisationer måste anpassa den efter ens egna möjligheter. Den struktur en organisation 

väljer påverkar relationer inom organisationen. En organisation kan välja att arbeta med att 

vara mer decentraliserad eller mer centraliserad (Malmi och Brown, 2008). 

 

Fotbollsklubbars organisationer kan även ha tydliga särdrag gentemot varandra då en 

elitfotbollsklubb kan välja om den ska drivas som en Ideell förening eller ett IdrottsAB. 
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Förutsättningarna för respektive kommer vi att ta upp nedan för att skapa en teoretisk grund 

kring båda organisationsformerna för att så småningom se skillnader bland 

elitfotbollsklubbarna. Vi ansåg att det var viktigt att få in dessa organisationsformer under 

organisationsstruktur då det trots allt är ett aktivt val att välja om klubbarna ska drivas som en 

Ideell förening eller IdrottsAB och har således stor påverkan på organisationens 

ekonomistyrning.   

 

3.1.2.1 Organisationsform 
 

Ideell förening 
 

För att klassas som en ideell förening ska föreningens ändamål inte vara att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen och inte bedriva affärsmässig verksamhet (Skatteverket, 

2016). I en ideell förening är medlemmarna fria från ansvar för t.ex. föreningens skulder. 

Ansvaret bärs istället helt av föreningen (Bolagsverket, 2016). Anthony et al. (2014) 

definierar en icke-vinstdrivande organisation som en verksamhet vilken saknar möjlighet att 

dela ut tillgångar och intäkter till dess medlemmar men som dock får betala ut lön till dess 

anställda och medlemmar för utförda tjänster. 

 

Enligt Anthony et al. (2014) är finansiella mål inget som ges högsta prioritet inom icke-

vinstdrivande organisationer, men att få ett positivt resultat är visserligen nödvändigt för 

organisationens överlevnad. Vidare menar man att det årliga resultatet borde vara positivt, 

men inte särskilt mycket mer. Ett annat kännetecken för en icke-vinstdrivande organisation 

enligt Anthony et al. (2014) hittar vi i styrelsen, där de flesta styrelsemedlemmarna inte har 

någon ersättning för dess arbete. 

 

Anthony et al. (2014) delar in den ekonomiska styrningen i icke vinstdrivande organisationer i 

tre delar: 1) prissättning, 2) strategisk planering och budgetering, 3) verksamhets utvärdering. 

 

Prissättning i organisationerna eftersträvar att täcka kostnaderna och om möjligt gör man en 

liten vinst. Den strategiska planeringen är betydligt viktigare i denna typ av organisation i 

jämförelse med andra eftersom man oftast har väldigt begränsade resurser till organisationens 

olika aktiviteter. Budgeten är det i absolut viktigaste styrverktyget i dessa organisationer. Man 

budgetar vanligtvis för sina kostnader i syfte att  generera ett break-even resultat efter att man 

beräknat sina förväntade intäkter (Anthony et al. 2014). 
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Idrottsaktiebolag 
 

År 1999 beslutade Riksidrottsförbundet att idrottslig verksamhet får bedrivas som aktiebolag 

(RF:s stadgar 11 kap). Ett IdrottsAB ger en förening möjlighet att få in kapital från externa 

finansiärer som köper aktier i bolaget. Det vanligaste är att föreningar skapar IdrottsAB kring 

sina elitverksamheter (svenskidrott, 2013). Det som i huvudsak skiljer ett vanligt aktiebolag 

mot ett idrottsaktiebolag är att föreningen som startar ett IdrottsAB alltid måste ha 

röstmajoritet och därmed äga minst 51% av bolaget. Om ett IdrottsAB försätts i konkurs 

återtar föreningen tävlingsverksamheten och degraderas ett steg i tävlingssystemet, dvs. 

flyttas ned en division (RF:s stadgar 11 kap §3a). 

 

Sedan införandet år 1999 är det hittills fem fotbollsföreningar som bildat ett IdrottsAB kring 

sina elitverksamheter. Dessa klubbar är AIK Fotboll AB, Djurgårdens Elitfotboll AB, 

Hammarby Fotboll AB, ÖSK Elitfotboll AB och Örgryte Fotboll AB. Örgryte Fotboll AB 

försattes år 2011 i konkurs och har numera återgått till den klassiska ideella föreningen. 

 

3.1.3 Kulturstyrning 
 

Enligt Malmi och Brown (2008) är kultur en mindre formaliserad styrning. Kultur handlar i 

grund och botten om att överföra organisationens värderingar till de anställda. Anthony et al. 

(2014) förklarar att det finns interna och externa faktorer som påverkar en organisation. Det 

kan handla om faktorer som normer, arbetsetik och förväntningar. 

 

Viktigt i dessa fall är att skilja på kulturen utifrån situationsfaktorerna enligt Chenhall (2003) 

och Malmi och Browns (2008) kultur i ett MCS. Den externa kulturen beskriver Chenhall 

(2003) mer likt en organisations värdegrunder och historia. Den interna kulturen i ett MCS 

enligt Malmi och Brown (2008) handlar om att överföra dessa värderingar och värdegrunder 

inom organisationen till dess anställda. Det blir som Anthony et al. (2014) beskriver det att 

själva kulturen (enligt Malmi och Brown, 2008) ses som en intern faktor och denna interna 

faktor formas utifrån den externa kulturen (enligt Chenhall, 2003). Detta förklarar varför teori 

om kultur tas upp vid två tillfällen i teorin. 

 

3.1.4 Cybernetisk styrning 
 

Cybernetisk styrning förklaras av Malmi och Brown (2008) som ett verktyg för att kontrollera 

organisationer. Författarna beskriver att man kan använda sig av den cybernetiska styrningen 
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antingen som ett informationssystem eller ett kontrollsystem. De delar upp sin cybernetiska 

styrning i fyra delar: Budget, finansiella mått, icke finansiella mått och hybrid. Cybernetisk 

styrning ska enligt Malmi och Brown (2008) ligga som grund för beslut inom organisationen. 

Författarna förklarar att det används för att kontrollera organisationen. För att uppnå 

företagets mål och kontroll över organisationen, samt för att funktionerna inom 

ekonomistyrningen ska optimeras, krävs det enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015) 

lämpliga styrmedel.  

 

3.1.4.1 Budgetering 
 

En budget prognostiserar framtiden och är till för att förbereda företag inför vad som komma 

skall. Det kan handla om allt från att beräkna vilken personalstyrka som kommer att behövas, 

till vilka investeringar som kommer krävas som att behålla företaget i rätt riktning (Ax, 

Johansson och Kullvén, 2015). Anthony et al. (2014) beskriver budgeten som ett kraftfullt 

styrverktyg för att kunna planera och kontrollera. Innan man börjar med sin budget är det 

viktigt att organisationen har gjort en långsiktig strategisk plan. Om företaget inte har gjort 

upp en strategisk plan innan finns det en stor risk för att budgeten inte leder organisationen i 

rätt riktning. Budgeten byggs vanligtvis upp för det kommande året, medan den strategiska 

planen tar upp ett bredare perspektiv och verkar över flera år (Anthony et al. 2014). 

 

Enligt Anthony et al. (2014) kan man vid budgetering säkra upp om något oförutsägbart under 

verksamhetsperioden skulle inträffa. Det handlar alltså om att man vidtar försiktighetsåtgärder 

och att skaffa sig en buffert. Enligt författarna handlar storleken på själva bufferten på hur 

pass riskbenägen organisationen är. 

 

Det råder stora skillnader kring varför företag gör budgetuppföljning. Nilsson & Olve (2013) 

förklarar att huvudsyftet är att granska avvikelser jämfört med budget. Vanligtvis är det 

organisationens ledning, tillsammans med controllern som utför dessa uppföljningar. Det 

handlar i dessa fall att analysera anledningar till avvikelser, samt att fastslå lämpliga åtgärder 

för att avvikelsen ska upphöra. Andra syften med budgetuppföljning förklarar Nilsson & Olve 

(2013) är att det ska ligga till grund för vad man senare ska basera prestationsbedömning samt 

belöningar på. 
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3.1.4.2 Finansiella mätsystem 
 

Finansiella mätsystem menar Malmi och Brown (2008) kan innefatta olika prestationsmått 

men även kalkylering och liknande. Detta ses även ofta som en organisations formella 

styrmedel enligt Emmanuel, Merchant och Otley (1990).  

 

Produktkalkylering 
 

Vid de tillfällen då beslut skall fattas är kalkylering ett i det närmaste nödvändigt medel för att 

skapa sig underlag i beslutfattningsprocessen. För att skapa sig den grund som krävs för att 

upprätta en kalkyl behövs kompetenta personer med tillgång till företagets information (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2015). 

 

Enligt Nilsson & Olve (2013) är produktkalkylering en sammanställning av de intäkter samt 

kostnader som berör ett visst kalkylobjekt i en specifik situation. En produktkalkyl skiljer sig 

från en investeringskalkyl på så vis att denna sortens kalkylering inte avser flera tidsperioder 

framåt, vilket en investeringskalkyl gör. 

 

Målkostnadskalkylering är en utveckling av produktkalkyleringen, dock har den sin början på 

den marknadsmässiga sidan. Med detta menas att varan/tjänsten som kalkyleringen avser 

utgår från kundernas betalningsvilja samt företagens krav på avkastning. När väl dessa krav är 

fastställda får man fram målkostnaden, vilken är skillnaden mellan betalningsvilja och 

vinstkrav. Värt att notera i de fall då målkostnadskalkylering är aktuellt är att den inte 

fokuserar på utvecklingskostnader, utan istället riktar in sig på de framtida kostnader som 

varan/ tjänsten ger upphov till (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Investering samt investeringskalkylering 
 

Enligt Nilsson & Olve (2013) innebär en investering en uppoffring från företaget sida här och 

nu i syfte att främja framtida verksamhet genom högre produktion samt konsumtion. 

Organisationen bör därför se över vilka för-och nackdelar investeringen kommer att generera 

för företaget (Emmanuel, Merchant och Otley, 1990). Vanligtvis förknippas en investering 

med mark, fastigheter, maskiner och annan utrustning som kan periodiseras och skrivas av, 

alltså ta plats i en balansräkning. Nästan allt som minskar vinstutrymmet på kort sikt, men 

som tros höja avkastningen på lång sikt kan förknippas med just en investering. På så vis kan 
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även ting som förvärv, utbildning, kundkontakter och datorprogram ses som investeringar 

(Nilsson & Olve, 2013). 

 

Företag gör investeringskalkyler för att skaffa sig bättre information inför beslutsfattningen. 

Granskningen mellan olika investeringskalkyler kan vara skillnaden mellan en lönsam och 

icke lönsam investering. Det handlar alltså om att noggrant granska de intäkter samt kostnader 

som respektive investeringsförslag ger upphov till (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Prestationsmätning 
 

Anthony et al. (2014) citerar i sin bok till ett känt uttryck: “Det som mäts, blir gjort”. 

Finansiella och icke-finansiella prestationsmått är väldigt centralt inom ekonomistyrning där 

de icke-finansiella har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2015). Genom att jämföra utfall med förväntat utfall kan man bedöma prestationer 

och på så vis få feedback och hitta eventuella kritiska faktorer inom verksamheten (Anthony 

et al. 2014). Att sätta upp delmål är enligt Ax, Johansson & Kullvén (2015) en utgångspunkt 

inom prestationsmätningen för att till slut nå huvudmålet. Vid verksamhetsplaneringen sätts 

handlingsplaner och delmål upp mot organisationens olika delar, något som sedan följs upp. 

Både Ax, Johansson & Kullvén (2015) och Anthony et al. (2014) är överens om att det 

huvudsakliga syftet med prestationsmätning är kopplat till strategiimplementering. 

 

För att lyckas med sin strategiimplementering behöver man sätta upp system så att mätningen 

matchar företagets strategi. Dessa mätningar kan ses som kritiska faktorer för att nå framgång. 

Om ett företag lyckas uppfylla mätningskraven ska det i sin tur leda till att man lyckas 

implementera sin strategi. Sammanfattningsvis kan man säga att om man jobbar efter ett 

prestationsmätningssystem ökar sannolikheten för ett företag att lyckas med att implementera 

sin strategi (Anthony et al. 2014). 

 

Det svåra med prestationsmätning är enligt Anthony et al. (2014) att välja vilka mått man ska 

fokusera på eftersom det finns väldigt många olika alternativ. Exempel på finansiella kan vara 

intäkter, kostnader, olika räntabilitetsmått etc. 

 

3.1.4.3 Icke-finansiella mätsystem 
 

Malmi och Brown (2008) förklarar att de icke-finansiella mätsystemen används för att mäta 

saker som de finansiella inte gör. Anthony et al. (2014) beskriver att detta kan vara mått som 
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kvalité och kundnöjdhet. Merchant och Van der Stede (2007) förklarar att det även kan handla 

om försäljningstillväxt och marknadsandelar. Icke-finansiella mått för fotbollsklubbar kan 

enligt Andersson, Ahlgren & Nilsson (2013) handla om matchresultat och tabelläge.  

 

3.1.4.4 Hybrid 
 

Enligt Malmi och Brown (2008) har hybrid som syfte att vara en kombination av finansiella- 

och icke-finansiella mått. Anthony et al. (2014) beskriver att det absolut främsta 

mätinstrumentet som kombinerar både finansiella och icke finansiella tal är det balanserade 

styrkortet. Ett balanserat styrkort mäter fyra olika delar:  

 

1. det finansiella perspektivet 

2. kundperspektivet 

3. interna processer  

4. utveckling och utbildning       

           (Anthony et al. 2014) 

Benchmarking 
 

Ett annat hybrid mått kan vara benchmarking. Benchmarking innebär att man jämför hela 

eller delar av organisationens prestationer med liknande prestationer i andra verksamheter. 

Det kan handla om både finansiella och icke-finansiella mått. Man delar in benchmarking i tre 

kategorier: 

 

 Intern: Den interna benchmarkingen äger rum i den egna organisationen. Här är det 

vanligt att en organisations olika avdelningar jämförs med varandra. 

 

 Konkurrensinriktad (extern): I de konkurrensinriktade fallen sker jämförelser med den 

bästa konkurrenten inom samma bransch.  

 

 Funktionsinriktad: När benchmarking med ett funktionellt synsätt sker, jämförs olika 

processer med varandra. Ett exempel på funktionell benchmarking är jämförelse 

mellan olika organisationers ekonomistyrning.   

(Ax, Johansson & Kullvén, 2015) 

Benchmarking handlar inte om att kopiera andra företags framgångssaga, utan syftar istället 

mot mer kvantitativa jämförelser. Detta synsätt anses på så vis vara mer genomgripande än 

det som i vanliga fall ses som ren imitation (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 
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Nilsson & Olve (2013) beskriver tre frågor som organisationer borde ställa sig vid jämförelser 

mellan företags effektivitet samt produktivitet, dessa är: 

 Vem gör det här bäst? 

 Ligger vi före eller efter, och i så fall hur mycket? 

 Vad kan vi lära av andra företag? 

 

3.1.5 Belöning och kompensation 
 

Belöningssystem 
 

Ett belöningssystem kan enligt Nilsson och Olve (2013) vara en viktig del i organisationens 

styrning. Det är ett väldigt populärt styrmedel som används av många företag runt om i 

världen. Den vanligaste anledningen till att en organisation använder sig av belöningssystem 

är för att motivera de involverade personerna i organisationen till extraordinärt arbete. Alltså 

att arbeta mer än vanligt (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Gemensamt för i stort sett alla 

organisationer är att man får “tävla” om den tillgängliga personalen på marknaden. För att 

locka till sig personal kan därför belöningssystem vara högst användbart. Ett sätt att locka till 

sig personal är att erbjuda en högre fast lön än sina konkurrenter. Samtidigt vill man 

möjligtvis inte dra på sig avsevärt högre kostnader än samma konkurrenter. Ett sätt att lösa 

detta på är att ge personalen en möjlighet att tjäna mer än sin fasta lön genom att prestera bra 

för företaget (Anthony et al. 2014). 

 

Belöningen i sig kan ske både genom finansiell-, men även icke finansiell premie. En 

finansiell belöning är ofta i monetär form, alltså extra bonuslön. En icke finansiell belöning 

kan vara allt från ledighet, till befordran och andra förmåner (Ax, Johansson & Kullvén, 

2015). 

 

Det är inte endast enskilda belöningar som kan delas ut, utan även hela grupper kan 

premieras. Den största riskfaktorn vid gruppbelöningar är att olika personer har arbetat olika 

mycket och på så vis kan konflikter uppstå då en del personer möjligtvis åkt “snålskjuts”. 

Anledningen till konflikten är att gruppens medlemmar får dela lika på belöningen (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2015). 

3.1.6 MCS Paket 
 

Här har vi valt att sammanställa vårt MCS paket, byggt utifrån Malmi och Browns (2008) 

modell. Vi utgick ifrån denna modell då Malmi och Brown (2008) genomgående utgår ifrån 
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Otleys (1980) situationsanpassning. Vi anser att fotbollen idag befinner sig i en speciell 

situation och att ett MCS därför bör vara anpassat till deras situation. I nedanstående tabell har 

vi sammanställt för att tydliggöra vilken användning vi har av respektive styrmedel då det i 

många fall inte är anpassat ur ett elitfotbollsperspektiv. I vissa fall kommer innebörden att 

säga sig självt medans det i andra fall behövs förklaras hur detta kommer att användas. I 

tabellen kommer vi kortfattat förklara definitionen, innebörden och till vilken användning vi 

kommer att ha styrmedlet till.  

 

Kulturstyrning: 
 

Överföra klubbens värderingar till spelare och personal. 

 

Strategi: 
 

Strategin 

ligger som 

grund för 

att kunna 

uppfylla 

klubbens 

visioner 

och mål på 

både lång 

och kort 

sikt. 

 

Budget: 
 

Klubben 

planerar 

intäkter och 

kostnader 

för en viss 

period.  

Finansiella 

mätsystem: 

Icke-

finansiella 

mätsystem: 
 

Mäter t.ex. 

klubbarnas 

publiksnitt och 

sportsliga 

resultat. 

Hybrid: 
 

Kombinerar de 

finansiella- och  

icke-finansiella 

–mätsystemen. 

Kan ofta handla 

om ett 

balanserat 

styrkort. Kan 

även vara 

benchmarking. 

Jämför klubben 

med andra 

klubbar för att 

förbättra. 

Belöning: 
 

Klubbarnas 

befintliga 

belöningssystem. 

Prestationsbaserad 

ersättning bland 

spelare och 

personal. 

Kalkylering: 
 

Räkna kalkyler för 

spelarköp, arenor, 

anläggningar eller 

dylikt. 

Prestationsmätning: 
 

Mäta klubbens 

finansiella nyckeltal. 

Följa upp diverse mål 

för att styra klubben 

mot dess mål och 

visioner. 

Organisation: 
 

Organisationsformen är ett viktigt styrmedel i sig. Den styr hur man fördelar roller och ansvar inom 

organisationen. Klubbarna kan välja om de vill drivas som ideell förening eller IdrottsAB. 

Figur 4: MCS paket 

 

3.2 Situationsfaktorer 
 

Nilsson och Olve (2013) förklarar att en rad olika situationsfaktorer har påverkan på ett 

företags strategi och sedermera att företagets ekonomistyrning påverkas av företagets strategi. 

Vårt syfte är att ta reda på vilken roll ekonomistyrningen har i elitfotbollsklubbar och vi måste 



 

 38 

därför ta reda på vilken situation som elitfotbollsklubbar befinner sig i och hur det påverkar 

deras användning av ekonomistyrning. Det handlar således om vilken omgivning klubben 

befinner sig i, hur stor organisationen är och vilken kultur samt historia organisationen har. 

 

3.2.1 Situationsbaserat synsätt 
 

Malmi och Brown (2008) diskuterar att organisationen måste anpassas efter vilken situation 

och miljö den befinner sig i. Likt organisationen måste även ekonomistyrningen anpassas för 

olika situationer och ekonomistyrningen får således olika roller inom organisationer. Det är 

detta som enligt Otley (1980) är situationsbaserad ekonomistyrning, när man anpassar den 

efter organisationens miljö och situation. Emmanuel, Otley och Merchant (1990) förklarar att 

det är anpassningen som kan avgöra hur framgångsrik en organisation blir inom sitt område. 

Likväl går Gyllberg och Svensson (2004) ett steg längre och förklarar att det är helt 

avgörande för organisationens framgång. Detta på grund av de olika förutsättningar och 

miljöer organisationer vistas i. Ekonomistyrningens roll kan därför antas ha olika betydelse. 

Problemen uppstår när en organisation använder sig av en oanpassad ekonomistyrning enligt 

Daft (2001). Styrningen i sig behöver inte vara dålig, det handlar om att den inte riktigt är 

anpassad till rätt miljö och situation förklarar Bruzelius och Skärvagård (2004). 

 

Otley (1980) presenterar tre områden inom Contingency theory, vilka man måste ha uppsikt 

över vid val av styrinstrument: 

 

 Först och främst handlar det om att definiera vilka delar av ekonomistyrningen som 

man berör och hur dessa kan förhållas till organisationens nuvarande situation. Om 

man endast konstaterar de system som redan finns, eller vill man granska deras 

omfattning, användning samt uppkomst? Många studier visar att organisationer 

tenderar att endast välja de styrinstrument andra har valt för att vara på den säkra sidan 

och på så vis inte ta några risker.  

 

 För det andra handlar det om att komma fram till de eventuella händelser inom 

organisationen man tror kan komma att inträffa, för att på så vis anpassa 

styrinstrumenten till de kommande företeelserna. 

 

 Den sista delen handlar om att oavsett vad som anses vara ett relevant styrinstrument 

så kommer det alltid finnas diskussioner om vad som är rätt och fel, även om ett 

långsiktigt beaktande har iakttagits.  
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3.2.2 Elitfotbollklubbars situation 
 

Elitfotbollsklubbar befinner sig i en speciell situation. Tidigare studier visar på att det är det 

sportsliga resultatet som är primärt fokus bland elitfotbollsklubbar samtidigt som klubbarna 

måste ha kontroll över sin ekonomi i och med Elitlicensen som råder på elitnivå. Merchant 

och Van der Stede (2007) beskriver att en organisation kan räkna med ett bättre resultat om 

man anpassar styrningen efter organisationens specifika egenskaper. Nilsson och Olve (2013) 

beskriver fyra viktiga situationsfaktorer: Omgivning, bransch, teknologi och storlek. Chenhall 

(2003) beskriver också dessa situationsfaktorer men lägger fokus på kultur istället för 

branschen. Enligt Kase et. al (2007) är ekonomistyrning inom elitfotboll ett relativt nytt och 

outforskat område och vi har därför inte kunnat identifiera några teoretiskt specifika 

situationer för just elitfotbollsklubbar. Dock anser vi att de situationsfaktorer Nilsson och 

Olve (2013) och Chenhall (2003) tar upp påverkar alla organisationer i alla dess former och 

således även elitfotbollsklubbar. Vi ansåg att omgivning och bransch gick hand i hand och har 

därför kategoriserat in situationsfaktorerna i de tre kategorier som har stor påverkan på dagens 

elitfotbollsklubbar i tre delar:  

 

Figur 5: Elitfotbollklubbars situationsfaktorer 

 

3.2.2.1 Omgivning  
 

Omgivning som definition har ett relativt brett perspektiv. Chenhall (2003) menar att det är 

omgivningens osäkerhet som är intressant utifrån organisationens perspektiv. Författaren 

förklarar även att omgivningen är en oerhört kraftig och värdefull variabel i det 

situationsbaserade synsättet. Det är när något ständigt förändras och man inte har information 

kring vissa aktiviteter, som det skapas oroligheter (Nilsson och Olve, 2013).  

 

Tidigare forskning av Sloane (2015) visar på att osäkerheten kring ett öppet ligasystem, likt 

det vi har i Sverige, bidrar till ökad tävling bland klubbarna. Sloane (2015) menar att detta ger 

Omgivning Kultur Storlek
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utslag på klubbarnas lönsamhet då man inte kan förutspå vilka intäkter man kommer att 

generera under året. Istället förklarar Sloane (2015) att det öppna ligasystemet tenderar att 

leda till att elitfotbollsklubbarna överdriver sina kostnader på spelare för att uppnå sportsliga 

resultat och behålla sin plats i sin liga.  

 

Kaving och Loognas (2006) studie resulterade i att budgeten var ett det främsta styrmedlet 

bland elitfotbollsklubbar. Enligt Nilsson och Olve (2013) är budget ett användbart styrmedel 

då omgivningen är stabil. De menar att man då enklare kan förutse framtiden. Författarna 

lägger vikt på att ju större osäkerheten är desto mindre användbar blir en budget. Enligt 

Sloane (2015) uppfattas inte omgivningen stabil när man genom ett öppet ligasystem kommer 

att ha svårt att förutspå var man kommer att sluta i tabellen.  

 

Enligt Chenhall (2003) är företag och organisationer som ständigt utsätts för hård konkurrens 

och osäkra omgivningar mest lämpad för en organisk kontroll vilket lägger en grund för de 

företag som ständigt utsätts för osäkerhet. Chenhall (2003) menar att dessa blir bättre på att 

använda sig utav formella styrmedel för att hela tiden anpassa sig till omgivningen. Nilsson 

och Olve (2013) förklarar att den osäkerhet organisationen utsätts för lägger en bra grund 

kring vilken planering och uppföljning som organisationen ska använda sig utav.  

 

3.2.2.2 Kultur 
 

Kultur är egentligen enligt Nilsson & Olve (2013) kategoriserat under omgivning men 

Chenhall (2003) ser detta som en egen kategori. Chenhall (2003) beskriver att kulturen har 

blivit väldigt viktigt i ett skapande av ett MCS över de senaste 20 åren. Detta främst för att 

många stora företag är belägna i flera olika länder och måste därför anpassa sig på olika sätt. 

Därför har kulturen i dagens företag varit central i skapande av företagens styrning och 

ekonomistyrning. Nilsson och Olve (2013) förklarar att även förväntningarna och attityden 

har stor påverkan på skapande av MCS.   

 

3.2.2.3 Storlek 
 

Enligt Nilsson och Olve (2013) handlar ekonomistyrning mycket om kommunikation. Därför 

har ett företags storlek stor påverkan på hur det ska styras. Ju större företag desto mer 

komplext blir det. Det kan leda till stora svårigheter med administration, kommunikation och 

rapportering. Ett större företag sätter större press på styrningen ,det kan således finnas behov 

av ökad decentralisering och ökad ansvarsfördelning (Chenhall, 2003). 
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Även Nilsson och Olve (2013) beskriver att det finns betydande skillnader mellan det lilla 

företaget och det stora. De menar att man i det lilla företaget med enkelhet kan kommunicera 

medans det kan finnas stora avstånd i en större organisation.  
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3.3 Teoretisk referensram  

 
Slutligen har vi valt att sammanställa vår teori i en konceptuell modell, eller så kallad 

teoretisk referensram:  

 

 
 

 

 

 

Figur 6:Teoretisk referensram    

Omgivning Kultur Storlek

Kulturstyrning: 
 

Överföra klubbens värderingar till spelare och personal. 

 

Strategi: 
 

Strategin 

ligger som 

grund för 

att kunna 

uppfylla 

klubbens 

vision och 

mål på 

både lång 

och kort 

sikt. 

 

Budget: 
 

Klubben 

planerar 

intäkter och 

kostnader 

för en viss 

period.  

Finansiella 

mätsystem: 

Icke-

finansiella 

mätsystem: 
 

Mäter 

klubbarnas 

publiksnitt och 

sportsliga 

resultat. 

Hybrid: 
 

Kombinerar de 

finansiella- och  

icke-finansiella 

–mätsystemen. 

Kan ofta handla 

om ett 

balanserat 

styrkort. Kan 

även vara 

benchmarking. 

Jämför klubben 

med andra 

klubbar för att 

förbättra. 

Belöning: 
 

Klubbarnas 

befintliga 

belöningssystem. 

Prestationsbaserad 

ersättning bland 

spelare och 

personal. 

Kalkylering: 
 

Räkna kalkyler för 

spelarköp, arenor, 

anläggningar eller 

dylikt. 

Prestationsmätning: 
 

Mäta klubbens 

finansiella nyckeltal. 

Följa upp diverse mål 

för att styra klubben 

mot dess mål och 

visioner. 

Organisation: 
 

Organisationsformen är ett viktigt styrmedel i sig. Den styr hur man fördelar roller och ansvar inom 

organisationen. Klubbarna kan välja om de vill drivas som ideell förening eller IdrottsAB. 
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I vår studie kommer denna modell vara vår teoretiska utgångspunkt. Otley (1980) har en 

modell som utgår från det situationsbaserade synsättet för att organisationen på bästa sätt ska 

uppnå kontroll för att således uppnå sina mål och visioner. Vår modell är anpassad efter syftet 

med vår studie som är att se vilken roll ekonomistyrningen har i elitfotbollsklubbar. Vi har 

därför behövt beskriva olika situationsfaktorer som påverkar denna ekonomistyrning. 

Chenhall (2003) menar att denna identifiering är viktig för att alla sorts organisationer ska 

kunna styra sin organisation. Vi tror att alla ovanstående situationsfaktorer har en påverkan på 

både ekonomistyrningen och varandra. Detta är saker klubbarna inte själva kan påverka och är 

enligt Otley (1980) mycket kritiska.  

 

Merchant och Van der Stede (2007) beskriver att ett syfte med ett management control system 

är att få kontroll över organisationen. Enligt Otley (1980) görs detta bäst om det är utformat 

efter organisationens specifika situation och miljö. Malmi och Brown (2008) menar att ett 

management control system ska, likt vår konceptuella modell, vara uppbyggt som ett paket 

där alla delar påverkar varandra.  

 

Eftersom det finns relativt få tidigare studier kring ämnet blir det vår uppgift att analysera 

kring vilka situationsfaktorer som är kritiska för respektive klubb för att så småningom se om 

det finns något vidare samband de emellan.  
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4. Empiri 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera det empiriska material vi anskaffat oss 

under uppsatsens gång. Vi kommer presentera informationen på ett vertikalt sätt. Detta 

innebär att vi kommer att rubricera de olika delar som vi hämtat information från klubbarna 

om och göra på samma sätt klubb för klubb. Varje del inleds med en presentation av klubben 

som sedan följs av dess organisation, strategi och mål och avslutas med dess 

ekonomistyrning. Värt att notera, och som tidigare nämnts har en klubb valt att vara anonym, 

denna klubb kommer betecknas som Klubb X. I slutet av den empiriska delen kommer vi 

presentera en bild som sammanfattar det insamlade materialet på ett vertikalt sätt. 

 

4.1 Östersunds FK 
 

4.1.1 Om klubben 

Östersunds FK bildat år 1996, är en allsvensk klubb och en 

sportslig framgångssaga. Klubben har klättrat från division 2 till 

Allsvenskan på fem säsonger och gör i år den första säsongen i 

Allsvenskan i klubbens historia. Intervjun är gjord med Martin 

Johansson den 4/20 2015. Martin är sedan två år tillbaka 

ekonomichef, kostnadsansvarig samt marknadsassistent i föreningen. Martin har även varit 

aktiv spelare i klubben i tolv år. Östersund drivs som en ideell förening som har ca 1200 

medlemmar.  

Att hushålla med ekonomiska resurser för att hålla ett positivt resultat är väldigt viktigt för 

klubbens fortsatta existens och erhållande av elitlicens. Ekonomiska och sportsliga resultat är 

något som Martin anser gå ”hand i hand”. Östersund har just nu två år med positiva resultat 

bakom sig, vilket har resulterat i bättre förutsättningar att satsa på den sportsliga biten. 

Östersund vill kontrollera ekonomin och maximera de sportsliga resultaten efter detta. Sämre 

sportsliga resultat leder t.ex. ofta till mindre intäkter från publik, samtidigt leder det 

ekonomiska till det sportsliga. 

Martin ställer sig positiv till elitlicensen, han menar att ett positivt eget kapital leder till att 

man inte kan överdriva och skaffa sig “luftbudgetar”. Likviditetsmässigt har det ibland varit 

jobbiga perioder för klubben. Det finns perioder på året då man inte har intäkter men ändå 
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kostnader, ibland högre kostnader än man räknat med. Trots detta har Östersund i slutändan 

ändå gått med plus. 

4.1.2 Strategi och mål 

 
Klubbens utpräglade kortsiktiga målsättning är ”att vinna nästa match”, samt att Östersunds 

akademi ska utveckla spelare. Akademin ska arbeta för att A-laget skall vinna. Målsättningen 

är dock inte enbart sportslig. På marknads- och evenemangssidan vill man nå framgångar. 

Klubben har som målsättning att inom 2,5 år nå en omsättning på 65 miljoner kr, 

omsättningen för det senaste året (2015) låg på 35 miljoner kr. Denna omsättningsökning ska 

i sin tur leda till klubbens mer långsiktiga målsättning, att vinna SM-guld och spela i Europa. 

Klubbens mål och visioner kom samtidigt som den nya styrelsen valdes ut år 2011. Tidigare 

var målet att bli en elitfotbollsklubb, men den nya styrelsen la in en ny punkt; ”fokus på nästa 

match”. 

 
Enligt Martin är allt man gör inom klubben en förberedelse inför nästa match, vilket är 

strategin för att nå målen. Detta inkluderar även det kulturarbete som man gör för spelarnas 

bästa, vilken även detta ska leda till vinst i nästa match. 

 

När klubben lyckas nå omsättningsmålet på 65 miljoner kr, är ett ytterligare mål att ca 80-

85% av klubbens intäkter ska gå till löner. Martin gör en jämförelse med storstadsklubbarna 

och tror att Östersund kommer vara unika i sitt slag då han tror att få klubbar kan nå upp till 

samma procentsats. Detta på grund av att de flesta klubbarna kommer ha högre overhead-

kostnader. Det handlar enligt Martin att lägga pengarna på rätt saker. Rätt saker för klubben är 

spelare, ledare och personal.  

 

4.1.3 Organisation  

 

Östersund har ingen utpräglad VD eller klubbchef. Under den ideellt arbetande styrelsen har 

man fem avdelningar med avdelningschefer som tar beslut för respektive sektion. De olika 

avdelningarna är akademin, kostnad, intäkt, A-lag samt kansli. De fem avdelningscheferna 

har enligt Martin väldigt stort ansvar för sina avdelningar, ordförande samt styrelsen kopplas 

in när större beslut skall fattas. 
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“Vi tror att detta leder till att vi får mer valuta för pengarna då vi slipper betala over-head 

kostnader på exempelvis en VD, klubbchef eller sportchef. Istället vet vi direkt vem som är 

ansvarig och på så vis kan vi förkorta våra beslutsled” 

Östersund har inga planer på att bolagisera sin fotbollsverksamhet. Martin ser dock en del 

fördelar med bolagisering, bland annat möjligheten att dra av moms på inköp (25%), vilket i 

nuläget blir en kostnad för föreningen. En annan klar fördel är möjligheten att ta in externt 

kapital. Nackdelar som han ser med det är man är tvungna att betala poliser vid matcherna, 

vilket man som ideell förening slipper.  

 

4.1.4 Ekonomistyrningen 
 

Budgeten har en central roll inom Östersund. Det är främst avdelningscheferna som är 

involverade i budgetarbetet eftersom de har bäst inblick i det mesta. Det finns även personer 

på respektive avdelningar som har bättre inblick i detaljer och därmed involveras i arbetet. 

Lönekostnader anser man dock vara känslig information och därför är det inte många 

inblandade på den posten. 

 

Budgetarbetet inleds i september varje år för att beräkna på nästa års budget. I denna fas görs 

grova beräkningar där direktiv från styrelsen underlättar budgetarbetet. Man analyserar de 

flesta rapporter som sedan skickas till styrelsen för godkännande. Målet är att budgeten ska 

vara fastställd den 15 december. Riktlinjen för budgeten är att den måste vara hållbar och 

konkret. Om det råder osäkerhet kring vissa utfall sker en diskussion mellan 

avdelningscheferna. Detta kan t.ex. uppstå för A-lagets del av budgeten. År 2015 fick man 

exempelvis göra två olika budgetar, en för Allsvenskan och en för Superettan. 

 

En ökning av det positiva kapitalet är det som styr eftersträvat resultat i budgeten. Östersund 

har inte för avsikt att göra någon större vinst, budgeterat resultat brukar landa mellan 100 000 

– 500 000 kr. Istället vill klubben återinvestera i spelare, ledare och funktionärer. 

 

Östersund tillämpar en försiktighetsprincip vid budgeteringen. Det kan bli kritiskt om man 

påbörjar en säsong där man tappat både sponsorer och publik. För tillfället är inte detta ett 

problem då man lever på vågen av att ha blivit ett allsvenskt lag. Suget på att se allsvensk 

fotboll i Östersund är väldigt stort. Däremot ser Martin en stor utmaning inför år två och tre 

då intresset möjligtvis har svalnat av. Tidigare år har man budgeterat med ökade intäkter. 
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Östersund har de senaste fem åren gått från en omsättning på 3 miljoner kr till 35 miljoner kr. 

Martin räknar med ökningar kommande år och budgeterar även för det. Klubben vill framåt 

och man lägger budgetar som eftersträvar detta, annars vore det motsägelsefullt enligt Martin.  

 

“Skjutsen i föreningen och skjutsen i klubben gör att vi ska uppåt och jobba framåt. Därför 

lägger vi även budgetar som styrker det vi eftersträvar. Det skulle kännas halv-patetiskt att 

skapa en lägre budget och börja bromsa när vi verkligen till framåt. 

 

Uppföljning av budgeten sker kvartalsmässigt och man gör kontinuerliga nulägesprognoser 

och analyser. Martin tror att många andra klubbar delar upp sina kostnader månads- eller 

kvartalsvis för att stämma av, Östersund ser mer på helåret. Ordförande är den enda som har 

rätt att ta beslut utanför budget. Exempelvis vid förvärv av någon spelare som klubben inte 

budgeterat för.    

 

Östersund finansierar sina spelarköp helt med egna medel. Det har hänt att externa bolag 

investerat i truppen, men inte till spelarköp, endast till löner. Det handlar inte om några stora 

summor utan Östersund använder sig utav en speciell taktik:  

 

“Vi har en idé om att det finns väldigt många duktiga spelare ute på marknaden som oftast 

inte kostar så mycket då de blir ratade av de större klubbarna” 

 

Östersund har en heltidsanställd scout som jobbar med att hitta spelare som passar in i 

Östersunds lag och dess miljö. Scoutens lön motsvarar visserligen 2-3 bra spelare, men anses 

var så pass viktig för klubben att det är något man prioriterar.  

 

Administrationsavdelningen och säljare har provision samt bonusar, vilka baseras på intäkter 

kontra budget-avvikelse. Värt att notera är att det även finns ett individuellt upplägg och det 

är säljarna som utarbetat den planen tillsammans med säljansvarig. Spelare har 

prestationsbelöning och man har ett gemensamt upplägg för spelare, inget individuellt. 

Anledningen till detta är att man vill skapa en gemenskap.  

 

Östersund har bland annat försökt ta lärdomar från andra klubbar när det kommer till 

sponsorupplägg, särskilt under första året på elitnivå. Organisationsmässigt har man inte alls 

kollat på andra klubbar, utan försökt jobba fram något eget. Martin säger att man ibland stött 

på personer från fotbollsförbundet som frågar efter de högre positionerna i föreningen, vilket 

inte existerar i klubben. I Östersund har man en ”first team manager” som har stort ansvar för 
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bland annat spelare i A-laget. Här har man låtit sig inspireras av England och deras ”manager” 

roll.  

 

4.2 Trelleborgs FF 
 

4.2.1 Om klubben 
 

Trelleborgs FF (TFF) är en fotbollsförening belägen i södra Skåne. 

Klubben spelar i Superettan, en serie som klubben avancerade till från 

division 1 inför detta året. Klubben har för närvarande 750 medlemmar och drivs som en 

Ideell förening. Största intäkten för klubben är sponsring, samt ersättning från SEF då 

klubben spelar på elitnivå. Klubbens ekonomi anses vara stabil och man har ett antal positiva 

år bakom sig. Vi har intervjuat Mattias Kronvall, klubbdirektör med flera års erfarenhet i 

Trelleborg. 

 

För att påverka omgivningen Trelleborg existerar i har man skapat något som kallas för ”TFF, 

en kraft i samhället”. Syftet med detta samhällsprojekt är att arbeta med bland annat 

ensamkommande flyktingbarn samt funktionshindrade. Vidare föreläser man på skolor och 

agerar på så vis inspirationskälla. Mattias hävdar att oavsett vem du är eller vad du kommer 

från så ska du ha möjlighet att spela fotboll.  

 

Klubben har valt att inte bolagisera på grund av att man vill behålla den tradition klubben har. 

Man vill inte att någon aktör utifrån kommer in i klubben några år och förändrar i en riktning 

som inte går i samklang med det som klubben vill. Dock hävdar Mattias de ekonomiska 

fördelar som en aktör skulle kunna ge i form av ökade finansiella medel. Ibland förs det 

diskussioner vid investeringsärenden angående bolagisering på så vis att det hade underlättat 

att investera om en aktör hade gått in och bekostat investeringen. 

 

Gällande elitlicensen påverkas klubben genom de ekonomiska krav samt övriga krav kring 

matcharrangemang som SvFF ställer på elitfotbollsklubbar. Mattias hävdar att målet att ha ett 

positivt eget kapital till viss del styrs av elitlicensen, men även att man inom klubben vill 

skapa sig en buffert om något förutsägbart skulle inträffa. 

 

Klubben har haft ekonomiska problem de senaste åren på så sätt att man gjorde en stor resa 

nedåt genom seriesystemet under endast ett par år. Det blev en förändring inom föreningen 
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där stora besparingar behövde göras. Man halverade sin omsättning två gånger om på ett fåtal 

år. Klubben hade även ett stort negativt resultat som konsekvens av degraderingarna.   

 

4.2.2 Strategi och mål 
 

Grundpelaren i själva visionen ligger i att klubben ska etablera sig på elitnivå, samt att man 

lokalt ska erbjuda alla att spela fotboll i klubben. Trelleborg ska vara det givna valet att spela 

fotboll i. 

 

På kort sikt vill klubben varje år uppvisa ett positivt rörelseresultat. Inom det sportsliga vill 

klubben hålla sig kvar och på så vis etablera sig i Superettan. På lång sikt vill klubben bygga 

på ett eget kapital på en miljon kronor till år 2018 samtidigt som man upprätthåller det 

kortsiktiga ekonomiska målet. Mattias påpekar att klubben på lång sikt måste öka sina 

intäkter. Ett led i detta innebär att klubben redan nu vidtar åtgärder och satsar mer på 

marknadssidan. På den sportsliga sidan gäller samma mål som det kortsiktiga, nämligen en 

etablering inom elitfotbollen. Ytterligare mål på den sportsliga sidan är att klubbens 

ungdomsverksamhet ska generera ett visst antal spelminuter i A-laget. Mattias hävdar att man 

kan få en skev bild av målsättningen om den är att producera ett visst antal spelare till A-

laget. 

 

“Spelare genererar inte nytta förens de genererar speltid” 

 

För att uppnå sportsliga resultat måste man ha en stödpelare, detta genom ekonomin som kan 

stabilisera klubbens läge. 

 

“Du kan få ett lycko-år, sedan faller du snabbt tillbaks. Du måste ha en 

ekonomi som är på plats som du kan luta dig emot vid motgångar” 

 

Strategin för att nå dessa mål sker genom en handlingsplan som berör varje område. Dessa 

handlingsplaner utformas av respektive avdelning, som sedan sluts samman av 

klubbdirektören. Till viss del påverkas klubbens mål av deras historia. Mattias påpekar även 

att målen påverkas på grund av den lokala förankringen, inte minst genom kommunens krav 

på hur klubben ska uppfattas. En grundpelare är att klubben inte ska ses som en elitklubb, 

utan istället en kombination av elitklubb och ideell verksamhet.   
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4.2.3 Organisation 
 

Överst i Trelleborgs organisation finner vi en ideellt arbetande styrelse. Nedåt i hierarkin 

råder det ansvarsfördelning mellan de olika befattningarna. Bland annat finner vi den 

intervjuade, Mattias Kronvall som ansvar för den dagliga verksamheten. Vidare har klubben 

en marknadsdel där ansvaret ligger över sponsorer och försäljning. Trelleborg har även en 

anställd, vars uppgift är att ta hand om matcharrangemang. Anledningen till att man har denna 

befattning beror på att när man gjort som Trelleborg, dvs tagit steget upp i elitfotbollen, ställs 

det högre krav på matcharrangemangen. Klubben har en ekonomi- och 

administrationsavdelning. Klubben har även ansvariga över den sportsliga biten, med allt från 

ungdomsansvar till A-lags ansvar. Detta sammanflätas i en fotbollskommitté som TFF har där 

man arbetar med spelare från 13 år till A lag, samt en ungdomskommitté där spelare upp till 

13 år inkluderas. Dessa kommittéer säkerställer hur klubben arbetar på ungdomssidan, hur 

ledare kommer in i föreningen samt förväntningar från föräldrar. Det blir således ansvar både 

på och utanför planen. 

 

I samband med en utredning för ett antal år sedan kom klubben fram till att de tappat det 

ideella tänket. Klubben har nämligen inte möjlighet att drivas som någon större organisation. I 

samband med att klubben inför i år spelar på elitnivå har man beslutat att de tidigare nämnda 

befattningarna är nödvändig för att behålla det ideella tänket. Klubben har på så vis återgått 

till sina egna rötter och man har inte hämtat inspiration från några andra klubbar eller 

liknande. 

 

4.2.4 Ekonomistyrningen  

 
Mattias förklarar att många tror att ett avancemang uppåt i serien är en enkel resa med ökade 

intäkter, så är dock inte fallet. Kringkostnaderna ökar avsevärt, bland annat 

matcharrangemang, materialkostnader och resor. Organisationen måste även växa kring 

föreningen. I samband med detta måste klubben öka på ungdomssidan. Det är svårt att få allt 

detta att klaffa med varandra och klubben är på så vis beroende av en väl fungerande 

ekonomistyrning.  

 

En svårighet gällande ekonomistyrningen är att driva intäkter till klubben samt att finna 

balans mellan intäkter och kostnader samtidigt som man vill utveckla föreningen. 
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Klubben använder sig av ekonomistyrning för att styra de stora kostnadsposterna som resor 

och dylikt. På intäktssidan fokuseras det mest på marknadssidan.  

 

Föreningens anställda är involverade i ekonomistyrningen på så vis att de har full inblick i sin 

respektive avdelnings ekonomi. De har således insikt i vad som förväntas utav varje 

avdelning. Klubben använder sig av nyckeltal internt på styrelsenivå. Dessa hålls för tillfället 

hemligt då de omarbetas. 

 

Ett viktigt styrmedel för klubben är budgeten som Mattias påbörjar tillsammans med 

ekonomiansvarig samt styrelsen redan innan sommaren med en större tyngdpunkt i augusti-

september. Beroende på tabelläget gör man två olika budgetar för de olika scenarion som kan 

komma att inträffa. Budgeten är nästintill färdigställd så fort säsongen är över, dvs i 

oktober/november. Vid detta tillfälle är 80-90 % av budgeten fastställd, detta beror på att man 

måste veta förutsättningarna inför nästa säsong, bland annat gällande spelarköp osv. Summan 

av detta blir att budgeten helt och hållet styr kommande års planer för klubben. Det som styr 

budgetens utformning är målet att ha ett positivt rörelseresultat för att i slutändan utöka det 

egna kapitalet. Klubben vidtar försiktighetsåtgärder på så vis att man vill finna en rimlighet på 

sådana poster som är svåra att på förhand förutsäga. Detta gäller främst publik och på 

marknadssidan där man inte svävar iväg, utan hellre lägger sig lite lägre än vad som kan anses 

vara rimligt för klubben. Försiktighetsåtgärder berör inte kostnadssidan, där man istället syftar 

till att vara så precisa som möjligt.  

 

Budgeten följs upp vid varje styrelsemöte en gång i månaden. Detta samtidigt som man har 

fyra prognoser per år där man uppdaterar budgeten på sista raden om det skulle vara så att 

något extraordinärt inträffar som således kommer att påverka utfallet vid resultatrapporten. 

Om budgeten avviker från det planerade drar klubben i handbromsen för att finna hur man 

kan lösa problemet. 

 

Klubben finansierar spelarköp helt genom egna medel där man ser över den lokala 

marknaden. Hela 85% av truppen är värvade inom Skåne. Om spelarprofilen klubben söker 

efter inte skulle hittas inom Skåne går man givetvis över gränserna och letar både nationellt, 

men även internationellt. 
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Mattias anser att de vanligaste fallgropar som klubbar kan hamna i är då man vill ha mer än 

vad som kan anses vara rimligt. Detta leder till ökade kostnader som inte täcks upp av samma 

mängd ökade intäkter. 

 

Gällande benchmarking tar Trelleborg lärdom av andra klubbars organisationer på så vis att 

man håller kontakten med andra föreningar inom idrotten, främst inom fotbollen. Detta för att 

se om man kan ta efter något lyckat framgångsrecept och implementera den i klubben. Denna 

benchmarking sker främst på lokal nivå där man håller kontakt med bland annat Malmö FF, 

Ystads IF samt FC Rosengård. 

 

Klubben använder sig inte av finansiella belöningssystem. Om det någon gång skulle 

implementeras skulle det utformas på ett gemensamt plan. Belöningen i dagsläget sker 

gemensamt för hela staben i form av någon aktivitet klubben genomför, alltså inga finansiella 

belöningar i dagsläget. 

 

4.3 Mjällby AIF 
 

4.3.1 Om klubben 
 

Mjällby AIF är en ideell förening belägen i Blekinge. Laget 

spelar för närvarande i division 1 södra då de åkt ner från 

Allsvenskan till division 1 på två år. Intervjun har skett med 

Mjällbys f.d. klubbchef Jörgen Martinsson. Mjällby har idag ca 1000 medlemmar inom sin 

verksamhet. Klubben har diskuterat möjligheten om att bolagisera sin verksamhet men svaret 

har hitintills varit att klubben vill vara kvar i sin nuvarande form. Mjällby berörs inte av 

Elitlicensen då klubbar i division 1 inte måste leva upp till samma krav som 

elitfotbollsklubbarna.   

 

Mjällbys ekonomiska situation är i nuläget mycket tuff. Det svåraste klubben för tillfället 

upplever är att den sportsliga ambitionen är högre en den ekonomiska verkligheten. 

Svårigheterna med ekonomin har dykt upp vid flertalet tillfällen.  

 

“Att degraderas ur två serier på två år är ett ekonomiskt fritt fall med en intäktssänkning från 

40 till 10 miljoner kr”. 
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Jörgen beskriver svårigheten att som liten landsortsklubb ha som målsättning att utmana de 

större klubbarna från större städer med helt andra förutsättningar. Detta har inneburit stora 

utmaningar inom olika områden.  

 

4.3.2 Strategi och mål 
 

Mjällby har mål både sportsligt och gällande deras ekonomi. Klubbens mål är att spela i 

Superettan inom 3 år och Allsvenskan inom 5 år med en ekonomi i balans. För att lyckas med 

detta står ekonomin i fokus.  

 

“Vi måste klara de ekonomiska målen för att nå de sportsliga” 

 

Klubbens mål och visioner präglas till stor del av klubbens kultur och historia. Detta i och 

med att klubben spelat stora delar de senaste 20 åren på elitnivå. Förväntningarna bland 

spelare, tränare, media och fans är högre än om klubben inte hade gjort det. Klubben har en 

handlingsplan för hur man ska gå tillväga för att nå sina långsiktiga mål. Dock fick vi inte 

information kring denna handlingsplan.  

 

4.3.3 Organisation 
 

Mjällby har skapat en ny organisation så sent som den första april 2016. Den består av en 

ideellt arbetande styrelse och under den finns en marknadschef, kanslichef och fotbollsgrupp. 

Klubbchefsrollen som Jörgen själv tidigare hade finns inte längre kvar utan han arbetar 

numera helt ideellt i marknads- samt fotbollsgruppen. Marknadschefen är sedan ansvarig för 

marknadssidan och kanslichefen för det administrativa. Utöver dessa poster kommer sedan en 

heltidsanställd A-lagstränare och en heltidsanställd akademichef. Klubben har byggt sin 

organisation på detta sätt efter lång erfarenhet av föreningsorganisation, dock är den 

nuvarande formen väldigt anpassad av att klubben för närvarande spelar i division 1.  

 

4.3.4 Ekonomistyrningen 
 

Jörgen förklarar att Mjällbys viktigaste ekonomiska styrmedel är deras budgetarbete. I det 

innefattas planering, fastställande av budget, budgetuppföljning och ytterligare prognos 

löpande under året. Det svåraste när budgeten ska sättas uppfattar Jörgen som att det är många 

personer inblandade i processen. Både folk som är heltidsanställda, deltidsanställda och 

personer som arbetar helt ideellt. Jörgen förklarar att alla delar i organisationen är involverade 

och får information i hög grad gällande budget och andra ekonomiska frågor. Budgetarbetet 
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påbörjas först under hösten och fastställs i god tid före Mjällbys årsmöte som hålls senast den 

28 februari. Det är de sportsliga ambitionerna som i stor grad som styr de budgeterande 

intäkterna samtidigt som de också styr flera kostnadsposter. Klubben har använt sig av vissa 

försiktighetsåtgärder under årens gång men menar att det varierat över tid.  

 

“I Allsvenskan budgeterade vi öppnare och det fanns där betydligt större möjligheter att 

justera intäkter och kostnader under året än i division 1” 

 

Budgeten följs upp månadsvis och man använder sig av ett flertal nyckeltal i prognosarbetet.  

Om resultat avviker från det planerade vidtar man alltid åtgärder. Jörgen förklarar att det helt 

beror på hur mycket och vilken post det är som avviker som bestämmer vad som ska göras.  

 

Klubben har ofta och mycket sett över hur andra klubbar arbetar i olika sammanhang. Det kan 

vara allt från hur organisationen ska vara uppbyggd och hur budgetarbetet ska skötas. Främst 

är det klubbar inom Sverige som är jämförbara, dock klubbar som är lite större och lite bättre 

än klubben själva.  

 

Investeringar i form av spelare har tidigare finansierats främst av externa finansiärer men 

FIFAS nya regelverk TPO och TPI har begränsat detta. I nuvarande läge köps det inga spelare 

utan endast ett utbildningsbidrag kommer att utbetalas. Klubben ser alltid först efter om det 

finns spelare i de egna leden för att sedan utöka sökningsområdet till närområdet och i 

slutändan utöka detta område ytterligare om inte rätt spelare hittas.  

 

Klubben arbetar ofta med kalkyler i många olika sammanhang, dock ville inte klubben gå in 

djupare på detta. Jörgen förklarar att ett belöningssystem kommer från tid till annan. Om det 

finns något belöningssystem omfattas endast spelare och ledare av detta. Det är både 

individuellt och gemensamma belöningar som kommer att utbetalas i finansiella medel.  

 

4.4 Helsingborgs IF 
 

4.4.1 Om klubben 
 

Helsingborgs IF har runt 4100-4200 medlemmar och drivs som en ideell 

förening. Dock så äger man ett aktiebolag (HIF Service AB). I 

aktiebolaget driver allt som är kommersiellt t.ex. reklam. Men allt som 

har med fotbollsverksamheten driver man i föreningen. Klubben spelar 
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för närvarande i Allsvenskan, en serie man etablerat sig i under flera år. Vi har intervjuat 

klubbens ekonomichef, Ola Styrlander. 

 

Helsingborg har just nu en del ekonomiska bekymmer på grund av renovering av deras 

befintliga arena Olympia. Detta har lett till att klubben inte kan göra några spelarköp, utan 

man förlitar sig på de egna leden samt befintlig trupp. Om det skulle ske några spelarköp i 

framtiden kommer dessa finansieras med klubbens egna medel. 

 

Ola ser fördelar till bolagisering i form av momsen, som en förening inte har möjlighet att 

lyfta. Han ser dock en nackdel i det administrativa arbetet som i och med bolagiseringen blir 

krångligare. Helsingborg har inte planer kring att bolagisera till elitfotbollsverksamhet. 

 

Helsingborg påverkas för närvarande till stor del av elitlicenskravet. Klubben ligger i 

dagsläget farligt nära ett negativt eget kapital. 

 

4.4.2 Strategi och mål 
 

Det pågår just nu ett visionsarbetsprojekt i klubben. Tidigare har man haft en vision om att 

alltid vara ett topplag i Allsvenskan, vilket man haft svårt att leva upp till på senare tid. Detta 

mål existerar fortfarande och kommer att kompletteras med mer socialt arbete och projekt vid 

sidan om där man vill skapa intresse för fotbollen i staden, exempelvis vid skolor, 

flyktingförläggningar och äldreboende.  

 

Klubben har inga mätbara mål så som “vanliga” företag har. I budgeten kollar man på en del 

siffror visserligen, man har t.ex. ett mål om 8500 åskådare per match. På längre sikt har man 

finansiella mål i form av att ha en budget som är i balans när man exkluderar 

spelarförsäljningar, dvs. gå plus/minus noll utan att behöva sälja någon spelare. För att gå i 

den riktningen är budgeten viktig, årets budgeterade driftsunderskott är betydligt lägre än år 

2015. Trots att man i skrivande stund håller på att bygga om sin arena så ska man spara en hel 

del. 

 

Ola tycker absolut att klubbens visioner påverkas av dess kultur och historia;  

 

“Det är mycket som sitter i väggarna. Klubben har alltid gjort på ett visst sätt, försöker man 

ändra på det så får man ofta motstånd” 
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De sportsliga och ekonomiska resultaten går väldigt mycket hand i hand, tycker Ola. “Allt vi 

gör är för att vinna så många matcher som möjligt”, säger han. Just nu lägger klubben stort 

fokus på att spara, de har inte gjort några dyra spelarköp på länge. Han konstaterar att man 

ofta vill mer än man kan. 

 

4.4.3 Organisation 
 

Klubbdirektören är högst beslutande tjänsteman och ovanför honom sitter en ideellt arbetande 

styrelse som består av sex personer. Under klubbdirektören är det ett antal personer som ingår 

i ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av personer från olika delar av organisationen. 

Där är det Ola själv som representerar ekonomin, sedan finns det en ansvarig för 

arrangemang, en för biljetter och dess system, en för kommunikation och två personer för 

fotbollsverksamheten. Fotbollsverksamheten representeras av en som ansvarar för a-

lagsverksamheten och en för resterande delar såsom ungdomsverksamhet etc. Ola är inte 

riktigt säker på om organisationen alltid har sett ut på detta vis, men han tror att det alltid har 

varit så.  

 

4.4.4 Ekonomistyrningen 

 
Klubben har det tufft med ekonomin för tillfället. Det svåraste gällande ekonomin i 

Helsingborg är oförutsägbarheten, det kan alltid hända något. Om man jämför det med 

vanliga företag går en spelare oftare sönder än vad en maskin gör.  

 

På frågan om vad han tror är anledning till att många klubbar hamnar i ekonomiska problem 

svarar Ola:  

 

“Jag är övertygad om att anledningen till att klubbar hamnar i ekonomisk knipa beror på de 

personer som sitter i styrelsen vill, över hela sin själ att det ska gå så bra som möjligt för 

klubben. Konsekvensen av detta kan bli att beslut kan fattas med hjärtat och inte med 

hjärnan” 

 

Helsingborg använder sig av budget. Eftersträvat resultat i budgeten är att nå en balans, dvs. 

plus/minus noll. Budgeten är ett viktigt styrmedel och även kalkylering är ett vanligt 

förekommande. Så fort man investerar i spelare eller andra saker till arenan så används 

kalkylering. På lång sikt vill man skaffa sig en ekonomi med så pass mycket intäkter så man 

har två bra lag som kan vinna fotbollsmatcher (HIF & HIF akademi).  
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Tyvärr så har man inte utrymme att vidta några försiktighetsåtgärder i budgetplaneringen. Ett 

exempel Ola tar upp är att han gärna hade dragit ned spelartruppen med ett par miljoner för att 

skapa lite utrymme i budgeten, men detta kommer aldrig komma på fråga. Ola tror att det är 

ett generellt problem bland många klubbar att kunna budgetera med marginaler, framför allt 

när man inte har stora sportsliga framgångar. Om budgeten skulle avvika från planerat kan det 

bli problem, det beror helt på vilket område det gäller. Inom vissa områden blir det direkt ett 

bekymmer om det avviker från planerat och då får man vidta omedelbara åtgärder. I dessa fall 

måste man spara på andra håll för att åtgärda dem. 

 

Alla spelare som har skrivit på för Helsingborg de senaste åren har kommit som Bosman. De 

erbjuds heller ingen sign-on bonus utan man pratar bara lön. Man gör inte någon direkt kalkyl 

för spelarköpen då det är extremt svårt, men någonstans undermedvetet gör man nog ändå när 

man diskuterar vad spelaren är värd osv. 

 

Ola medger att Helsingborg hela ser över hur andra verksamheter arbetar för att kunna göra 

sin egen bättre. Klubben använder sig till viss del av belöningssystem. Djupare in på detta vill 

inte Ola gå då de vill hålla det för sig själva. 

 

4.5 Kalmar FF 
 

4.5.1 Om klubben 
 

Kalmar FF är en fotbollsklubb som spelar i 

Allsvenskan. Klubben har cirka 2000 

medlemmar och är Idag unika bland svenska 

elitfotbollsklubbar. Klubben äger nämligen 

till 100% sin arena Guldfågeln Arena. Detta har inneburit både för-och nackdelar. Sedan 

köpet av arenan har klubbens organisation expanderat, men detta till ett pris. Klubbens 

kostnader har nämligen ökat drastiskt och klubbens arena omfattar i dagsläget hela 1/3 av 

klubbens totala omsättning. Detta har lett till en jakt efter besparingar och Thomas Andersson 

Bostam, sportchef i Kalmar, berättar att klubben under förra året gick back 15 miljoner 

kronor. En stor anledning till detta resultat berodde på att klubben inte gjorde några 

spelarförsäljningar, vilket man gjort tidigare år. 
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Med det resultatet har klubben fått tänka om och man satsar idag stort på att producera spelare 

ur de egna leden. I dagsläget har klubben hela åtta spelare födda 97-98 i A-lagstruppen, 

samtliga spelare egna produkter. Thomas hävdar att en intäktsökning på 5 miljoner, en 

kostnadsbesparing på 5 miljoner, samt en spelarförsäljning leder till ett plus/minus resultat, 

helt enligt klubbens grund, vilket är att en ideell förening inte ska gå med vinst. 

 

Kalmar påverkas en del av dess kultur, dock vill man inte titta för mycket i backspegeln, ”då 

kör man i diket” hävdar Thomas. Man har inte samma yttre tryck från publik som 

storstadsklubbar har. I dessa klubbar finns andra förväntningar från medlemmar och publik, 

än vad som finns i de mindre klubbarna. Att Kalmar FF har varit mästare en gång, gör att det 

inte är omöjligt att bli det en gång till, det gäller att man gör allting rätt just det året. I och 

med detta finns det en vinnar-anda i klubben. 

 

Kalmar FF påverkas av elitlicensen på så vis att man måste ha ett positivt eget kapital.  I 

dagsläget klarar Kalmar FF detta krav i 3-5 år till om man har samma struktur. Detta innebär 

att man måste hitta lösningar på detta. 

 

4.5.2 Strategi och mål 
 

Klubben har en målsättning och vision. Visionen är att klubben ska vara med i toppen av 

tabellen och på så vis fightas om den allsvenska pokalen till år 2018. Vid sidan om detta ska 

klubben ha en ekonomi i balans. Ytterligare en vision är att klubben ska plocka fram så 

många lokala/regionala spelare som möjligt.   

 

På kort sikt har Kalmar högt fokus på tillväxt och förädling av egna produkter. Som tidigare 

nämnt har klubbens A-lag åtta spelare födda 97-98, varav fyra är permanenta i A-laget. Förra 

året hade klubben hela 20 spelare som fick åka på landslagsuppdrag, vilket är en del av den 

fortsatta satsningen på att ha Allsvenskans yngsta trupp. Detta är en del av att klubben vill 

bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt då klubben som sagt äger sin arena. Klubben har en 

målsättning att ha en ekonomi i balans. Dock är detta svårt att uppfylla då man är beroende av 

spelarförsäljningar på grund av att arenan kostar 20 miljoner kronor om året samt att klubben 

omsätter 55 miljoner. Thomas hävdar att spelarförsäljningar på 10-15 miljoner kronor är i det 

närmaste nödvändigt för att klubben ska gå plus minus noll. Det krävs mycket kompetens för 

att lösa frågan då man dels har 0 kr i spelarinvesteringar när man samtidigt ska ha 

spelarförsäljningar på 10-15 miljoner kronor. Det handlar om att klubben måste jobba med de 
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unga spelarna för att de så småningom ska generera vinst i form av spelarförsäljningar. Detta 

får man genom att skapa en kontinuitet i truppen tack vare förlängda avtal som på sikt binder 

spelare till klubben. 

 

4.5.3 Organisation 
 

Överst i klubben finner vi en ideellt arbetande styrelse som är valda av medlemmarna under 

årsmötet, denna styrelse är det högst beslutande organet i Kalmar. Vidare finner vi en 

klubbchef inom organisationen vilken är den högsta tjänste-befattningen. Under klubbchefen 

finner vi en sportchef som ansvarar för fotbollen, en marknadschef med ansvar för 

marknaden, två befattningar på ekonomiavdelningen, en befattning på medlemssidan med 

ansvar för biljettförsäljning, en säkerhetsansvarig, en arenachef med ansvar för arenan samt 

en ungdomskoordinator. Dessa ses som tjänstemännen under klubbchefen. Värt att notera är 

att de tidigare nämnda befattningarna ytterligare bryts ner i ett antal positioner inom klubben. 

Klubben har cirka 30 anställda ledare samt ett hundratal spelare. 

 

Den nuvarande organisationen är en konsekvens av att arenan byggdes. Tidigare hade man en 

sportchef/klubbchef, dock kände man att ansvaret blev för stort när klubben gick mer åt ett 

företag än en förening. Konsekvensen av detta blev att man delade upp så att en befattning 

innebar klubbchef och en sportchef. Även på tränarsidan blev det lite rörigt kring hur man 

hittar rollerna och idag har de flesta elitidrottsföreningar en separat sportchef samt klubbchef. 

 

Kalmar håller ständig kontakt med andra klubbar för att se hur situationen ser ut i dessa. Detta 

beror på att majoriteten av klubbarna drivs så som Kalmar, dvs med en styrelse, klubb- samt 

sportchef.  

 

4.5.4 Ekonomistyrningen 
 

Just nu är klubbens ekonomi blandad, man har mycket eget kapital, 45-50 miljoner kronor, 

vilket leder till en topp 4-5 placering i Allsvenskan. Dock har man inte den likviditeten som 

man hade kunnat tänka att detta innebär, detta beror på att kapitalet är låst till arenan. Kalmar 

FF är den enda klubben i Sverige som äger sin arena till 100%. I de flesta fall är klubbars 

arena en kommunal anläggning. Driften av klubben är tuffare då de stora rörliga kostnaderna 

beror på arenan. Regelverket från FIFA angående bland annat säkerhet gjorde att Kalmar FF 

inte hade mycket val, man kunde inte använda den tidigare arenan Fredriksskans, utan man 
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tog beslut att bygga nytt. Föreningen har i och med detta vuxit verksamhetsmässigt. Med detta 

har även kostnaderna ökat, tyvärr i högre grad än intäkterna. 

 

Det svåraste gällande ekonomin i klubben är således arenafrågan. Hur kan man minska 

arenakostnaderna på 20 miljoner kronor men även minska ledarkostnader samt 

spelarkostnader? Klubben ligger för närvarande 11-12 av klubbarna i Sverige 

omsättningsmässigt. Kan man öka intäkterna kring arenan samtidigt minska kostnaderna? 

Detta är en fråga som enligt Thomas kräver ekonomistyrning i klubben. 

 

Thomas tror att anledningen till att elitfotbollsklubbar hamnar i ekonomiska bekymmer beror 

på att marknaden nationellt sett är tuff. Om man jämför med andra länder ser man rätt så 

snabbt att Sverige har låga intäkter. Detta återfinns i exempelvis Tv-avtal där våra 

grannländer har högre intäkter. Snittpubliken i Sverige är förvisso cirka 10 000 åskådare per 

match, vilket enligt Thomas är fantastiskt bra. Ett annat bekymmer finner Thomas i att 

lönekostnader för spelare har stigit, detta på grund av spelarnas agenter. Ibland måste man ta 

hjälp av sponsorer för få nödvändig hjälp vid sådana tillfällen då det är svårt att bromsa denna 

utveckling. Thomas anser att man måste öka ambitionskraften kring Tv-avtal, men även 

bromsa kostnaderna samt öka intäkterna. I Allsvenskan befann sig snittlönen år 2015 på cirka 

70 000 kronor, vilket enligt Thomas är högt. 

 

Klubben använder sig av budget. I denna budget kikar klubben på hur effektiva man kan vara, 

exempelvis har man inför år 2016 skurit ner 20 % på spelarlöner. Syftet är inte att tjäna på 

ideell verksamhet utan man vill lägga sig på 0 resultat. Detta blir svårt att förutspå då man ska 

budgetera kostnader innan man vet vad intäkterna är, detta leder till att elitfotbollsklubbar är 

en svår verksamhet att budgetera. 

 

“I verksamheten så budgeterar du kostnaderna innan du vet vad intäkterna blir, man ska ha 

en arena, kontraktera spelare, ordna träningsförutsättningar och träningsläger etc. 

Intäkterna har ofta också med det sportsliga att göra, publiksnitt, sponsorer och bidrag från 

SEF. Det är en verksamhet som är väldigt svår att budgetera.” 

 

Thomas tror att branschen i sig kan bli lite för optimistiska i arbetet inför en ny säsong med 

tanke på tävlingsmomentet som ligger framåt i tiden. I Kalmar vill man inte vara allt för 

optimistiska i budgeteringen, men klubben har dock svårt att använda sig av 

försiktighetsåtgärder. Detta eftersom att elitfotbollen är en tävling där man konkurrerar med 
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många andra lag, samtidigt som media håller ständig uppsikt över på klubben. Enligt Thomas 

är det viktigt att säkra statusen klubben har i Allsvenskan. Åker man ut hinner man inte 

bromsa kostnaderna. Beroende på om man får skador på spelare eller tabelläget så kanske 

man behöver värva någon spelare i mitten av säsongen, vilket man inte har budgeterat för 

innan säsongen.  

 

Uppföljning av budget görs en gång om året. Dock jobbar klubben med prognos under hösten 

för att förutspå vad utfallet kan komma att bli. Många moment inom budgeteringen är rörliga 

så som sponsorer, publikintäkter och spelarförsäljningar. I september-oktober börjar man 

planera budget inför nästa år. 

 

Den enda åtgärden klubben kan göra vid avvikelser är att justera spelartruppen. Om budgeten 

är fel innebär det inte att man lyckas korrigera den, detta beror på att det finns många 

inblandade parter. I Kalmar finansieras spelare med egna medel. Dock försöker man i 

dagsläget inte köpa spelare, utan som sagt tidigare satsa på de unga men även investera i 

spelare utan avtal. Detta för att klara driften och inte skena iväg med kostnaderna. 

 

Klubben upprättar oftast inte kalkyler, “dock räknar man kanske någonstans i bakhuvudet” 

säger Thomas. Han tar som exempel att klubben värvade Rasmus Elm, en landslagsspelare 

med många år i föreningen. I och med detta tror Thomas att klubben får 500 personer mer i 

åskådarantal varje match. På detta vis kanske klubben går plus trots att han kostar en del att 

hålla. Klubben arbetar med avskrivningar på spelarkontrakt, exempelvis blir en spelares årliga 

avskrivning 250 000 kr om denne kostade 1 miljon att köpa samt att kontraktet löper över fyra 

år. 

 

Klubben för dialog med andra klubbar där man diskuterar fortlöpande om verksamheter för 

att låta sig inspireras. Man hjälps åt, även om man har olika förutsättningar. Detta sker både 

genom klubbchefsmöten, men även sportchefsmöten. Dock hävdar Thomas att man inte kan 

kopiera någon fullt ut, utan man får skapa sitt eget med hjälp av inspiration. Kalmar kan 

exempelvis inte kopiera AIK på grund av klubbarnas olika förutsättningar. 

 

“Klubbar har olika förutsättningar och kultur. Du kan aldrig kopiera någon fullt ut, utan du 

får hitta din egen modell, även fast man jobbar likadant i vissa frågor.” 

 

Belöningssystem inom klubben existerar på spelarsidan, det rör sig inte om några rörliga 

belöningar så som belöning per poäng eller mål utan klubben har en fast belöning på så vis 
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om man lyckas klara sig på den övre halvan i den allsvenska tabellen (plats 1-8). Denna 

belöning är gemensamt uppbyggd för hela truppen och avser bara spelare, inga ledare. Dessa 

belöningar är helt finansiella. Ibland händer det att man gör någon gemensam aktivitet så som 

att bowla med respektive. 

 

På marknadssidan mäts prestationer i hur mycket sponsorintäkter man genererar. Det handlar 

även en del om mjuka värden, bland annat hur nöjda sponsorerna är. Utåt sett blir Kalmar 

bedömda utifrån dagens tabellplacering, man blir alltså bedömda efter lagens prestationer. 

Thomas tycker att det finns mer fördelar att vara en förening än ett aktiebolag. Dock 

framhåller han fördelen med att lyfta momsen som aktiebolag. Han anser vidare att så länge 

man har 51% regeln som gör att externa finansiärer inte kan äga klubben blir aktiebolag i 

elitfotbollsverksamheter lite krystat. Oavsett vilket så är det medlemmarna som bestämmer 

fotbollsverksamheten. Värt att notera är att Kalmar driver ett aktiebolag kring arenan, detta är 

ett fastighetsbolag.   

 

4.6 Örgryte IS 
 

4.6.1 Om klubben 
 

Örgryte IS är en Göteborgsklubb som spelar i 

Superettan. Klubben är Sveriges äldsta fotbollsklubb 

grundad år 1887. År 2011, när klubben drevs som ett 

aktiebolag gick man i konkurs. Detta berodde på stora 

spelarköp som man egentligen inte hade råd med. I och med detta tvångsnedflyttades Örgryte 

ner i division 1 södra. På senare år har klubben återhämtat sig och inför i år har man lämnat 

division 1 för spel i Superettan. Örgryte har cirka 2000 medlemmar. Den intervjuade, Pierre 

Edström är klubbdirektör i Örgryte IS fotboll och han ansvarar för den dagliga driften i 

klubben. 

 

Idag drivs klubben som en ideell förening. Samma visa var det som sagt inte innan konkursen 

2011. Klubben gjorde på den tiden väldigt stora spelarköp och således blev driftskostnaderna 

för personal och spelare väldigt höga. Samtidigt hittade inte klubben tillräckligt med partners 

för att på intäktssidan täcka dessa kostnader. Dock hävdar Pierre att fördelen med 

bolagisering är att föreningen får dra av momsen vid spelarinköp. Nackdelar finner han i att 

man ständigt måste generera plusresultat samt att aktieägarna förväntar sig avkastning. 
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Genom att drivas som ideell förening finns inte samma förväntningar på avkastning. Pierre 

hävdar att partners i dessa fall går in med hjärtat. Man sponsrar helt enkelt för att man gillar 

klubben. I dagsläget finns inga tankar om att åter bolagisera verksamheten. Dock startar 

Örgryte just nu upp ett bolag under klubben där andra marknadsevent än fotboll bedrivs, 

bland annat friskvårdsevent. 

 

Klubben påverkas inte märkbart av elitlicensen då man i dagsläget bland annat klarar av 

kravet som ställs på ett positivt eget kapital. Pierre tycker att det är bra att den finns och att 

den på så vis skapar rättvisa. 

 

4.6.2 Strategi och mål 
 

Grunden i klubbens vision är enligt Pierre ”att spela bra och underhållande fotboll på en så 

hög nivå som möjligt”. Klubben drivs som en elitverksamhet och ser sig själva som ett elitlag, 

vilket innebär att det går hand i hand med klubbens tidigare nämnda vision. Enligt Pierre är 

sportsliga prestationer viktigt samtidigt som man ska ha en ekonomi i balans. 

 

På kort sikt vill klubben etablera laget i Superettan, samtidigt som man arbetar för ett 

plusresultat. På lång sikt vill klubben återuppbygga Örgryte som en av Sveriges största 

klubbar. Med detta krävs sportslig framgång tillsammans med en stabil förening, något som 

Örgryte är och har varit, enligt Pierre. Klubben jobbar ständigt med visionsarbeten, man gör i 

och med detta femårsplaner, i dessa planer finns tydliga mål klubben vill nå. 

 

ÖIS tog stor lärdom av konkursen år 2011 och i dagsläget är det enligt supportrarna inte de 

sportsliga resultaten som prioriteras, utan de ekonomiska. Supportrarna vill ha en ekonomi i 

balans som på så vis kan bygga de sportsliga framgångarna. 

 

4.6.3 Organisation 
 

I fotbollsklubben arbetar en ideellt arbetande styrelse som ansvarar för fotbollsdelen i 

Örgryte. Ovanför denna finner vi ytterligare en styrelse, denna ansvarar för hela ÖIS 

verksamhet. Denna uppsättning beror på att Örgryte är mer än bara en fotbollsklubb, det är en 

hel idrottsverksamhet. ÖIS fotboll har en klubbchef, sportchef, kanslichef, marknadsansvarig, 

säkerhet/eventansvarig samt akademichef. Runt tränarstaben har man att antal ledare, både på 

tränarsidan men även fystränare samt läkare. 
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Örgryte har som sagt bytt serie inför i år, vilket ställt krav på organisationens uppbyggnad. 

Enligt Pierre finns det ett antal arbetsuppgifter som måste skötas oavsett vilken serie man 

spelar i. Han anser att det blir bättre ju fler personer det finns i organisationen och det är 

Pierre tillsammans med styrelsen som avgör hur många personer som ska ingå i 

organisationen samt deras befattningar. Detta givetvis utifrån de ekonomiska förutsättningar 

klubben har. 

 

Klubbens kultur och historia påverkar den dagliga verksamheten på både gott och ont. 

Eftersom man bland annat är Sveriges äldsta klubb finns det höga förväntningar på klubben. 

Klubben är dock trygga med detta och man har lagt en bra grund för att hantera den yttre 

press som kan uppstå i och med kulturen kring Örgryte. Det positiva kring klubbens kultur ser 

Pierre i allt engagemang kring klubben, med bland annat en stor supporterskara.  

 

4.6.4 Ekonomistyrningen 
 

I dagsläget underlättar de sportsliga framgångarna som klubben har de ekonomiska 

förutsättningarna. Detta i och med avancemanget till Superettan. Klubben har en bra grund i 

styrelsen och man sköter enligt Pierre ekonomin på ett bra sätt. Klubbmedlemmarna är 

tacksamma då de inte längre spelar i division 1. Pierre säger: 

 

”Varje år är en ny utmaning, det handlar om en balansgång. Det är oerhört svårt att spela i 

division 1. I denna serie har man ingen ersättning från SEF vilket gör det otroligt tufft med 

den ekonomiska hanteringen”,  

 

Det svåraste gällande ekonomistyrning i Örgryte är själva budgeteringen. Ständiga frågor är 

hur mycket man ska satsa på spelarköp samt hur mycket truppen ska kosta. Enligt Pierre är 

man rätt klara med vad kostnaderna uppgår till. Det svåraste är att precisera intäktssidan, 

framförallt sponsor- men även publikintäkterna. Samtidigt hävdar Pierre att man måste ha tro 

på klubben. Om man inte vågar satsa kommer man ingen vart. Om man inte vågar budgetera 

höga kostnader på en spelartrupp kan detta resultera i en mindre bra trupp, vilket kan leda till 

konsekvensen att föreningen degraderas. Balansgången samt oförutsägbarheten är det som 

enligt Pierre gör fotbollsklubbar sårbara. 

 

Örgrytes budgeteringsprocess pågår under hela året. Man vill gärna försöka ha en budget klar 

redan innan sommarfönstret för förvärv öppnar. På så vis vet man inom vilka gränser man kan 

röra sig gällande spelarförvärv. Pierre medger att det är svårt att budgetera inför nästa år då 
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man inte vet i vilken serie klubben kommer att spela. Konsekvensen av detta blir att Örgryte 

gör ett flertal budgetar beroende på utfallet vid säsongens slut. Man vet inte om klubben 

spelar kvar i samma serie, tar klivet uppåt eller kanske rent av åker ner en division. Pierre 

framhåller spelarbudgetens vikt av den totala budgeteringsprocessen. Han menar att det är 

denna som ska vara färdig först. En mer detaljrik budget för hela föreningen skapas inte 

förens senare under hösten. Klubben använder sig inte av kalkylering. Värt att notera var att 

man innan konkursen 2011 räknade på externa finansiärer genom just kalkylering. 

 

Pierre tror att den största anledningen till att fotbollsklubbar hamnar i knipa beror på att det 

dels går dåligt sportsligt, men även att klubbarna har små möjligheter att påverka 

kostnadssidan för året. Man har den kostnadsmassan man har, det är inte så lätt att bromsa 

denna. Samtidigt måste klubben, som tidigare nämnts tro på sin budget och utgå från den 

kostnadsmassa man budgeterar för. Om sedan de sportsliga resultaten inte skulle motsvara 

dessa förväntningar blir det problem. Uppföljning av budgeten sker varje månad. Om 

budgeten avviker vidtar klubben ständiga åtgärder. Pierre säger: 

 

”Det blir en avvägning hur många bränder man ska släcka. 

Ska man ta in en brandman eller anlita hela Sveriges brandkår?” 

 

Det som styr det eftersträvade resultatet i budgeten är att klubben varje år vill göra ett positivt 

resultat på 1,5 miljoner kronor. I dagsläget görs inga spelarköp utan man värvar endast 

kontraktslösa spelare. Tidigare gick externa partners ihop för att möjliggöra köp av spelare. 

Strategin vid inköp är att klubben använder sig av agenter samt ständig kontakt med scouter.  

Gällande inspirationskällor ser Örgryte inte endast på andra fotbollsklubbar, klubben kollar 

även på andra verksamheter. Dock anordnar man i Sverige klubbchefsmöten med SEF där ord 

och inspiration utbyts.   

 

4.7 Klubb X 
 

4.7.1 Om klubben 
 

Klubb X är ett IdrottsAB i en storstad. Intervjun har skett med klubbens 

ekonomichef. I och med att klubben har valt att vara anonyma kommer 

klubben benämnas som Klubb X. Klubben är uppdelad så att klubbens 

A-lag och U-21 lag bedrivs inom IdrottsAB:t medans klubbens 

ungdomsverksamhet upp till U-19 bedrivs i en egen juridisk person som en idrottsförening. 

Klubb X 
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Idrottsföreningen har majoriteten av rösterna i klubbens IdrottsAB och har således 

maktpositionen. Klubbens styrelsemedlemmar arbetar helt ideellt, både i IdrottsAB:t och i 

idrottsföreningen. Fortsättningsvis kommer vi att fokusera på klubbens IdrottsAB då vi anser 

det vara det mest väsentliga.  

 

Klubb X valde i huvudsak att bolagisera sin verksamhet på grund av att klubben ville särskilja 

Elit-, senior- med sin ungdomsverksamhet. Även det praktiska perspektivet och 

finansieringsfrågan var en grund till varför man bolagiserade verksamheten. Klubbens 

ekonomichef ser bara fördelar med att bolagisera idrottsverksamheten. Ekonomichefen 

betonar två huvudpunkter varför det är bra: Det första är att det öppnar upp för finansiärer och 

det andra att det skapar avdragsmöjligheter.  

 

Klubben har de senaste två åren visat positiva resultat. Dock har klubben inte alltid varit i 

denna stabila ställning då man för ett antal år sen var på konkursens brant. Till följd av detta 

rensade man upp bland avtal och kostnader för att sikta framåt för att på så vis skapa en stabil 

ekonomisk grund. Klubb X betonar att det svåraste inom fotbollen är att det är människor 

klubbarna har att göra med. Klubben kan göra en rad investeringar som de räknar ska leda till 

ett visst sportsligt resultat, om inte spelarna presterar kommer detta inte att lyckas. Detta gör 

således även att det ekonomiska utfallet påverkas då man vid en investering räknar med att nå 

en viss nivå. Ekonomichefen betonar att det inte är någon större skillnad mot ett vanligt 

företag. Klubben arbetar kontinuerligt med att skapa bra relationer till sina sponsorer. De vill 

inte att sponsorerna ska känna att de endast ger pengar till klubben som en ”gåva” utan att de 

även får tillbaka något. Klubben vill skapa en ”win-win” situation för sina sponsorer.  

 

Klubben påverkas egentligen inte nämnvärt av SvFF:s elitlicens under året. Ekonomichefen 

menar att klubben har god kontroll på sin ekonomi och behöver därför inte känna någon oro 

över att visa ett negativt eget kapital. Det är bara restriktionen av att klubben inte får visa ett 

eget negativt kapital som påverkar klubben menar ekonomichefen. Ekonomichefen tycker 

dock att systemet är bristfälligt. Elitlicensen i sig är bra, dock är det en administrativ process 

som krävs för att skicka in alla rapporter. Klubb X känner själva att de har de muskler som 

krävs för att klara av kraven, dock känner klubben någon form av medlidande för mindre 

klubbar som kämpar för att klara av detta.   
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4.7.2 Strategi och mål 
 

Klubb X har mål både gällande det sportsliga- och ekonomiska resultatet. De sportsliga målen 

på kort sikt är att etablera sig i Allsvenskan. På lång sikt vill klubben nå europaspel, detta 

genom att antingen sluta topp 3 i Allsvenskan eller att vinna Svenska cupen. Klubbens 

ekonomiska mål är att bygga en solid ekonomisk bas. Detta vill klubben göra genom att 

bygga på sitt egna kapital. Ekonomichefen förklarar att klubben varken drivs av ett sportsligt 

eller- ekonomiskt resultat utan att dessa går han i hand. Han betonar dock att även om man 

har ett sämre år rent sportsligt är det oerhört viktigt att ha en stabil ekonomi att falla tillbaka 

på då det ligger som grund för de långsiktiga målen. För att kunna nå dessa mål nämner 

ekonomichefen att klubben kontinuerligt ser över sina fyra intäktsben (biljettförsäljning, 

sponsring, merchandise och spelarförsäljning). Nu har även klubben stort kostnadsfokus för 

att skära ner på onödiga kostnader.  

 

“Vi måste hela tiden ha ett strategiskt arbete kring våra fyra intäktsben, den sportsliga biten 

kan inte alltid gå bra i alla matcher och då måste vi leverera på de andra delarna för att 

säkerställa den långsiktiga verksamheten” 

 

Målen klubben har kommit fram till speglas till viss del av klubbens kultur och historia. 

Ekonomichefen menar att hela verksamheten mer eller mindre drivs av sina medlemmars och 

fans förväntningar, detta får således stor bärkraft när klubben sätter sina mål.   

 

“Det är medlemmarna och fans som är våra uppdragsgivare och dom måste vi lyssna på, om 

de har goda idéer kan det hända att vi ändrar beslut vi redan tagit” 

 

4.7.3 Organisation 
 

Klubbens IdrottsAB består som sagt av ett A-lag och ett U-21. Dessa styrs och kontrolleras av 

tränare och ledare. Övriga ansvarsområden som sköter det så kallade administrativa arbetet är 

uppdelat i 4 avdelningar: En sportchef som har hand om den sportsliga delen, en 

marknadssida som sköter marknadsfrågor, en ticket-manager som är ansvarig för 

biljettförsäljningen och det övergripande ansvaret som ligger på ekonomichef och VD.  

 

4.7.4 Ekonomistyrningen 
 

Klubb X anser att dess viktigaste styrmedel är deras budget. Styrelsen sätter de övergripande 

målen. Budgetarbetet börjar hos ekonomichefen och VD:n för att sedan föras vidare till 
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respektive avdelningsansvarig. Alla avdelningar inom organisationen bidrar i budgetarbetet. 

Ekonomichef följer mer eller mindre upp budgeten i sitt dagliga arbete. I april månad hade de 

skapat så många som 11 budgetar/prognoser. De gör dessa prognoser som de sedan följer upp. 

Det görs djupare genomgångar av budget var sjätte vecka vid styrelsemötena. Klubb X strävar 

efter ett positivt resultat i sin budget. Klubben vidtar försiktighetsåtgärder i sina prognoser på 

kostnadssidan för oplanerade kostnader. Man försöker säkra sina intäkter så tidigt som möjligt 

för att lägga en bra grund i sin budget så att klubben kan fokusera och optimera andra saker.  

 

Om budget avviker från planenligt så agerar klubben. Om det är positiva avvikelser kan 

exempelvis klubben tidigarelägga eventuella spelarinvesteringar. Tvärtom, om det är negativa 

avvikelser, då får klubben exempelvis dra in på spelarinvesteringar samt försöka öka 

intäkterna. I dessa fall måste klubben även se över kostnader, vrida och vända på varenda sten 

för att spara in pengar. Det krävs inte någon uttalad siffra för hur mycket budgeten måste 

avvika utan det är mer beroende på situation som klubben ingriper.  

 

Klubb X anser att det svåraste inom deras ekonomistyrning är investeringar. Att göra en 

investeringsbedömning på de spelare man vill köpa eller behålla. Klubben ser redan idag över 

spelartruppen för 2017 till och med 2019 för att analysera vilka spelare och spelartyper man 

ska satsa på. Klubben räknas således även på intäkter i framtiden för att kunna räkna på vilka 

spelare man kan investera i. Klubben ser hur mycket man har säkrat på intäktssidan för 2017 

och räknar på hur mycket extra man våga satsa utan att sabotera klubbens ekonomi.  

 

Klubb X använder sig inte av ett balanserat styrkort eller liknande men man har ett antal 

nyckeltal man utgår efter. Klubben ser efter vad man måste ha för spelarbudget och 

lönebudget för att nå sina resultat långsiktigt. Klubbens ekonomichef förklarar att det finns en 

klar relation kring spelarbudget, spelarlöner och placering i tabellen på lång sikt. Klubben ser 

även över sin så kallade sponsorportfölj. Hur långa avtal finns det och hur mycket intäkter 

kommer det att leda till i framtiden.  

 

Klubben finansierar idag alla sina spelarköp med egna medel. Historiskt har spelarköp 

finansierats av externa aktörer men i och med de positiva resultaten har klubben valt att 

finansierat med egna medel. Klubben bygger sin spelartrupp på lång sikt för att på så sätt nå 

sina långsiktiga mål. Det finns ingen typ av kalkyler när de köper spelare utan kalkyler görs 

endast för kostnader. Klubben förklarar att de har en idé för vad spelaren kan generera men på 

grund av osäkerheten kalkylerar man inte detta.  
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Klubb X har sett över andra klubbars verksamheter för att göra sin egen verksamhet än bättre. 

Det handlar om både framgångsrika klubbar i Europa och Norden. Det är i många olika 

sammanhang, exempelvis ska Klubb X bygga nya lokaler och har därför sett hur andra 

klubbar lägger upp det. Klubben har även sett över hur andra organisationer arbetar med sitt 

biljettförsäljningssystem för att optimera sitt eget ytterligare.  

 

Klubb X använder sig av en form av belöningssystem. Administrativt handlar det om vissa 

funktioner på kansliet och marknadssidan som får individuella belöningar beroende på hur 

mycket intäkter de genererar. Dessa belöningar sker i finansiella termer. Även spelartruppen 

har en form av belöningssystem. Det finns ett individuellt belöningssystem i form av antal 

matcher. Annars är det en gemensam belöning som utfaller till spelartruppen om de 

exempelvis vinner sm-guld eller når europaspel.  
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4.8 Empirisk sammanfattning 

 
Figur 7:Empirisk sammanfattning   
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5. Analys 
 

Vi kommer i detta avsnitt att göra kopplingar mellan den teori vi tidigare presenterat samt det 

empiriska material vi samlat in. Vi kommer analysera de ekonomistyrningens roll i klubbarna 

för att se om teorin täcker dessa delar. Vår förhoppning är att i detta avsnitt ge en grund som 

i slutsatsen ger svar på uppsatsens frågeställning 

 

5.1 Elitfotbollklubbars situationsfaktorer 
 

5.1.1 Omgivning 
 

Utifrån vårt insamlade material kan vi konstatera att de undersökta fotbollsklubbarna befinner 

sig i en osäker miljö som har en påverkan på deras ekonomi. De klubbar som bäst beskriver 

fotbollens osäkra omgivningar är Trelleborg och Mjällby. Båda dessa klubbar har varit med 

om degraderingen från Allsvenskan ner till division 1 på relativt kort tid. Enligt tidigare studie 

av Sloane (2015) skulle dessa osäkra omgivningar leda till överdrivna kostnader vilket både 

kan bekräftas och dementeras bland klubbarna. Fotbollsklubbarna ställs inför det som Nilsson 

och Olve (2013) beskriver som oroligheter. Klubbarna förklarar att det skiljer sig oerhört 

mycket i ekonomiska förutsättningar att spela i Allsvenskan, Superettan och kanske 

framförallt division 1. Det vi kan konstatera från våra intervjuer är att ekonomin påverkas 

kraftigt av dessa osäkra omgivningar. Mjällbys intäkter har minskat från 40 till 10 miljoner på 

två år i och med två raka degraderingar. Trelleborg har också haft denna ekonomiskt tuffa 

period när deras omsättning halverades två gånger i takt med deras degraderingar och på 

grund av detta visade negativt resultat. 

 

Även Helsingborg betonar osäkerheten som finns i fotbollsvärlden. De tar dock upp en annan 

faktor. De förklarar att det är människor man arbetar med. Det är människor som ska prestera 

för att nå de sportsliga resultat man vill nå. Helsingborgs ekonomichef gör en jämförelse med 

ett vanligt företag. Han menar att en spelare oftare går sönder än vad en maskin går sönder. 

Likväl betonar Klubb X detta. Man kan scouta en spelare väldigt noga och länge som sedan 

visar sig vara helt fel i deras klubb. Det är trots allt människor och det är framförallt idrott 

man håller på med. Det finns väldigt få garantier på att man som klubb ska lyckas, även om 

man anser sig ha den bästa truppen är det inte alltid det bästa laget vinner. Klubbarna trycker 

på att det sportsliga är väldigt viktigt, både för klubben själva och för klubbens fans och 

sponsorer. Men de förklarar också att det sportsliga är väldigt starkt korrelerat med 
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klubbarnas ekonomi. Bra sportsliga resultat leder ofta till bra ekonomiska resultat och 

tvärtom. 

 

Fotbollsbranschen är annorlunda. Tidigare studier visar på att det är sportsliga resultat som 

prioriteras, vilket ofta också har varit fallet i vår undersökning men med tillägget att 

klubbarna vill att deras ekonomi ska vara i balans. Martin Johansson från Östersund beskriver 

detta på ett bra sätt. Östersund vill kontrollera sin ekonomi och maximera de sportsliga 

resultaten efter detta. Örgryte är inne på samma bana då de i och med konkursen 2011 har 

tagit lärdom om hur pass viktig en stabil ekonomi är. Klubbarna är relativt överens om att 

sportslig framgång och en stark ekonomi går hand i hand. Går klubben bra sportsligt leder det 

oftast till en stabil ekonomi. Klubbarna betonar även möjligheten som uppstår om det går bra 

ekonomiskt, att det då finns bättre förutsättningar för att gå bättre sportsligt. Vissa 

respondenter betonar att spelarbudgeten en klubb har, är starkt korrelerat med slutplacering i 

tabellen.  

 

Klubbarna som berörs av elitlicensen (alla utom Mjällby) verkar inte påverkas av den 

avsevärt. Klubbarna beskriver att de självfallet måste förhålla sig till den men att det inte är 

något man anstränger sig för nämnvärt under årets gång. Däremot uppfattar klubbarna det 

som tidskrävande när väl rapportperioden infinner sig då det är en rad olika papper som ska in 

och det därför krävs en stor administrativ insats. Värt att notera är att klubbarna generellt sätt 

ställer sig positiva till elitlicensen då klubbar inte ges möjligheter att fuska med sin ekonomi, 

som Martin Johansson från Östersund sa “det förhindrar klubbar från att skapa luftbudgetar”. 

Elitlicensen innehåller ett kriterium som nästintill samtliga klubbar nämnt är av högsta 

prioritet beroende på dess ekonomiska krav, det handlar om kravet på positivt eget kapital. 

Samtliga klubbar klarar i dagsläget detta krav. Om vi ser ur ett 3-4 års perspektiv framåt 

finner vi att Kalmar med sitt nuvarande system inte kommer klara denna gräns. Detta har lett 

till kostnadsbesparingar på de flesta posterna, exempelvis minskade spelarkostnaderna med 

20 % inför i år. Samtidigt är man beroende av spelarförsäljningar. Om de åtgärder Kalmar gör 

i dagsläget inte skulle räcka till, kommer det innebära degradering, likt Örgryte vid konkursen 

2011. Helsingborg berättade även dem att de är farligt nära ett negativt eget kapital.  

 

5.1.2 Kultur 
 

Bland klubbarna vi intervjuat har kulturen en stor påverkan på hur klubben sätter sina mål och 

visioner. Detta likt det Nilsson och Olve (2013) beskriver, att förväntningarna på klubben har 
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en stor påverkan kring organisationens mål. Örgryte förklarar att i och med att man är 

Sveriges äldsta klubb finns det förväntningar på klubben utifrån. Detta likt klubb X som 

menar att i och med att de har så pass många medlemmar finns det krav och förväntningar på 

klubben. Även Mjällby som beskriver svårigheten med att vara en liten landsortsklubb men 

fortfarande ha mål och visioner att utmana de stora klubbarna från stora städer. Detta menar 

klubben grundar sig i deras historia som varit att de spelat i Allsvenskan i så pass många år 

och byggt upp en kultur att man vill vara där. 

 

Kalmar beskriver dock att deras kultur inte har allt för stor påverkan på klubbens mål och 

visioner. Sportchefen i Kalmar menar att det är främst i storstadsklubbar detta yttre tryck från 

publik finns. 

 

I och med att kulturen uppfattas så viktig bland majoriteten av klubbarna blir den också som 

Chenhall (2003) beskriver det, väldigt grundläggande i hur klubbarna bygger upp sina 

budgetar. Klubb X beskriver exempelvis att de för att uppnå sina långsiktiga mål måste öka 

spelarbudgeten. Detta stöds även av de andra klubbarna som även de diskuterar korrelationen 

mellan spelarbudget och tabellposition. 

 

5.1.3 Storlek 
 

Trelleborg beskriver svårigheten med att växa som förening. Chenhall (2003) beskriver att 

svårigheterna inom organisationen när den växer är att det leder till ökad decentralisering och 

att kommunikationen inom organisationen kommer att bli mer komplex. För att utvecklas som 

förening måste man dock växa, det menar i alla fall Trelleborg som hävdar att de inte kan 

behålla samma organisation nu när de gick upp i Superettan som de hade i division 1. 

 

Östersund har däremot gått ifrån det mer traditionella och vanliga organisationsformen där 

klubbar använder sig av klubbchef och/eller sportchef. Östersund har jobbat fram något eget 

där de har fem stycken avdelningar som alla har ansvar inom sitt område. De är övertygade att 

det är rätt väg att gå för att nå framgång och kunna växa på sikt. 

 

Kalmar betonar hur de har varit tvungna att ändra i sin organisation i takt med att de har vuxit 

och mer blir likt ett vanligt företag. Detta i takt med att klubben i och med sitt arenabygge 

förändrade organisationen.  
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5.1.4 Sammanfattning situationsfaktorer  
 

De beskrivna situationsfaktorerna har en stark påverkan på elitfotbollsklubbar. Omgivning, 

kultur och storlek har alla en påverkan på klubbarnas mål, visioner och strategi. Det kan man 

tydligt urskilja i vår empiri. De har även en påverkan på varandra. Om det till exempel i 

klubbens kultur alltid finns en vilja att vinna Allsvenskan kommer det att ha en påverkan på 

klubbens storlek. Studier har visat på att sportsliga resultat prioriteras. Vi tycker oss kunna 

urskilja att det är något annorlunda synsätt bland elitfotbollsklubbarna idag. Klubbarna 

diskuterar tydligt att sportslig framgång leder till bra ekonomiskt resultat. Dock betonar 

klubbarna att de vill göra det med en ekonomi i balans. Det är oftast ekonomin som är 

utgångspunkten i det hela, att det är en stabil ekonomi som kommer först. Klubbarna pratar 

om att alla klubbar kan göra bättre eller sämre år sportsligt, när det går sämre är det viktigt att 

ha en stabil och stark ekonomi att falla tillbaka på.  

 

5.2 MCS paket 
 

5.2.1 Strategi 
 

Visioner, målsättningar och planering är något som enligt vår teori kan kopplas till strategi. 

Klubbarnas visioner, målsättningar och planering ser lite olika ut men det är enligt Chenhall 

(2003) helt naturligt eftersom de befinner sig i olika situationer och därmed behöver anpassa 

sig. Situationsfaktorerna som beskrivits tidigare påverkar klubbarnas målsättning och strategi. 

Våra undersökta klubbar befinner sig även i olika ekonomiska situationer där ungefär häften 

av klubbarna känner att de har en ansträngd ekonomi för tillfället medan andra häften säger 

sig ha en god ekonomi. Detta är givetvis något som också spelar in på klubbarnas mål och 

strategier. Vidare skiljer sig kulturen i klubbarna, vilket enligt Chenhall (2003) också 

påverkar utformningen av strategier och mål.  

 

Enligt Malmi och Brown (2008) borde den strategiska planeringen vara på både kort och lång 

sikt. Gemensamt för alla klubbar är att de har både ekonomiska och sportsliga 

målformuleringar, på både lång och kort sikt. Vilket också enligt Nilsson och Olve (2013) 

lägger själva grunden för hur styrningen av klubben kommer att se ut. 

 

Vi ser en del skillnader på uppsatta målsättningar där någon använder sig av mer vaga 

formuleringar medan andra har mer konkret. Östersund, Mjällby och Kalmar har en sportslig 

målsättning av mer konkret karaktär. Där Östersund har som mål att vinna Allsvenskan inom 
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några år, Kalmar siktar på att vara i toppen av Allsvenskan 2018 och Mjällby vill vara en 

Allsvensk klubb inom 5 år. Medan Örgryte har som målsättning och vision att spela en 

underhållande fotboll på så hög nivå som möjligt, vilket vi anser vara något mer vag.  

 

En intressant trend vi ser är att ekonomin ska leda till den sportsliga framgången, inte 

tvärtom. Som Jörgen Martinsson i Mjällby säger; ”vi måste nå upp till våra ekonomiska mål 

för att nå de sportsliga”. Detta är representativt för i stort sätt samtliga klubbar vi undersökt. 

Vi ser även här lite olikheter i att formulera sina ekonomiska målsättningar. Den enda 

klubben som i stort sätt har ett konkret långsiktigt finansiellt mål i form av siffror är 

Östersund. Omsättningsmålet är att nå 65 miljoner kr inom 2,5 år. Resterande klubbar har 

något mer abstrakta långsiktiga mål, i alla fall som vi har fått ta del av, som t.ex. plusresultat, 

bygga på det egna kapitalet samt ekonomi i balans. Att bygga på sitt egna kapital är 

visserligen ett finansiellt mål men det kan vara stor spridning i ett positivt resultat. Örgryte 

använder sig av femårsplaner med uppsatta målsättningar, vilket är ett tydligt exempel på 

långsiktsplaneringen som presenterades i teorin. 

 

På kort sikt har samtliga klubbar konkreta ekonomiska målformuleringar, vilket relateras till 

eftersträvat budgetresultat. Vissa strävar efter ett uppsatt plusresultat medan andra siktar på 

break-even. Att gå break-even är det vanligaste antagandet inom europeisk fotboll enligt 

Sloane (2015). Vi tror att de klubbar som vill generera mer än break-even vill bygga upp sin 

ekonomi delvis för att klara av elitlicensen även vid sämre tider och behöver en ekonomisk 

grund att stå på. Helsingborg, Kalmar och Mjällby vill samtliga ha en ”ekonomi i balans”, 

vilket vi har förstått det som betyder kontroll där man genererar ett break-even resultat. 

Medan Östersund, Örgryte, Trelleborg och Klubb X vill bygga på sitt kapital genom att göra 

plusresultat. 

 

Vi kan därmed konstatera att det görs både kort och långsiktsplanering inom samtliga klubbar, 

både på de sportsliga men även på de ekonomiska delarna. Vi tycker att klubbarna har tydliga 

mål om vart de vill befinna sig på både kort och lång sikt. Precis så som Malmi och Brown 

(2008) rekommenderar i sitt MCS paket. Budgeten är klubbarnas svar på kortsiktig planering 

där det budgeteras för det kommande året. Eftersträvat resultat i budgeten bestäms i 

klubbarnas av den långsiktiga målsättningen, precis så som Anthony et al. (2014) menar att 

det ska fungera, dvs. att långsiktsplaneringen ska fungera som input i budgeten. 
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Hur ska man då nå dessa målsättningar? Det är här som strategin kopplas in enligt Nilsson 

och Olve (2013). Kostnadsbesparingar har varit ständigt återkommande i de flesta av de 

undersökta klubbarna. Klubb X, Helsingborg, Kalmar är exempel där kostnadsbesparingar i 

ligger i fokus. För att skära ned på kostnader är ett vanligt tillvägagångssätt att värva 

kontraktslösa spelare och flytta upp från sin ungdomsakademi. Att jobba med marknadssidan 

för att generera intäkter är även det en viktig del för att nå sina uppsatta målformuleringar 

menar Östersund, Klubb X och Trelleborg. Här jobbar både Östersund och Klubb X med 

provision till sina säljare för att öka sina intäkter. Både Jörgen Martinsson i Mjällby och 

Mattias Kronvall i Trelleborg svarade att de har uppsatta handlingsplaner för hur de ska nå 

sina målsättningar. 

 

5.2.2 Organisation 
 

Vi har funnit en klubb som organisationsmässigt sticker ut från mängden, denna klubb är 

Östersund. Alla de övriga klubbarna använder som av någorlunda liknande organisation, dvs 

att de har befattningar som klubbchef och/eller sportchef. Detta har inte Östersund, utan man 

sparar in på dessa befattningar genom att istället ha fem ansvarsområden som på så vis syftar 

till att täcka dessa positioner. Vidare är Östersund den enda klubben som använder sig av en 

s.k. manager som har ansvaret kring A-lags verksamheten.  

 

En non profit organizations primära mål ska enligt Anthony et al (2014) inte ska vara på den 

finansiella sidan. Dock finner vi ett flertal klubbar som hävdar att plusresultat är högt 

prioriterat när föreningens lång- och kortsiktiga mål fastställs. Det blir en balansgång mellan 

den ideella föreningens kärnsyfte och de krav som ställs genom elitlicensen angående ett 

positivt eget kapital. Man kan tolka det som att dessa ståndpunkter blir att prestera ett plus 

resultat för att skapa sig ett positivt eget kapital samtidigt som man ska bedrivas som en ideell 

förening vars huvudsakliga syfte är att inte bedriva affärsmässig verksamhet och återinvestera 

i föreningen. Detta går emot varandra och kan på så vis skapa förvirring. 

 

Trots möjligheten till bolagisering har endast ett fåtal klubbar valt att göra detta. I vår intervju 

med Örgryte förhörde vi oss angående de bakomliggande faktorerna till aktiebolagets 

konkurs. Enligt stadgarna (RF:s stadgar 11 kap §3a) blir det genom en bolagisering tillåtet att 

ta in externa finansiärer i klubben, något som Örgryte tog vara på. Trots externa finansiärer 

hade klubben för höga personalkostnader, framförallt på spelarsidan. Kostnaderna blev för 

höga och tillslut klarade företaget inte sig. Klubben gick i konkurs och återgick till att vara en 
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ideell föreningen igen. Vi tror att historier som denna kan avskräcka andra föreningar till att 

bolagisera sin elitverksamhet. Värt att notera är att Klubb X endast ser fördelar med 

bolagisering. Detta finner man i att det blir enklare att skilja elitverksamhet från bland annat 

ungdomsverksamheten, det ger möjligheter till externa finansiärer samt avdrag på momsen.    

 

5.2.3 Kulturstyrning 
 

Klubbarna arbetar medvetet eller omedvetet med det som Malmi och Brown (2008) ser som 

kulturstyrning. Det handlar i själva verket om att överföra de kulturella situationsfaktorer som 

vi berörde i avsnittet kultur i 5.1.2. Klubbarna arbetar aktivt med att skapa en spelartrupp för 

att således kunna nå upp till sina sportsliga mål på både kort- och långsikt. Klubb X beskriver 

det bäst med att de aktivt måste öka sin spelarbudget för att nå upp till de sportsliga resultaten.  

 

Kalmar, Trelleborg och Mjällby arbetar aktivt med att få upp ungdomsspelare och få en lokal 

förankring i A-laget då det är viktigt för klubbens värdegrunder. Det är enligt Malmi och 

Brown (2008) helt i linje med det som kallas kulturstyrning. Att klubbarna arbetar aktivt för 

att föra över sina värdegrunder. 

 

5.2.4 Budget 

 
Det går inte nog att understryka hur viktig budgeten är för elitfotbollsverksamheterna. Detta 

trots att Nilsson och Olve (2013) beskriver att budgeten är ett olämpligt styrmedel i osäkra 

miljöer. Samtliga klubbar har medgett att budgeten har stor och i vissa fall avgörande 

inverkan på föreningens framtida planering samt målsättningar, vilket Anthony et al. (2014) 

bekräftar då de ser budgeten som ett kraftfullt styrverktyg.  

 

Vi finner att elitfotbollsföreningar skiljer sig från den ordinära företagsverksamheten i form 

av att klubbar ofta gör två olika budgetar. Anthony et al. (2014) hävdar att man vid osäkerhet 

kan välja att säkra upp sin organisation. Att i dessa fall göra två budgetar anser vi vara en 

handling som går under kategorin “säkra upp”. Detta antagande går emot det som Nilsson & 

Olve (2013) hävdar. De anser istället att budgeten blir mindre lämplig desto osäkrare miljön 

man befinner sig i är. Oavsett Nilsson & Olves (2013) argumentation använder sig samtliga 

intervjuade klubbar av budget. För att skapa en flexibilitet i budgeten kan man göra som 

Anthony et al. (2014) hävdar, nämligen vidta försiktighetsåtgärder. Detta har vi till stor del 

fått bekräftat att klubbarna gör. Trelleborg vidtar exempelvis försiktighetsåtgärder på 

intäktssidan i form av att de budgeterar lägre intäkter från publik och sponsorer än vad de 
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förväntar sig. På det motsatta hållet ser vi Klubb X som istället har tagit upp en post för 

oväntade kostnader i sin budget, vilket även får ses som en försiktighetsåtgärd kopplingsbar 

till den teoretiska förankringen genom Anthony et al. (2014). 

 

Under vår studie har vi funnit två klubbar som inte direkt använder sig av 

försiktighetsåtgärder vid sin budgetering. I Helsingborg och Kalmar finner vi förklaringen i 

att arenabygget tar så pass stor del av klubbens ekonomiska tillgångar. Detta gör att klubbarna 

inte har utrymme att vidta några försiktighetsåtgärder.   

 

En klubb som väljer att utgå från ett realistiskt perspektiv är Östersund, som hävdar att man 

ska tro på det man budgeterar och därmed inte använda sig för mycket av 

försiktighetsåtgärder. Föreningen uppger dock att man använder sig av försiktighetsåtgärder i 

viss mån men då man haft ökade intäkter flera år i rad så budgeterar man även efter detta 

fortsättningsvis. 

 

Budgetuppföljning äger kontinuerligt rum i de klubbarna vi har intervjuat. Sätten att följa upp 

budgeten skiljer sig dock en del klubbarna emellan. Många klubbar hävdar att det är under 

styrelsemötena, cirka en gång i månaden som uppföljning äger rum. Andra klubbar har 

månads- eller veckovis uppföljning. Detta vill vi koppla till Nilsson & Olve (2013) som påstår 

att det är ledningen som står för denna uppföljning, vilket klubbarnas styrelse får ses som. En 

vanlig uppföljningsmetod är att arbeta med prognoser. Detta gör Östersund, Mjällby, 

Trelleborg och Klubb X. Klubbarna har olika förutsättningar att hantera de avvikelser som 

kan uppstå under årets gång. Det rör sig främst om de ekonomiska förutsättningar klubbarna 

har. En del klubbar har avlagt en buffert, tänkt att täcka avvikelser, medans andra klubbar har 

inte har dessa krafter att tillsätta. Även detta pekar Nilsson & Olve (2013) på som hävdar att 

beroende på förutsättningar kan åtgärder skilja sig år organisationer emellan.  

 

5.2.5 Kalkyler 
 

Klubbarna medger att de i olika omfattande utsträckningar använder sig av kalkyler inom 

organisationerna. Kalkylobjekten skiljer sig från arena, spelarköp till externa finansiärer. 

Kalmar FF tog upp en enligt oss intressant kalkylering då de i bakhuvudet beräknade ett 

spelarköps kostnader mot de ökade publikintäkter som denna spelare kommer att generera. 

Detta vill vi koppla till Nilsson & Olve (2013) som hävdar att en produktkalkyl samlar 
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samtliga intäkter och kostnader som ett objekt kan tänkas ge. Fotbollsspelaren blir i detta fall 

kalkylobjekt.  

 

Helsingborg, en klubb som genomför ett arenabygge, medgav även de att de gjort en 

investeringskalkyl vid bygget av den nya arenan. Klubben menar att kostnaderna annars hade 

kunnat skena iväg. Bygget har gjort att klubbens ekonomi är ansträngd vilket är en 

konsekvens som enligt Nilsson & Olve (2013) kan uppstå om en organisation väljer att göra 

en investering. De hävdar att nästan allt som minskar vinstutrymmet på kort sikt, men som 

ökar avkastningen på lång sikt får ses som en investering, vilket Helsingborgs arenabygge får 

ses som i detta fall. En annan form av investeringskalkylering som äger rum i svenska 

elitfotbollsklubbar är kalkyler på välutvecklade biljettsystem. Både Östersund och Klubb X 

hävdar att de fört dessa typer av beräkningar vid investering i biljettsystemet. Detta då man 

tror sig ha ett stort antal fribiljetter som klubben inte driver några intäkter för. Genom ett 

utvecklat biljettsystem får man således kontroll över och kan styra dessa fribiljetter. 

 

Även om klubbarna inte skriftligen räknar på de spelare de tänker investera i har de ändå 

medgett att de i någon viss mån använder sig av kalkyler vid spelarinköp. I dessa fall handlar 

det om att beräkna dels kostnaden för spelaren kontra vad den ger tillbaka till klubben, helt 

enligt Nilsson & Olves (2013) teorier. På så vis blir det relativt enkelt att beräkna 

kostnadssidan i och med kontraktets utformande, medans intäktssidan blir svårare då man inte 

vet vad spelaren kommer generera dels på men även utanför planen. 

 

Om klubbarna använder sig av målkostnadskalkylering är inget de öppet medgav. 

Anledningen till detta kan bero på bristande kunskaper inom området från klubbarnas sida. Vi 

kan dock se mönster mellan målkostnadskalkylering och elitfotbollsklubbar på så sätt att 

klubbarna har en ständig kommunikation med marknaden, något som i detta fall får ses som 

bland annat sponsorer och publik samt det som Nilsson & Olve (2013) ser som den 

marknadsmässiga sidan.  

 

Klubbarna anger att de påverkas av föreningarnas kultur på så vis att man inte kan ändra för 

mycket i grunden. Detta tolkar vi som exempelvis pris på inträde och andra intäkter som 

publik och sponsorer kan tänkas bidra med. Om för stora prisökningar från klubbarnas sida 

sker inom dessa områden kan det bli som i Trelleborgs fall, att man tappar den ideella tanken 

och drar sig mot en affärsverksamhet. Det handlar om att granska betalningsviljan, något som 

Nilsson & Olve (2013) presenterar. I fotbollsklubbars situation gäller detta betalningsvilja vid 
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de områden som genererar intäkter till klubbarna. Detta i syfte att inte skena iväg med 

priserna och på så sätt gå miste om viktiga sponsorer och publikintäkter. Eftersom Deloitte 

(2014) hävdar att 55-60% av intäkterna i elitfotbollsklubbar härstammar från sponsring skulle 

det få förödande konsekvenser om sponsorintäkterna skulle minska. 

 

5.2.6 Prestationsmätning 
 

Den empiriska delen i denna uppsats påvisar att klubbar i stor utsträckning använder sig av 

nyckeltal som ett mått på deras prestationer. Detta kopplas till Anthony et al. (2014) som 

påvisar att finansiella tal kan handla om bland annat räntabilitetsmått, vilka kan vara en del av 

en organisations nyckeltal. Vi finner även ett antal handlingsplaner inom klubbarna, i syfte att 

leda klubben mot deras mål och visioner. Även dessa kan ses som ett mätinstrument för 

prestationer då klubbarna i dessa handlingar kan se vad klubben behöver göra för att nå just 

mål och visioner, alltså ett mått på prestationer.  

 

En ytterligare typ av prestationsmätning finner vi i både Kalmar och Östersund som arbetar 

med prestationsmätning på marknadssidan. Här mäts hur mycket sponsorintäkter de anställda 

genererar. Ax, Johansson & Kullvén (2015) hävdar att de icke-finansiella talen har fått mer 

uppmärksamhet de senaste åren. Vi kan varken bekräfta eller dementera detta med denna 

uppsats. Vad vi dock kan fastslå är att klubbar aktivt jobbar med såväl finansiella som icke-

finansiella tal med större fokus på de finansiella.  

 

Örgrytes Pierre Edström hävdade, att utan ekonomi blir det inget sportsligt. Bland annat 

denna argumentation gör att vi ser det som att de finansiella prestationsmåtten utgör den 

primära grunden för vad som kopplas till det som både Anthony et al. (2014) samt Ax, 

Johansson & Kullvén (2015) ser som en organisations strategiimplantering. 

 

5.2.7 Icke finansiella mått 
 

Kalmar använder sig av bland annat sponsornöjdhet som mått för en icke-finansiell prestation. 

Detta kopplas till det som Malmi & Brown (2008) ser som ett mått som inte kan mätas i 

monetär form. Samtliga klubbar blir bedömda utifrån resultat i serien, även detta ses som ett 

icke-finansiellt prestationsmått då de inte vid en första anblick kan kopplas till de finansiella. 

Vid säsongens slut kan detta prestationsmått dock få en hybridliknande förankring på så vis 

att klubbarna blir belönade utifrån tabellplacering med en monetär summa, helt enligt Malmi 

& Brown (2008) samt Anthony et als. (2014) teorier. Helsingborgs IF använder sig av 
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åskådarantal som ett mått på prestation, därmed får detta ses som ett icke-finansiellt mått som 

enligt Malmi & Brown (2008) mäter det som de finansiella måtten inte gör. 

 

Mjällby, Helsingborg och Kalmar medgav att de använder antal spelare från de egna leden 

som ett mått för hur pass bra klubbens förmåga att skapa talanger är. Trelleborg hävdar att en 

missvisande bild av detta icke- finansiella mått kan förekomma då man endast beräknar antal 

spelare och inte vad de genererar. Istället borde man utgå från antal spelminuter dessa spelare 

alstrar i A-laget. Med anledning av detta skapas ett mått för en icke- finansiell prestation, i 

överensstämmelse med Malmi & Browns (2008) teorier. 

 

Ytterligare icke-finansiellt mått är det sportsliga resultatet, ofta i form av tabellplacering. Näst 

intill samtliga klubbar medgav att det är sportsligt resultat som många gånger lägger grunden 

för klubbarnas både kort- men även långsiktiga mål.  

 

Ur elitfotbollsklubbars situation tycker vi att icke-finansiella mått borde handla om 

publiksnitt, talangutveckling, sponsornöjdhet och sportsliga resultat. Detta går hand i hand 

med Anthony et als. (2014) mått där man kan se sportsligt resultat som kvalité och 

kundnöjdhet kan relateras till publiksnitt och sponsornöjdhet. 

 

5.2.8 Hybrid 
 

Många klubbar väljer att analysera antalet spelminuter som spelare från de egna leden 

genererar i A-laget. Detta i syfte att i framtiden sälja spelarna och gå med vinst. Detta kan på 

så vis ses som ett icke-finansiellt mått som i framtiden kan innebära ett finansiellt mått. Vi 

tolkar detta som det Malmi & Brown (2008) ser som en hybrid, en blandning mellan 

finansiella- och icke finansiella mått.  

 

Vidare inom hybridområdet har de intervjuade klubbarna i viss mån låtit sig inspireras av 

andra klubbar på så vis att det hålls en ständig kontakt mellan klubbarna. Inspirationen 

sträcker sig även utanför fotbollsbranschen där bland annat Örgryte har hämtat från andra 

verksamheter än sportsliga. Många klubbar framhåller vikten av sportchefsmötena SEF 

anordnar där information byts. Det är under dessa möten som klubbar kan hämta inspiration 

från framgångsrecept i syfte att implementera i sin egen verksamhet, något som både Kalmar 

och Örgryte hävdar. Man kan tolka det som att dessa föreningar inte ser sig själva som 

konkurrerande verksamheter utanför planen, utan istället är man öppna att berätta för andra 

klubbar hur deras verksamhet fungerar. Det blir det som Ax, Johansson & Kullvén (2015) tar 
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upp som en så kallad funktionsinriktad benchmark där klubbarnas olika funktioner jämförs 

med varandra. Vi ser en svårighet med att jämföra en klubbs egen prestation med den bästa 

inom samma bransch, det som Ax, Johansson & Kullvén (2015) ser som konkurrensinriktad 

benchmark. Detta beror på att förutsättningarna i de olika klubbarna är så pass olika att en 

benchmark med den bästa konkurrenten inte är genomförbar, något som Kalmar nämnde 

under intervjun. Dessa förutsättningar beror såväl på skillnaden i omsättning klubbarna 

emellan men även på klubbarnas olika organisationsstruktur och storlek. Klubbarna använder 

sig av finansiell benchmark då exempelvis Kalmar sa att de omsättningsmässigt ligger 11-12 

placering i Allsvenskan. Även gällande det egna kapitalet sker en benchmark klubbarna 

emellan då Kalmar sa att de i detta fall låg på en 4-5 plats i Allsvenskan. Detta visar att det 

sker viss jämförelse klubbarna emellan, något som Ax, Johansson & Kullvén (2014) ser som 

en benchmark då man jämför en organisations egna prestation med liknande prestationer i 

andra organisationer. 

 

5.2.9 Belöningssystem 
 

Belöningssystem är enligt Ax, Johansson & Kullvén (2015) väldigt vanligt i organisationer 

för att motivera anställda, vilket även stämmer bra in på de elitfotbollsklubbar vi har 

undersökt. Örgryte är den enda klubb i vår studie som inte använder sig av belöningssystem. 

Belöningssystemen i klubbarna är uppbyggda på olika sätt och berör olika delar av 

verksamheterna. Finansiella belöningssystem används av Klubb X, Mjällby, Östersund, 

Kalmar. Trelleborg i sin tur jobbar endast med icke-finansiella belöningar i form av 

aktiviteter. Det finns även klubbar som kombinerar sitt finansiella system med icke-finansiella 

belöningar. Icke-finansiell belöning i form av befordran och ledighet som Ax, Johansson & 

Kullvén (2015) tar upp är inget som undersökta klubbar har nämnt, utan det vanliga är att man 

gör någon aktivitet.  

 

De finansiella belöningssystem som finns riktar sig främst mot spelare. Gemensamt för dessa 

klubbar är att dessa belöningar oftast är gemensamma för hela spelartruppen, men i vissa fall 

kan de även vara individuellt uppbyggda. Anledningen till att de främst använder sig av 

gemensamt uppbyggda system är för att skapa lagsammanhållning. Det visade sig även att två 

av klubbarna, Östersund och Klubb X använder sig av finansiella belöningar till övrig 

personal som administration och säljare. Båda dessa klubbar har som målsättningar att öka 

sina intäkter och ser möjligtvis belöningssystemet som en strategi för att uppfylla detta.  
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Vi kan även se en koppling mellan belöningssystemet och styrningen av organisationen. Att 

belöningssystemen främst riktar sig mot spelare och ledare beror på att man vill motivera 

spelarna att prestera bättre. Genom att belöna sportsliga prestationer säkrar man också intäkter 

för kommande år som ligger i klubbens intressen, exempelvis genom att behålla sin plats i 

Allsvenskan. 
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6. Slutdiskussion 
 

I slutdiskussionen kommer vi att besvara vår frågeställning. Vi kommer att följa liknande 

struktur som vi använt oss av i analysen där vi först kommer att gå igenom de 

situationsfaktorer som vi upptäckt påverkar ekonomistyrningens roll i elitfotbollsklubbar. 

Därefter kommer vi att utgå ifrån vår konceptuella modell ”MCS paket” när vi utvecklar hur 

klubbarna använder sig av sina styrmedel. Slutligen kommer vi att presentera förslag till 

vidare studier.   

 

6.1 Situationsfaktorernas påverkan på ekonomistyrningen 
 

Vi kan konstatera att elitfotbollklubbars situation är speciell. Alla klubbar förutom en i vår 

studie är ideella föreningar vars ändamål ska vara att inte gå med vinst. Klubbarna har 

präglats av att det är sportsligt resultat som varit det viktigaste för både klubben och 

supportrarna. Tidigare forskning visar på att sportsligt resultat är prioriterat och detta ska 

göras med en ekonomi i balans. I vår studie har vi fått liknande svar, med en märkbar 

skillnad: Det är ekonomin som lägger grunden för att skapa sportsliga resultat. Klubbarna 

diskuterar att ekonomin och det sportsliga resultatet har starka samband med varandra i två 

aspekter. För det första, om klubben gör bra sportsliga resultat kommer klubbens ekonomi att 

förbättras. För det andra, om klubben har en stabil ekonomi har man goda förutsättningar att 

nå sportslig framgång. Mattias i Trelleborg pratar till exempel om ”lycko-år”. Han menar på 

att klubbar kan lyckas att uppnå bättre sportsliga resultat under ett år än vad man hade räknat 

med och till följd av detta så följer ett bättre ekonomiskt resultat. Dock menar Trelleborg att 

man inte kan förlita sig på dessa ”lycko-år” utan att man som klubb måste ha en solid 

ekonomi.  

 

Örgryte tar upp ett annat exempel där de efter deras konkurs 2011 menar att det ekonomiska 

numera är prioritet. Detta ska sedan leda till så bra sportsliga resultat som möjligt. Flera av 

klubbarna poängterar detta, medvetet eller omedvetet, att man måste bygga en stark ekonomi 

för att kunna generera ett bra sportsligt resultat på sikt.  

 

Vi drar därför slutsatsen att klubbarna har lärt sig av sina egna eller andra klubbars misstag. I 

fotbollsvärldens alla kontexter, med osäkra intäkter och kostnader, osäkerheten i 

seriesystemet, spelarköp och spelarförsäljningar är det viktigt att fokusera på det klubbarna 

själva kan påverka. Sportsliga resultat är fortfarande drivkraften bland klubbarna men i våra 
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undersökta klubbar är dessa målsättningar på något längre sikt. Vi anser därför att klubbarna 

har anpassat sig efter omgivningen likt Otleys (1980) situationsbaserade synsätt. Kulturen och 

historien är och har varit densamma. Det gör att vissa klubbar pressas mer än andra att uppnå 

vissa resultat. En del klubbar kan arbeta i lugn och ro för att uppnå sportsliga resultat på lång 

sikt medans andra klubbar pressas av både sig själva, supportrar och sponsorer att prestera 

varje år.  

 

Storleken på klubbarnas organisationer har varierat. Det klubbarna främst har diskuterat är att  

storleken måste öka i takt med vilken division klubben spelar i. Östersund påpekar en 

intressant aspekt där de menar att de i och med sin organisationsuppbyggnad slipper vissa 

overhead-kostnader. Här tror vi också att kulturen och kanske framförallt omgivningen och 

förutsättningarna spelar in. Om klubben är beläget i en storstad har den helt andra 

förutsättningar att dra in sponsorer och locka publik vilket leder till överlägsna intäkter 

gentemot klubbar i mindre städer. Klubbarna i de större städerna har en tendens att arbeta i 

större organisationer. Det tror vi har att göra med just dessa förutsättningar. I en mindre stad 

som Östersund har man inte alls samma möjligheter som exempelvis Örgryte. För tillfället är 

det Östersund som spelar i Allsvenskan och Örgryte i Superettan. Detta tror vi beror på att de 

mer aktivt arbetar med klubbens styrning och i klubbens organisationsuppbyggnad. De har i 

varje avdelning tydliga roller vad som ska göras och arbetar efter ett välutvecklat arbetssätt 

som ständigt driver dem framåt.  

 

Situationsfaktorerna påverkar således ekonomistyrningen på alla plan. Det påverkar vilken 

roll ekonomistyrningen har inom organisationen. Klubbarna har anpassat sig efter den osäkra 

omgivningen genom att sätta ekonomin i fokus. Klubbarnas kultur påverkar i vilken mån de 

strävar efter omedelbara sportsliga resultat vilken i sin tur påverkar klubbens 

ekonomistyrning. Klubbarnas storlek påverkar också ekonomistyrningen. Antingen måste 

klubbarna hantera större organisationer som kräver en hög grad av ekonomistyrning eller så är 

det mindre organisationer som måste vända på varenda krona för att kunna konkurrera med 

dessa större organisationer.  

 

6.2 Ekonomistyrningens roll i elitfotbollsklubbar 
 

Ekonomistyrningen har en betydande roll i undersökta elitfotbollsklubbar och det är 

ekonomin som står i fokus. Detta har gjort att klubbarna aktivt arbetar med sin 

ekonomistyrning för att nå sina ekonomiska mål. Vi anser att osäkerheten i branschen och 
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omgivningen gör att den är väldigt svår att förutse. Vi tror också att detta är den störst 

bidragande orsaken till att undersökta elitfotbollsklubbar idag sätter ekonomin i fokus. 

Tidigare studier har visat att sportsligt resultat varit de primära målen men vi anser alltså att 

detta har förändrats. Man får givetvis inte misstolka vårt resultat. Vi är medvetna om att 

sportslig framgång är anledningen till att fotbollsföreningar över huvud taget finns till. Men i 

dagsläget anser vi att klubbarna sätter ekonomin först för att sedan nå sportslig framgång. 

 

I vår studie valde vi att utgå ifrån ett MCS paket när vi skulle identifiera klubbarnas 

ekonomistyrning. Vi har identifierat att alla delar i vårt MCS paket används på ett eller annat 

sätt i klubbarna. I detta paket är budget det mest framträdande och viktigaste styrmedlet för att 

sätta mål, följa upp mål och styra ekonomin. Det råder dock stor oklarhet i budgetens 

innehåll, framförallt på intäktssidan då utfallet av en säsong kan vara oklar in i det sista. Detta 

medför att klubbarna tycker att budgeteringsprocessen är väldigt svår. Vi tror dock att 

budgeten fortsättningsvis kommer vara det absolut viktigaste styrverktyget, trots att det i 

teorin är något motsägelsefullt då man verkar i en osäker miljö. Att istället arbeta med 

prognoser är något vi funnit att klubbar gör. I dessa fall används budgeten som utgångpunkt 

och man prognostiserar allt efter som året fortlöper. Möjligheter att följa upp och kontrollera 

prognoser blir i dessa fall relativt enkla. Genom att vi har kunnat identifiera alla delar i MCS 

paketet anser vi att ekonomistyrning är något som klubbarna aktivt jobbar med även fast alla 

klubbar inte använder alla delar av paketet.  

 

För att motivera personal och spelare utformas i huvudsak gemensamma belöningar, främst 

finansiella sådana. Klubbarna har tendens att titta på andra organisationer för att hämta 

inspiration, i dessa fall gäller främst organisationer med liknande struktur. Viktiga 

prestationsmått i klubbarna är att producera spelare från de egna leden för att på så vis göra så 

få spelarinköp som möjligt. På den finansiella sidan är ett resultat i balans något som mäter 

klubbarnas förmåga att prestera.  

 

För att besvara frågeställningen finner vi att ekonomistyrningen har en starkt bidragande roll 

för elitfotbollsklubbars framtid. Osäkerheten i branschen gör att framtiden är svår att förutse. 

Att ständigt arbeta med ekonomi och hur man kan styra verksamheten för att stabiliseras blir 

därför väldigt avgörande. Vi har kommit till insikt att man verkar i en riskfylld bransch där ett 

år med sportslig “otur” i form av skador etc. kan leda till att klubben degraderas och därmed 

halverar sin omsättning. Samtidigt sitter man kvar med höga kostnader som exempelvis 
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spelarkontrakt eller drift av arena. Där är därför viktigt att ha en genomarbetad och stabil 

ekonomi att falla tillbaka på, vilket flera av våra undersökta klubbar poängterar.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Om vi hade haft mer tid och utrymme hade det varit intressant att vidare studera balansgången 

som äger rum mellan att bedriva en ideell förening vars huvudsakliga syfte inte befinner sig 

inom det ekonomiska när man även har en elitlicens att förhålla sig till. Detta är ett förslag till 

vidare forskning som vi hade uppskattat om någon, mera djupgående hade studerat.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning hade varit att studera elitfotbollsklubbarnas till synes 

konservativa inställning för möjligheten att låta sig bolagiseras. Trots möjligheten har som 

sagts tidigare endast fem klubbar, valt att gå mot bolagisering, var av en klubb försattes i 

konkurs. Att i dessa fall noggrannare finna situationsfaktorer som leder fram till 

fotbollsklubbarnas ståndpunkter gällande bolagisering hade varit en intressant tes att vidare 

studera. 

 

Det går inte nog att påvisa hur pass viktig budgeten är i samtliga klubbar. Att på ett mer 

djupgående perspektiv granska hur beslutsfattandeprocessen vid budgetering ser ut hade varit 

intressant. I dessa fall blir det mer aktuellt att möjligtvis göra en fallstudie i en fotbollsklubb 

där man finner rötterna till budgetens utformning. 

 

Att göra en djupare studie kring belöningssystemen inom elitfotbollen hade varit intressant. 

Framför allt vad som motiverar spelare och personal. Hur mycket drivs spelare av finansiella 

belöningar och hur mycket får klubbarna ut av sitt belöningssystem? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Inledningsfrågor 

 Berätta om dig och din befattning i klubben 

Om klubben 

 Berätta kort om klubben 

 Vilken föreningsform drivs klubben i och varför?  

 Hur förhåller sig klubben till den rådande elitlicensen, vad anser ni om denna? 

Strategi 

 Hur ser klubbens mål och visioner ut, både sportsligt och ekonomiskt? 

 Hur ska ni uppnå era målsättningar? 

 Hur påverkas klubben av dess visioner och mål? 

Organisation 

 Berätta om klubben och dess organisation, hur är den uppbyggd? 

Kultur 

 Hur är klubbens syn på organisationskultur?  

 Påverkas klubbens organisation, mål och visioner av kulturen? 

Ekonomi 

 Hur ser den ekonomiska situationen ut i klubben?  

 Har ni under de senaste åren haft ekonomiska problem i er klubb? Vad berodde det 

på? 

 Använder ni er av ekonomiska styrmedel, i så fall på vilket sätt samt hur är de 

utformade? 

Budget 

 Hur arbetar klubben med budget? 

 Hur ser budgetuppföljningen ut? 

 Vidtar ni försiktighetsåtgärder? 

Kalkylering 

 Använder ni kalkyler i något sammanhang? 

 Hur finansierar ni era spelarköp? 

Prestationsmätning 

 Hur mäter ni personalens och spelarnas prestationer? 
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 Använder ni er av nyckeltal? 

 Hur mäter ni klubbens prestationer?  

Benchmark 

 Mäter ni er med andra klubbar? Finns det andra klubbar som varit en inspirationskälla 

till er? 

Belöningssystem 

 Hur använder ni er av belöningssystem?  

 Är de finansiellt och/eller icke finansiellt uppbyggda? 

Anonymitet 

 Är det okej att vi använder ditt och klubbens namn i uppsatsen eller önskas 

anonymitet?  

 


