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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur elitidrottsföreningar arbetar med 
ekonomisk och sportslig styrning. Utifrån syftet kommer vi att analysera hur 
föreningarna arbetar för att nå sina mål. Vi kommer även att undersöka vilken 
social roll föreningarna har i samhället. 

Vi har valt att begränsa studien till elitidrottsföreningar. De föreningar vi valt att 
arbeta med är ishockeyföreningen HV71, fotbollsföreningen Jönköpings Södra IF 
och handbollsföreningen IF Hallby HK. De tre föreningarna befinner sig såväl 
sportsligt som organisatoriskt på olika nivåer där HV71 är den största och IF 
Hallby HK den minsta. 

Vi använde oss av kvalitativ metod och genomförde personliga intervjuer med 
företrädare för varje förening. Detta eftersom vi ville få en djup förståelse för vårt 
valda ämnesområde.  

Studien skulle kunna visa att utsträckningen av professionalitet i 
elitidrottsföreningar är direkt beroende av hur stor organisationen är och hur stor 
ekonomisk omsättning föreningen har. När det gäller styrningen av ekonomin så 
har föreningarna oavsett storlek en uppföljning och kontroll av ekonomi och 
budget som till stor del är likvärdiga. Vidare så tror vi att ju längre man har 
kommit i organisationens utveckling desto tydligare arbetar man med uttalade 
visioner och mål i styrningen av organisationen.  

När det gäller elitidrottsföreningarna och de sociala aspekterna upplever vi att de 
är väl medvetna om att de har en viktig uppgift att fylla genom sin 
ungdomsverksamhet. I samarbetet mellan kommun, näringsliv och föreningar så 
finns det mycket att utveckla. Alla har sina särintressen men eftersom man är 
verksamma på samma ort så har man också gemensamma intressen. Om det 
finns framgångsrika föreningar på orten bidrar de till den lokala utvecklingen. 
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Abstract 
The purpose with the thesis is to describe how elite sport association´s deals with 
economic and athletic control. From the purpose we are going to analyse how 
the associations works to reach their objectives. We are also going to investigate 
which social aspects the associations have in the society. 

We have chosen to define the thesis to sport associations. The associations we 
have chosen to work with is the ice hockey association HV71, the soccer associa-
tion Jonkoping’s Södra IF and the handball association IF Hallby HK which ath-
letically and organisational turns out in different levels where HV71 is the largest 
one and IF Hallby HK is the smallest. 

We used qualitative approach where we interviewed respondents from each as-
sociation. This since we wanted to have a complete and a good comprehension 
for the chosen subject field. 

The thesis has shown that the extension of the professionalism in the sport asso-
ciations are immediate abundant by how large the organisation is and how large 
the economic turnover the association has. When it comes to the control of the 
economic the associations has irrespective of the size a follow-up of the econ-
omy and budget that in major are equivalent to each other. Further on it has 
been shown that the further the organisation has been developed the more plain 
the associations works with pronounced visions and goals in the control of the 
organisation. 

When it comes to the sport associations and their social aspects we experience 
that they are well aware of about their important task to fill through their youth 
activities. In cooperation with the municipality, the industry and the associations 
there is a lot left to develop. They all got their special interests but since they are 
active in the same city they also got common interests. If there are successful as-
sociations in the city they contribute to the local development. 
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1 Inledning 
När idrottsföreningar avancerar i seriesystemen så ökar kraven på deras 
prestationer. De sportsliga prestationskraven är de första man tänker på, men 
räcker det att ha duktiga spelare och tränare för att avancera? När man avancerat, 
räcker det fortfarande med den starka spelartruppen för att hålla sig kvar? Spelare 
inom olika idrotter har i allt större utsträckning blivit professionella. Detta faktum 
för oss in på frågan om vilka ekonomiska krav som ställs på dagens föreningar. 
Om det nu inte bara gäller att rekrytera duktiga spelare utan även hålla en god 
ekonomi i föreningen, vad ställer det då för krav på organisationen? 

I uppsatsen har vi valt att intervjua representanter från tre olika 
elitidrottsföreningar. 

Den första föreningen vi valt att undersöka är HV71. HV71 är sedan 1980-talet en 
etablerad idrottsförening i ishockeyns Elitserie, den högsta divisionen i Sverige. 
De har en stor organisation att med en hög ekonomisk omsättning. HV71 har det 
senaste decenniet haft en god ekonomi jämfört med andra konkurrerande 
föreningar på samma nivå. HV71 är en förening som ligger varje Jönköpingsbo 
varmt om hjärtat, och från näringslivet är det hit de största sponsorbidragen går.  

Den andra föreningen vi valt att undersöka är fotbollsföreningen Jönköpings 
Södra IF. Hösten 2002 fick J-Södra en nytändning när man rekryterade före detta 
landslagstränaren Olle Nordin till det dåvarande division II-laget. Detta var starten 
på en seriös satsning mot eliten. Redan första året med Nordin som tränare gick 
man så långt som till kval till Superettan, den nästa högsta fotbollsserien i 
Sverige. Detta kval slutade med bakslag men gav nya erfarenheter som man tog 
med sig inför framtiden. Säsongen 2005 gick det bättre, J-Södra slutade som 
överlägsen seriesegrare och lyckades dessutom vinna kvalet för att ta steget upp 
till Superettan. I dagsläget spelar man den första säsongen på elitnivå sedan 
mitten på 1980-talet och intresset från samhället är stort. Ger detta intresse även 
stöd åt föreningens ansträngda ekonomi i form av större intäkter och bidrag för 
ökade omkostnader? 

Den tredje föreningen vi valt att undersöka är handbollsföreningen IF Hallby HK. 
Hösten 2005 anlände den forne landslagsmannen Johan Pettersson till Hallbys 
planhalva. Målet var utstakat, ’med Johan mot eliten’. Målsättningen var att på tre 
år ta sig till Elitserien från nuvarande division I. Division I är inom handbollen 
nivån under Elitserien. Grundserien vanns vilket i Handbollens seriesystem 
innebär att man spelar i Allsvenskan efter jul. Allsvenskan fungerar som en 
kvalserie till Elitserien. I Allsvenskan gick det fortsatt över förväntan men man föll 
i mötet med det sista laget i kampen om en plats i Elitserien. Denna nivå har inte 
Hallby presterat sedan storhetstiden under 1960-talet. Hallby lider sedan början 
av 2000-talet av en svag ekonomi som man arbetar med att få i balans. Är 
föreningen mogen att trots den svaga ekonomin redan nu ta klivet upp i 
elitserien? 

Vi inleder uppsatsen med en bakgrund till ämnet uppföljt av en kort diskussion 
om problemet vilket för oss till det syfte som vi valt med uppsatsen. Vidare 
beskrivs metoden vi valt till arbetet för att sedan presentera den valda 
referensramen som följs upp av den samlade empirin. Slutligen gör vi en analys 
och en slutsats av det vi kommit fram till samt ger förslag på vidare forskning 
inom ämnet. 
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Vi vill passa på att tacka Er som bidragit med kunskap, stöd och fakta vilket gjort 
uppsatsen möjlig för oss att genomföra, tack till: 

Vår handledare Jan-Olof Müller som gett oss tips, råd och feedback samt fört oss 
tillbaka på rätt spår när vi kört fast. 

Föreningarna som ställt upp med information och framför allt Ni företrädare som 
så välvilligt ställt upp med Er tid på våra intervjuer: IF Hallby HK, David Brehmer 
och Tommy Henriksson. Jönköpings Södra IF, Lennart Nilforsen samt HV71, 
Bengt Kinell och Hans-Göran Frick. 

Sandra Berggren, Vilgot Åberg och Tina Lofthammar för Ert stöd, uppmuntran 
och förståelse för de många timmar som vi varit hemifrån i syfte att göra det 
bästa av denna uppsats. 
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1.1 Bakgrund 
”HV71 har uppnått sitt sportsliga mål, att vara bland de fyra bästa, och kraven är 
släppta. Nu har vi allt att vinna, menar Pär Mårts som ger oss senaste nytt inför 
första semifinalen”. (HV71, 2006a) 

Idrottsföreningar har i grunden ett uttalat sportsligt mål som är primärt för 
verksamheten. Allt eftersom idrotten utvecklats har miljön som föreningarna 
arbetar i blivit allt mer dynamisk. Detta medför att föreningarna idag inte kan 
nöja sig med att sätta upp sportsliga mål. De måste även beakta den ekonomiska 
situationen och hur den utvecklas. Ekonomin utgör idag en grund för att 
långsiktigt kunna uppnå de sportsliga målen.  

Till skillnad från ideella föreningar, vars primära mål är sportsliga, är näringslivets 
mål att generera maximal ekonomisk vinst. Dagens ideella föreningar närmar sig 
alltmer näringslivets mål (Anthony & Govindarajan, 2001). Detta då det har införts 
så kallade elitlicenser för respektive idrott där det bland annat ställs ekonomiska 
krav på föreningarna för att få behålla eller förvärva en plats i eliten. 
Fotbollsföreningarna ska exempelvis uppvisa ett positivt eget kapital. En klubb 
som har negativt eget kapital två år i rad tvångsnedflyttas oavsett storlek på skuld 
och särskilda omständigheter. Säsongen 2005 uppvisade en fotbollsförening i 
Superettan ett negativt eget kapital.  Innevarande säsong har det ökat till tre 
föreningar varav en i Allsvenskan och två i Superettan (Sveriges Television, 
2006). 
Riksidrottsförbundet uppskattar att det finns ca 200 000 ideella föreningar i 
Sverige. Nio av tio vuxna svenskar är medlemmar i minst en förening och i 
genomsnitt uppskattas varje invånare vara medlem i ca 4,5 föreningar (Lindblad 
& Lundén, 2002). 

Ideella föreningar i Sverige får speciella förmåner för att de uppfyller vissa krav. 
Som exempel kan nämnas att de är moms- och skattebefriade om de återför 
minst 80 % av intäkterna tillbaka till verksamheten. För att få tillgång till dessa 
förmåner krävs att föreningen är allmännyttig och har ett högtstående syfte 
(Lundén & Lindblad, 2002). Med att en förening är allmännyttig definierar 
Skatteverket (2006) som att föreningen ägnar sig åt verksamhet som enligt 
utbredd uppfattning i samhället är angeläget att stödja. 

Syftet med en ideell förening är att kunna samla människor som har ett 
gemensamt intresse i en organiserad form. De behöver inte både ha ett ideellt 
syfte och bedriva ideell verksamhet. En ideell förening kan bedriva ekonomisk 
verksamhet genom att ha avlönad personal men för att vara en ideell förening får 
inget vinstsyfte för medlemmarna finnas (Lundén & Lindblad, 2002). 

1.2 Problemdiskussion 
”AIK och Örebro SK åkte båda ur Allsvenskan i fjol, AIK på grund av sportsligt 
usla resultat, ÖSK på grund av stora ekonomiska problem”. (AIK, 2006)  
 
Är det värt att satsa ekonomiskt för att nå sportslig framgång eller ska man se 
satsningen mer långsiktigt? Ska man prioritera en stabil och god ekonomi innan 
man siktar mot att exempelvis vinna Allsvenskan i fotboll? Örebro SK satsade på 
det sportsliga genom att göra ekonomiska investeringar vilket resulterade i en 
åttonde plats i tabellen. Detta räckte inte för att behålla sin plats i serien utan 
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föreningen degraderades till Superettan på grund av alltför dålig ekonomi. AIK 
däremot degraderades på grund av dåliga sportsliga resultat. Berodde detta på att 
man helt enkelt anpassade truppen efter vad ekonomin klarade och fick ta en 
degradering? Insåg man att det ekonomiskt hade inneburit ett stort bakslag om 
man värvat dyra spelare för att kunna hänga kvar? Detta är frågor och 
ställningstaganden som idrottsföreningarna ständigt tampas med. Hur ser det ut i 
våra föreningar? Vågar man satsa ekonomiskt för att nå toppen eller ligger en 
trygg och stabil ekonomi bakom sportsliga framgångar? Hur resonerar man i 
valda föreningar när det gäller ekonomiska och sportsliga mål? Vad ligger som 
grund och vad bestämmer? 
 
Det är väl känt att kraven på en intakt och stabil ekonomi ökar drastiskt vid ett 
eventuellt avancemang mot högsta divisionen. Föreningarna behöver en stark 
organisation och stabil ekonomi att kunna luta sig tillbaka på. Jönköpings Södra 
har inför innevarande säsong tagit klivet och avancerat till en högre division. IF 
Hallby har gjort en bra säsong och var nära att nå den högsta serien men 
förlorade det avgörande kvalet för avancemang.  
 
För att dagens idrottsföreningar ska kunna hävda sig bland de bästa räcker det 
inte med att ha konkurrenskraftiga spelare. För att spela i eliten krävs en minst 
lika konkurrenskraftig ledning som ansvarar för ekonomin och organisationen.  
Idag ställs hårda ekonomiska krav på elitidrottsföreningar för att de ska få 
uppbära elitlicens. Samtidigt har föreningarna stora kostnader till välbetalda 
spelare och tränare. Vidare ska de ha förmåga att bära kostnader för utrustning, 
lokaler, resor, uppehälle för spelare, träningar och matcher både på hemmaplan 
och på bortaplan. Detta sammantaget gör dagens ideella elitförening allt mer till 
en organisation som kan liknas vid ett företag. För att kunna driva en högt 
satsande idrottsförening så är det idag mer regel än undantag att det även är 
representanter från näringslivet som sitter i styrelsen. Innebär det att 
elitidrottsföreningar, likt näringslivet har uttalade ekonomiska mål för att som 
primärt mål kunna uppnå de idrottsliga målen? Används en form av 
ekonomistyrning i dessa föreningar?  

I samhället spelar alla typer av föreningar en viktig roll när det gäller att engagera 
människorna på orten. Detta är viktigt både för den fysiska och sociala hälsan. 
Vidare fyller föreningarna en viktig funktion när det gäller att fostra barn och 
ungdomar. Föreningarna ses som den tredje viktigaste parten i denna aspekten 
efter hemmet och skolan (Riksidrottsförbundet, 2006). Attraktionskraften till en 
ort är direkt kopplad till hur utbrett föreningslivet är och vilket socialt kapital som 
finns på orten. Det sociala kapitalet handlar om att skapa och upprätthålla 
kontakter mellan människor. Detta nätverk av personliga relationer upprättas till 
stor del inom föreningslivet där människor i olika åldrar och med olika bakgrund 
och värderingar lär känna varandra. Vidare bidrar en framgångsrik förening till en 
orts varumärke då de ofta förknippas med något positivt. Detta är något som 
också ligger i företagens intresse varför det ofta finns ett samarbete mellan 
företag och föreningar (Westlund återgiven i SISU Idrottsutbildarna & 
Riksidrottsförbundet, 2004). Vet föreningarna om vilken roll de har och tar de 
sedan sitt ansvar? Förväntas de av kommun och samhälle ta hand om ortens 
ungdomar och ge dem möjlighet att utöva den idrott som de vill? Finns det ett 
samarbete mellan föreningar, företag och kommun som verkar på samma ort då 
de till vissa delar har gemensamma intressen? 
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Detta är frågeställningar som ligger till grund för syftet med denna uppsats. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur elitidrottsföreningar arbetar med 
ekonomisk- och sportslig styrning. 

Utifrån syftet kommer vi att analysera hur föreningarna arbetar för att nå sina mål. 
Vi kommer även att undersöka vilken social roll föreningarna har i samhället. 

1.4 Avgränsningar 
Ideella föreningar finns inom många grupper i samhället och har alla gemensamt 
att sammanföra människor med ett ömsesidigt intresse. Föreningarna finns inom 
olika genrer och exempel är välgörenhetsorganisationer, 
arbetstagarorganisationer, politiska partier och idrottsföreningar. Vi har valt att 
begränsa studien till elitidrottsföreningar. Detta då de i regel har högre 
omsättning och en högre nivå av ekonomisk verksamhet. Av samma skäl har vi 
valt föreningar som ägnar sig åt lagidrott. Vi har vidare valt föreningar med 
geografiskt lokal anknytning dels för att vi har ett intresse för dem, dels för att 
underlätta för personliga intervjuer med företrädare för föreningarna.  

Ytterligare skäl till valet av våra föreningar är att två av dem står i intressanta 
sportsliga och ekonomiska lägen samt att den tredje föreningen är en av de 
ledande i sin sport i Sverige, både sportsligt och ekonomiskt. 

Med tanke på våra avgränsningar och så kan vårt resultat inte generaliseras för 
alla ideella föreningar. Vidare kan det inte heller generalisera hur det ser ut i alla 
elitidrottsföreningar då vårt urval endast består av tre föreningar. 
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår uppsats. Detta eftersom vi 
ville få en djup förståelse för vårt ämnesområde. Inom området ideella föreningar 
valde vi att specificera oss och studera elitidrottsföreningar.    

De personer vi intervjuade i varje förening valde vi utifrån en första kontakt med 
ordföranden i föreningen. Ordföranden hjälpte oss med valet av respondenter 
utifrån vilka som har bäst överblick och är mest insatta i organisationens arbete. 
De tillfrågade har välvilligt ställt upp och svarat på våra frågor. Vi har hela tiden 
blivit väl bemötta och känt ett starkt engagemang från våra respondenter.  

Vi valde att göra personliga intervjuer eftersom vi ville fånga en känsla och leda 
intervjun utefter denna. En annan aspekt är att man kan observera det icke-
verbala beteendet, det som inte märks vid telefonintervju men som ändå är 
viktigt såsom gester och ansiktsutryck (Repstad, 1999). Vi använde en 
intervjuguide som grund för våra intervjuer. Detta för att uppnå en 
helhetsorienterad men samtidigt målinriktad intervju med grundlig planering av 
vilka teman som ska beröras. (Repstad, 1999) Vi ansåg det också vara ett bra 
hjälpmedel för att hålla oss till ämnet . 

Vi valde att spela in alla intervjuer på band. Detta för att vi som intervjuare skulle 
kunna koncentrera oss på vad respondenten sade istället för att ägna tiden åt att 
anteckna. Detta kändes viktigt även för att kunna engagera oss i intervjun, fånga 
upp oklarheter och reda ut dessa samt för att ställa följdfrågor. I analysfasen kan 
det dessutom vara en fördel att ha en ordagrann återgivning av intervjun. På så 
sätt slipper man den filtrering som anteckningar och minne innebär (Repstad, 
1999).  

Intervjufrågorna delgavs respondenterna innan varje intervjutillfälle vilket var ett 
medvetet val och även ett önskemål från respondenterna. Fördelen med att i 
förväg skicka en intervjuguide är att respondenterna ges en möjlighet att fundera 
kring frågorna och förbereda sig för att kunna ge så korrekta och fullständiga 
svar som möjligt. 

2.2 Val av intervjurespondenter 
Vi har valt att intervjua representanter från tre olika elitidrottsföreningar. Att valet 
föll på just dessa representanter beror på deras bakgrund samt deras kunskap 
inom respektive förening. 

2.2.1 HV71 
I HV71 föll valet av respondent på klubbdirektören Bengt Kinell och ordföranden 
Hans-Göran Frick. Kinell har varit anställd som klubbdirektör sedan 2002 och 
verkade dessförinnan ett år i styrelsen. Han har en ishockeykarriär med bland 
annat 15 säsonger i HV71 bakom sig. Därtill har han varit ungdomsledare i HV71 
och i fotbollsföreningen Barnarps IF. Kinell tror själv att han har fått arbetet tack 
vare sin idrottsliga bakgrund, att han har drivit eget företag inom näringslivet 
samt hans ’hjärta’ för hockeyn och HV71. 
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Hans-Göran Frick tillträdde som ordförande i juni 2005. Han har stor erfarenhet 
från styrelseuppdrag och kommittéer såväl inom näringslivet som idrottslivet, 
detta då han bland annat varit ordförande för Jönköpings Golfklubb i 15 år. Frick 
har själv idrottslig bakgrund inom flera olika idrotter såsom handboll, fotboll och 
bandy. En knäskada vid 17 års ålder satte dock stopp för vidare satsning. Frick är 
verksam som advokat och uppskattar att han lägger ner 40 timmar i månaden på 
sitt uppdrag. Frick tror själv att han har fått uppdraget tack vare sin kompetens, 
erfarenhet och egenskaper som ledare samt att han därtill ”har hårda nypor, när 
så krävs”. 

2.2.2 Jönköpings Södra IF 
I Jönköpings Södra intervjuades ordföranden Lennart Nilforsen. Han tillträdde i 
november 2005, efter avancemanget till Superettan. Uppdraget har enligt 
Nilforsen tagit mycket tid i inledningsskedet tack vare avancemanget som innebär 
högre krav på alla plan. Nilforsen har idrottslig bakgrund, ishockey från HV71 
samt fotboll i Egnahems BK. Han har stor erfarenhet av styrelseuppdrag från 
både näringsliv och idrottsföreningar. Han har varit vice ordförande i HC Dalen 
samt gjort två sejourer i HV71, som kassör och ordförande. Därutöver har 
Nilforsen haft ett flertal ordförandeuppdrag inom näringslivet. Förutom tiden han 
lägger ner i Södra verkar han i ett antal styrelser inom näringslivet. Nilforsen tror 
själv att han har fått ordförandeskapet tack vare hans erfarenheter från olika 
styrelseuppdrag, att han drivit eget företag samt hans intresse för idrott.  

2.2.3 IF Hallby HK 
I IF Hallby intervjuades ordföranden Tommy Henriksson och kassören David 
Brehmer. Henriksson sitter för första året som ordförande i Hallby men bakom 
sig har han lång erfarenhet som styrelseledamot för Jönköpings Södra samt som 
ungdomsledare i Hallby. Han har själv handbollsbakgrund inom J-Södra och 
Hallby. Henriksson arbetar som försäljningschef och arbetar helt ideellt i 
föreningen. Totalt lägger han ner mellan 15-20 timmar i månaden på uppdraget 
som ordförande. Henriksson tror själv att han har fått arbetet som ordförande 
tack vare sitt styrelseuppdrag i Jönköpings Södra, att folk vet vem han är, hans 
personlighet samt att han har arbetat mycket med organisationsutveckling i J-
Södra.  

David Brehmer är kassör i IF Hallby HK. Utöver uppdraget som kassör så är 
Brehmer funktionär och sitter i biljettkassan vid hemmamatcher samt att han är 
damlagets busschaufför vid bortamatcher. Han har handbollsbakgrund, som 
knattespelare i Bankeryd och hans barn har varit engagerade i Hallby. Brehmer 
har erfarenhet från tidigare kassör- och styrelseuppdrag i andra föreningar och 
arbetar som produktionssamordnare. Brehmer tror själv att han fått uppdraget 
tack vare sitt ekonomiska kunnande, engagemang i föreningen samt sitt 
handbollsintresse. Han uppskattar att han lägger ner 15 till 20 timmar i månaden 
på sitt uppdrag som kassör.  

2.3 Metodproblem 
Vi är fullt medvetna om att det kan finnas viss information som föreningarna 
anser som känslig och inte vill yppa sig om trots att denna information kan vara 



 Error! Style not defined. 

 11

relevant för vår undersökning. Vi är medvetna om att detta kan vara ett problem 
för i vissa områden av uppsatsen. 

Vi tror vidare att någon form av förutfattad mening hos oss författare kan spela 
en viss roll, dels när det gäller författning av intervjufrågor och likadant om vi 
ställer spontana följdfrågor på dessa. Även när svaren från respondenter 
sammanställs och analyseras kan en viss förutfattad mening inverka på resultatet 
av denna uppsats. Med denna medvetenhet försöker vi hålla oss objektiva till 
svaren. 

En annan svaghet kan vara att vi i Jönköpings Södra IF endast har intervjuar en 
företrädare. Ambitionen var att intervjua två företrädare även från J-Södra men på 
grund av tidsbrist och tack vare bra och uttömmande svar från den respondent vi 
intervjuade så valde vi att avstå en andra intervju. 
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3 Referensram  

3.1 Ideella föreningar 

3.1.1 Vad är en ideell förening? 
Ideella föreningar startas för att samla personer med ett gemensamt intresse. 
Föreningarna har förmånliga regler om de uppfyller rekvisiten för att vara 
allmännyttiga och har ett högtstående syfte (Lindblad & Lundén, 2002). För att en 
förening ska ses som allmännyttig krävs att det finns ett utbrett intresse i 
samhället för att stödja den typ av verksamhet som föreningen ägnar sig åt 
(Skatteverket, 2006). 

Ideella föreningar behöver inte både ha ett ideellt syfte och bedriva ideell 
verksamhet utan det räcker med det ena. Den här definitionen täcker många 
olika typer av föreningar exempelvis inom politik, idrott och religion (Roos, 
1995).  

I tabell 3-1 nedan redovisas skillnader mellan ideella föreningar. Eftersom 
begreppet ideell förening innefattar många olika typer av föreningar görs en 
indelning med avseende på ekonomisk verksamhet och vinstsyfte för 
medlemmarna (Lindblad & Lundén, 2002). 

Tabell 3-1 Indelning efter ekonomisk verksamhet och vinstsyfte (Lindblad & Lundén, 2002, s.12) 

Typ av förening Ekonomisk 
verksamhet 

Vinstsyfte för 
medlemmarna 

Exempel på 
föreningar 

Rent ideella Nej Nej Politik, idrott, religion 

Ideella med ekonomisk 
verksamhet 

Ja Nej Vissa idrottsföreningar, 
golfklubbar 

Ideella med vinstsyfte Nej Ja Villaägarföreningar, 
fackföreningar 

Ekonomisk verksamhet 
med vinstsyfte 

Ja Ja Borde vara ekonomisk 
förening 

  

En förening kan därmed driva ekonomisk verksamhet utan att den drivs med 
vinstsyfte för föreningen eller dess medlemmar. Enligt Malmsten & Pallin (2005) 
så bör de flesta föreningar på elitnivå vara en blandning av rent ideella och 
ideella med ekonomisk verksamhet. 

3.1.2 Lagar och regler 
En ideell förening måste antaga stadgar, ett särskiljande namn samt välja styrelse. 
En ideell förening är en juridisk person vilket innebär att den har ansvar för sina 
rättshandlingar. Några exempel på rättshandlingar som en ideell förening kan 
ingå kan vara att skriva på avtal, ansvara för skulder och vara arbetsgivare. Det 
finns inget personligt ansvar för föreningens medlemmar (Lindblad & Lundén, 
2002). 
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För ideella föreningar finns ingen speciell lagstiftning eller klara regler som ger 
stadga. Roos (1995) menar att detta kan utgöra ett dilemma som kan göra det 
krångligt vid eventuella tvister. Det finns dock grundsatser i Lagen 1980:1102 om 
ekonomiska föreningar som avspeglar föreningsrättsliga principer samt en del 
praxis att gå efter. De viktigaste reglerna för en förening är stadgarna som 
medlemmarna själva antagit. Stadgarna accepteras efter rättslig prövning om de 
inte strider mot lagbestämmelser eller vad som är skäligt enligt 
Riksidrottsförbundets riktlinjer.  

Föreningens inkomster byggs upp genom periodiska avgifter från medlemmarna 
samt bidrag från kommun och sponsorer. Dessa intäkter ska återföras till 
verksamheten och får inte delas ut till medlemmarna som vinstutdelning. Vidare 
får medlemmarna inte inneha ekonomiska andelar i föreningen (Roos, 1995). 

3.2 Visioner & mål 

3.2.1 Visioner  
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att en vision innebär en framtida ideal 
position som organisationen önskar att uppnå. Visionen kan utvecklas genom att 
man analyserar möjligheter, utmaningar och hot i förhållande till miljön som man 
arbetar i. Denna analys utförs genom att man ställer sig frågor av typen: Hur 
kommer organisationen idealt sett vara i framtiden? Vad kommer vi att vara bäst 
på i framtiden? Vilka kvaliteter är viktigast i framtiden? (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) Visionen bör vidare vara gripbar, engagerande, utmanande och med 
ansträngning uppnåbar. Den ska idealt ge inspiration, stimulans och beredskap 
för framtiden. Om man i en organisation har en konkret vision kan det leda till 
att medarbetare, grupper och enheter känner en högre grad av självstyrning. 
Visioner är en viktig del i styrningen av en organisation då det bidrar till att få 
engagerade medarbetare (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

En vision har enligt Ax, Johansson och Kullvén (2005) alltid tre funktioner: 

� Legitimerande funktion 

� Ambition och fokus 

� Identifikation och motivation  

Med legitimerande funktion menar författarna att organisationen markerar den 
roll man vill ha när man samverkar med sina intressenter. Organisationens 
verksamhet sätts genom den legitimerade funktionen in i ett samhällsperspektiv. 
Ambition och fokus innebär man sätter ramarna för arbetet med organisationens 
affärsidé och strategi. För att skapa identifikation och motivation i organisationen 
spelar visionen en viktig roll. Den bidrar till att organisationens anställda känner 
sig delaktiga och motiverade. Visionen kan även leda till att anställda tar mer 
egna initiativ och känner ett större ansvar.  

3.2.2 Mål  
En vision behöver konkretiseras av mål för att organisationen ska kunna 
disponera och utnyttja sina resurser maximalt. Mål kan vara både kort- och 
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långsiktiga. De kort- och långsiktiga målen är avsedda effekter av en 
organisations verksamhet (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

Anthony och Govindarajan (2001) menar att genom utformningen av klara och 
tydliga mål underlättar man för individen att agera så att dessa målsättningar 
uppfylls. Målen kan ge goda förutsättningar för organisationen att styra 
verksamheten i den riktning som man önskar. 
Milsta (1994) menar att målstyrningen som idé bygger på att man ska styra en 
organisation rationellt. Antagandet bakom idén är att man ska informera 
medlemmarna i en organisation om målen så att varje individ strävar efter att nå 
dessa (Rombach, 1991 återgiven i Milsta, 1994). Att arbeta med målstyrning 
innebär inte att man kan eller vill uppnå vissa mål utan att man formulerar 
målen, beslutar om dem och följer upp dem för att nå de övergripande målen. 
Målstyrningen beskrivs som den organisatoriska styrform som medger störst 
handlingsfrihet för medarbetarna. Teorin talar om att strategin att arbeta med 
målstyrning går hand i hand med decentraliserad styrning i organisationer. Det är 
vidare tre komponenter som kännetecknar målstyrning som idé:  

� En decentraliserad organisation där organisationsledningen anger det 
eller de mål som medarbetarna ska uppfylla, men medarbetarna får 
frihet att välja medlen att uppnå målen. 

� En målformuleringsprocess där konkreta mål formuleras via dialog 
mellan medarbetare och närmast överordnad chef. 

� En formaliserad uppföljningsprocedur, där mål och resultat följs upp i 
linjeorganisationen och bildar underlag för åtgärder (Pihlgren & 
Svensson, 1989 återgiven i Milsta, 1994). 

Tanken bakom decentraliseringen är att man överlåter optimering av många 
motstridiga mål till nivåer längre ner i hierarkin som fortfarande ska hållas inom 
ramen för de centralt fastlagda övergripande målen. Grunden till detta är att det 
bland anställda på operativ nivå i organisationer finns mycket kunskap som 
behövs för att åstadkomma optimala lösningar. Målstyrning handlar om att ta 
tillvara på de anställdas kunskap och kvaliteter och som ett led i detta så ska 
organisationen decentraliseras (Bladh, 1987 återgiven i Milsta, 1994). Detta 
innebär då att anställda på den operativa nivån tilldelas större ansvar och mer 
spelrum (Wallin, 1988 återgiven i Milsta, 1994). 

Ledningen har ofta en viktig roll vid målstyrning, detta genom att formulera 
övergripande mål. Preciseringen av dessa sker ofta i samverkan med medarbetare 
lägre ner i hierarkin (Milsta, 1994). 

Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver att organisationers mål är omedelbart 
förknippade med deras effektivitet. Målen specificeras i en slags mål-hierarki där 
man skapar en kedja av samband mellan mål och medel. Ett mål på en lägre nivå 
fungerar som ett delmål och därmed ett medel för att nå nästa mål. 
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3.3 Budget  

3.3.1 Budget i ideella föreningar 
Anthony och Govindarajan (2001) menar att budgetprocessen i ideella föreningar 
är snarlik den som sker i ett vinstdrivande företag. Man vet i den närmaste 
omfattningen av intäkter och utgifter som kommer att behandlas under det 
kommande verksamhetsåret. Detta redan när budget planeras eftersom man följer 
upp tidigare års budget och anpassar den till kommande år. Ideella föreningar 
bör ha god kontroll över den ekonomiska situationen eftersom det senare är svårt 
att påverka intäkterna. Kontrollen är också viktig för att kunna bestämma hur 
man ska använda sina begränsade resurser på ett maximalt sätt. Detta medför att 
man lägger budgeten efter intäkterna och rättar kostnaderna därefter. Ett break-
even resultat eller ett resultat med en liten vinst är i ideella föreningar vanligt 
förekommande. Vidare kräver det att ansvariga för respektive 
verksamhetsområden måste hålla sig inom budgetramarna. Budgeten är och 
förblir därför det viktigaste kontrollinstrumentet i en ideell förening (Anthony & 
Govindarajan, 2001). 

Det är svårt att uppskatta de operativa kostnaderna i en ideell förening. 
Verksamhetsansvariga tenderar därför att spendera vad budgeten tillåter, även om 
budgetramen ligger i överkant för vad som är nödvändigt. Omvänt så avstår man 
de investeringar som har god avkastning då dessa inte ingick i budgeten. Ideella 
föreningar har ett rykte om sig att på detta sätt vara ineffektiva men det är något 
som de på senare tid blivit bättre på (Anthony & Govindarajan, 2001).    

3.3.2 Vad är en budget?  
En definition på budget är: ”ett handlingsprogram för hela företaget med mål och 
handlingsramar för resultatenheter. Den ska omfatta förväntade konsekvenser 
uttryckta i ekonomiska termer. Den ska vara baserad på angivna antaganden och 
förutsättningar för en bestämd tidsperiod”. (Bergstrand & Olve, 1996, s.11) 

Budgeten är ett viktigt led i företagets planering och styrning. Framställandet av 
budgeten är den framtidsplanering som involverar och når flest medarbetare. Den 
är ett hjälpmedel för att föra ut företagsledningens strategiska huvudtankar. Detta 
genom att budgeten låtes mötas av idéer och förslag från de som är operativt 
ansvariga för varje verksamhetsdel. Budgeten får genom detta rollen av att vara 
en slags förhandlad markering av vad som förväntas av olika enheter under året 
(Bergstrand & Olve, 1996). 

Greve (1996) menar att budgeten betraktas som den norm mot vilken utfallet ska 
jämföras och värderas. De budgetansvariga får inte uppleva budgeten som 
utagerad, då tappar sin styreffekt. När budgetförutsättningarna förändras ska även 
budgeten anpassas efter dessa nya förutsättningar. 

Budgetering är även ett sätt att nå organisationens mål. De anställdas medverkan 
i budgeteringen kan leda till att de presterar bättre samt att de känner större 
arbetstillfredsställelse. Genom att medarbetare känner att de har medverkat till 
och har ansvar för vissa delar av budgeten, kan det motivera dem ytterligare och 
leda till bättre prestationer. I allt större utsträckning ställs högre krav på att 
företagen ska lämna löpande information om resultat och planer till anställda, 
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styrelse och aktiemarknad. Budgeten är ett perfekt hjälpmedel för att underlätta 
detta arbete (Bergstrand & Olve, 1996). 

Med budgetansvar förstärker man kostnadsmedvetenheten i den ideella 
föreningen. En budget kan vara mer eller mindre detaljerad och styras på olika 
sätt (Lundén & Lindblad, 2002). 

3.3.3 Budgetprocessens utformning 
Samuelsson (1992) beskriver två extrema alternativ för budgetprocessens 
utformning: 

� Uppbyggnadsmetoden 

� Nedbrytningsmetoden  

När budgeten börjar utarbetas på lägsta nivå i företaget kallas det för 
uppbyggnadsmetoden. Budgetförslaget sammanställs för den närmast 
överliggande nivån och diskuteras med berörda personer. Efter eventuella 
justeringar ställs budgeten samman. Slutligen så når den VD och styrelsen, där 
den fastställs efter eventuella ändringar. Nedbrytningsmetoden innebär däremot 
att budgetarbetet istället börjar med VD och styrelsen. De ekonomiska målen 
preciseras för de närmsta medarbetarna. Vidare bryts dessa mål ner i mindre 
delar. Till slut har målen nått lägsta budgetnivån i organisationen. Därefter vänder 
processen och har samma tillvägagångssätt som uppbyggnadsprocessen. 
Skillnaden är att varje nivå ska i möjligaste mån precisera budgetförslag som 
innebär att de preciserade målen förväntas bli uppfyllda (Samuelsson, 1992). 

Nedbrytningsmetoden kan vara att föredra om företagets lönsamhet är pressad. 
Den här metoden domineras av VD och styrelse. Är lönsamheten god passar 
uppbyggnadsmetoden bättre och kan därigenom ge utrymme för nya initiativ och 
idéer. Denna metod domineras av budgetansvariga på lägsta nivå (Samuelsson, 
1992). 

3.3.4 Budgetens föränderlighet 
Det finns flera olika modeller att välja när man arbetar med budget: 

� Fast 

� Reviderad 

� Rullande (Bergstrand, 2003) 

Bergstrand (2003) menar att en fast budget innebär att man i huvudsak 
budgeterar en gång om året. Komplettering sker ofta med kvartalsvis utarbetade 
prognoser. Denna budgetmodell anses vara den klassiska i svenska företag.  

En reviderad budget innebär att man med jämna, planerade mellanrum justerar 
budgeten för den del av året som återstår. Man får en bättre anpassning av 
budgeten till det verkliga händelseförloppet. En nackdel är att man i 
organisationen kan få en minskad respekt för fastställda budgetsiffror, detta 
eftersom de ändå ska revideras. En annan nackdel är att budgetuppföljningen blir 
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svår eftersom det inte är självklart vilken budget som ska följas upp (Bergstrand, 
2003).   

En rullande budget är en form av reviderad budget där man vid varje revidering 
utformar en ny budget för ett helt år framåt i tiden. Nackdelen med denna form 
av budget är, likt den reviderade budgeten, att det finns risk att medarbetarna 
tappar motivationen och försummar vikten av budgeten. Detta då det 
ansträngande budgetarbetet återkommer relativt ofta (Bergstrand, 2003). 

3.4 Ekonomistyrning 
I alla typer av verksamheter och organisationer arbetar man med uppsatta mål av 
olika slag och på olika områden. Målen som man arbetar för att uppnå kan sägas 
vara ett framtida tillstånd. Detta kan vara att uppnå en större andel nöjda kunder, 
en viss marknadsandel eller att förbättra en produkt eller tjänst. Inom 
ekonomistyrningen så är det mål med avseende på ekonomin man åsyftar. 
Intäkter, kostnader, resultat och liknande begrepp är de som står i centrum för 
ekonomistyrningen. Begreppet ekonomistyrning innefattar allt arbete som är 
inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa företags 
verksamheter. Detta i strävan för att uppnå ekonomiska mål av såväl finansiell 
som icke-finansiell karaktär. Ekonomistyrningen har inget självändamål utan dess 
övergripande syfte är att hjälpa till i arbetet att uppnå de på förhand uppsatta 
målen för verksamheten (Ax et. al 2005).   

Vad som inryms i begreppet ekonomistyrning och dess innebörd är väldigt 
skiftande. Det finns inga lagar eller regler som reglerar utformningen och dess 
innehåll som inom den externa redovisningen. Ekonomistyrning behöver inte 
följa något regelverk och kan därför helt anpassas efter varje företags behov (Ax 
et. al 2005).  

Det moderna styrsystemet som ekonomistyrningen bygger på ska enligt 
Bergstrand (2003) syfta till att ge största möjliga frihet för medarbetare under 
förutsättning att man når de uppställda målen av olika slag. Bergstrand definierar 
ett styrsystem som ”Att leda företag är att skapa styrsystem så att ambitiösa 
medarbetare löser rätt problem med rätt mål för ögonen. När vi har nått dit, har 
vi funnit ett användbart styrsystem.” (s.10) 

När det gäller idrottsföreningar är det först och främst målstyrning som gäller. 
Vilket innebär att man styr föreningen mot målet som exempelvis kan vara att 
vinna serien. I företag är det ofta fråga om ekonomiska mål och då preciseras 
styrsystemet till att handla om ekonomistyrning (Bergstrand, 2003). 

Bergstrand (2003) pekar på att vårt allt mer komplexa samhälle gör det successivt 
svårare att definiera användbara mål för enskilda enheter. För en god och 
långsiktig utveckling är de ekonomiska målen otillräckliga. De ekonomiska målen 
kan om de är för strikta vara skadliga för företagets framtida utveckling. För att 
inte den ekonomiska styrningen ska bli för strikt kan man använda sig av ett 
balanserat styrkort. Det balanserade styrkortet visar vilka ambitioner man har i 
olika avseenden.  
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3.4.1 Balanserat styrkort 
Ideella föreningar kan skapa sig konkurrensfördelar på andra sätt än genom sina 
rent operativa kunskaper. Men för det krävs en klar och uttalad vision och god 
ledarskapsförmåga. Detta för att kunna ta sig förbi existerande förlopp och nå 
den strategi som belyser vilka förlopp och aktiviteter som är de bästa och 
viktigaste att implementera och utveckla i verksamheten. De amerikanska 
forskarna Kaplan och Norton (2001) utvecklade ett balanserat styrkort som hjälp 
för ideella organisationer att nå denna strategi.  

Kaplan och Norton (2001) menar att de flesta ideella föreningar hade svårigheter 
med det originalutformade styrkortet som var anpassat för företag. I detta styrkort 
var det finansiella perspektivet placerat i topp på hierarkin. För ideella föreningar 
är det inte det finansiella perspektivet som är det mest primära. De bör placera 
sitt övergripande mål för verksamheten högst upp på det balanserade styrkortet. 
Detta mål ska representera ett framtida tillstånd i likhet med visionen. Vidare kan 
målen inom det balanserade styrkortet styras i riktning mot att främja detta 
högprioriterade mål. För företaget levererar finansiella mått ansvarsskyldighet för 
ägarna och aktieägarna. För ideella föreningar är de finansiella måtten inte lika 
relevanta indikationer.  

Bergstrand (2003) menar att det balanserade styrkortet motsvarar mer än bara ett 
ekonomiskt styrsystem. Styrkortet identifierar antaganden om vilka 
orsakssamband som kopplar samman prestationer med bakomliggande 
långsiktiga strategiska arbetsinsatser. Detta ger en koppling mellan ekonomi och 
strategi.  

I företaget är det kunder som betalar för och senare erhåller tjänsterna men i 
ideella föreningar är det bidragsgivarna som står till förfogande med de 
finansiella resurserna. Medlemmarna och föreningen är de som erhåller 
tjänsterna. Med det anpassade balanserade styrkortet kan både bidragsgivarnas 
perspektiv och mottagarnas perspektiv stå i fokus (Kaplan & Norton, 2001). 
 
Olve, Roy och Wetter (1999) beskriver ett balanserat styrkort som en metod för 
att enas om inriktningen på verksamheten och att sedan förvissa sig om att 
kursen följs. Det balanserade styrkortet skapar balans mellan olika perspektiv 
som sedan verkar som en karta för kommande strategiska vägval. Man beskriver 
vidare att man ser måtten som ett komplement till de ekonomiska måtten för att 
minska risken för skadlig kortsiktighet. Parallellt så skapar man en starkare 
medvetenhet i organisationen om vart man är på väg och vad som är meningen 
med det man gör. 

Med ett balanserat styrkort ser man verksamheten ur flera perspektiv vilka 
kopplar ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen 
och strategin. Man tvingas med detta styra och följa upp den dagliga verksamhet 
som påverkar morgondagens utveckling. Balanserat styrkort bygger därför på tre 
tidsdimensioner: igår, idag och imorgon. Det som vi arbetar med idag för att det 
ska ge resultat imorgon kommer kanske att ge finansiella resultat först i 
övermorgon. Detta gör att organisationer breddar sitt fokus och det blir relevant 
att följa upp icke-finansiella nyckeltal (Olve et al, 1999). 



 Error! Style not defined. 

 19

3.4.2 Målkongruens 
Anthony och Govindarajan (2001) skriver att en bra ekonomistyrning påverkar 
individer att nå personliga mål vilka även hjälper till att nå organisations mål. 
Ledningen i en organisation har sina mål och agerar efter dessa för att uppnå sin 
måluppfyllelse. Individerna har förutom verksamhetens mål även personliga mål 
och det är inte säkert att dessa mål överensstämmer. Det är här syftet med 
ekonomistyrning kommer in i bilden genom att uppnå en hög nivå av 
målkongruens. Denna samverkan syftar till att skapa största möjliga 
överensstämmelse mellan verksamhetens övergripande mål och individernas 
personliga målsättningar. En definition på målkongruens är: ”Goal congruence in 
a process means that actions it leads people to take in accordance with their per-
ceived self-interest are also in the best interest of the organization.” (s.93) 

3.5 Sociala aspekter 
Riksidrottsförbundet (2005) menar att idrotten har stor betydelse för den allmänna 
folkhälsan. Genom idrottsverksamheten tränar människan vilket leder till att hon 
mår bättre och presterar bättre i vardagen. De menar att människan behöver 
utmaningar och uppsatta mål att sträva efter. Inom idrotten finns ett inbyggt 
tävlingsmoment som stimulerar människan att testa sina gränser. Att klara 
uppsatta mål ger tillfredställelse. Att exempelvis utöva lagsport kan ge värdefulla 
erfarenheter och färdigheter som man har användning för på alla plan i livet.  

Riksidrottsförbundet (2005) menar att idrotten spelar en viktig roll i många barns 
uppväxt. Idrottsföreningarna ses som den viktigaste miljön för fostran och 
utveckling näst efter hemmet och skolan. Idrott är bra för barn om den är rätt 
utövad. Ledarna i föreningen fungerar som positiva förebilder för ungdomarna 
och har en viktig roll att visa på vad som är lämpligt i olika situationer. 
Idrottsaktiviteter medverkar till barns allsidiga utveckling både fysiskt och 
psykiskt. De anser att alla barn bör ha möjlighet att utöva idrott varje dag.  

Det finns många skäl att engagera sig i idrotten, varav ett avgörande ofta är 
kamratskapen. I föreningen får man en trygg och social gemenskap. Barn och 
ungdomar lär sig att respektera varandra och umgås med andra människor. Man 
umgås på ett sätt som man kanske inte skulle göra annars exempelvis över 
generationsgränser, kulturella gränser samt etiska gränser (Riksidrottsförbundet, 
2005). 

Idrottsföreningarna skapar en värdefull identifikation som både föreningen och 
föreningens ort kan dra nytta av. På så sätt bidrar idrottsföreningarna genom sin 
verksamhet till ortens utveckling. En förening kan genom sitt agerande utåt skapa 
en bild av hur föreningen är. Idrotten har en stor attraktionskraft för människor i 
alla samhällsskikt och i alla åldrar.  Elitidrottarna som företräder föreningen har 
ett stort ansvar inte minst när det gäller som förebilder för barn och ungdomar 
(Riksidrottsförbundet, 2005).  

3.6 Föreningens roll i samhället 
Med socialt kapital avses nätverk som sprider relationer, normer och värderingar. 
En ort har ett eget socialt kapital som är en del av det regionala och nationella 
sociala kapitalet. Idrottsföreningar utgör en stor del av detta kapital. Det är 
idrottsföreningarna som genom sina arrangemang till stor del ser till att det 
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händer något på orten. Detta framförallt i mindre orter utanför storstäderna 
(Westlund, återgiven i SISU Idrottsutbildarna & Riksidrottsförbundet, 2004). 

Idrottsföreningar är neutrala i politiska och andra frågor. Detta leder ofta till att 
de är de enda organisationerna där människor med olika uppfattningar kan 
träffas och arbeta tillsammans för laget och orten. Man blir uppskattad för det 
man kan och det spelar ingen roll vilken nationalitet man har eller hur gammal 
man är. Westlund (återgiven i SISU Idrottsutbildarna & Riksidrottsförbundet, 
2004) menar att detta leder till att idrottsföreningarna skapar och upprätthåller 
relationer mellan människor på en ort och skapar ett socialt kapital.    

Idrotten bidrar till att skapa och höja värdet av en orts varumärke. Om en 
idrottsförening är framgångsrik bidrar det indirekt till marknadsföringen av 
företagen på orten. En ort som är känd för att ha framgångsrika idrottsföreningar 
har lyckats att skapa en relation till omvärlden med ett innehåll som de flesta 
förknippar med något positivt. Många företag förstår detta och sponsrar 
idrottsföreningarna, inte enbart på grund av idrottsintresset utan tittar ett steg 
längre på vad idrottsföreningarna kan göra för dem i ett längre perspektiv 
(Westlund återgiven i SISU Idrottsutbildarna & Riksidrottsförbundet, 2004). 

Idrotten bidrar också till att turismen på orten ökar genom att tillresande 
besökare attraheras av vad idrottsföreningarna presterar. Detta genererar 
ekonomiska effekter i form av inkomster och sysselsättning då det ger ökad 
handel på restauranger och i butiker samt mer övernattningar på hotell. Orten får 
genom många besökare också ett stort kontaktnät vilket leder till tillgång av 
information av olika slag (Westlund återgiven i SISU Idrottsutbildarna & 
Riksidrottsförbundet, 2004). 

Westlund (återgiven i SISU Idrottsutbildarna & Riksidrottsförbundet, 2004) skriver 
om en ’win-win’ situation när det gäller idrotten och den lokala utvecklingen. 
Kommunen, näringslivet och idrottsföreningarna borde resonera mer långsiktigt. 
Alla har sina särintressen men eftersom man är verksamma på samma ort har 
man också gemensamma intressen.  
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4 Intervjuresultat 

4.1 HV71 

År 1971 slogs de båda föreningarna Huskvarna IF och Vätterstads IK ihop och 
bildade HV71. Föreningen är en av de få som under drygt 30 år lyckats bygga 
upp en stabil ekonomisk och organisatorisk grund att stå på. HV71 har under 
lång tid konsoliderat sin verksamhet och på så vis blivit en alltmer framstående 
ishockeyförening. Föreningen var en av de första i Sverige med att bygga sin 
egen arena, Kinnarps Arena. HV71 har spelat 22 säsonger i Elitserien med bland 
annat två SM-guld 1995 och 2004. HV71:s organisation kan delas in i följande 
verksamheter Ungdom, Elit, Marknad, Arenaservice och Fastighets AB (HV71, 
2006b; Wikipedia, 2006a).  

4.1.1 Vision, strategier & mål 
HV71:s vision är att de ska vara Sveriges ledande hockeyförening och det 
sportsliga målet är att nå semifinal varje år och därmed vara bland de fyra bästa. 
Utöver detta ska man ta ett SM-guld inom fem år. På längre sikt ser föreningen 
ungdomsverksamheten som ett mål där man strävar efter att få upp en till två 
spelare per säsong i representationslaget. Ett övergripande mål är man vill kunna 
erbjuda en attraktiv produkt, en högklassig arena med bra spelare dit man inte 
bara kommer för att kolla på en hockeymatch. En match ska mera likna ett 
evenemang som ska verka som den naturliga mötesplatsen. Det ska vara viktigt 
för näringslivet att närvara vid matcherna för att upprätthålla sina kontakter (B. 
Kinell, personlig kommunikation, 2006-04-13; H-G. Frick, personlig 
kommunikation, 2006-04-19). 

De ekonomiska målen som föreningen har är att de ska ha en så god och sund 
ekonomi som möjligt. Målet är att göra en vinst på mellan 3-5 miljoner varje 
säsong i den ideella föreningen. På längre sikt är det att fortsätta konsolidera och 
utveckla verksamheten. Dessa mål kommuniceras vidare ut i organisationen, de 
sportsliga genom sportchefen som sitter med på styrelsemöten och de 
ekonomiska genom en ledningsgrupp bestående av ansvariga för varje 
verksamhetsdel. Båda anser att dessa mål genomsyrar föreningen men att de är 
viktigast på de nivåer där de kan påverka och ge exempelvis en ökad 
kostnadsmedvetenhet (B. Kinell, personlig kommunikation, 2006-04-13; H-G. 
Frick, personlig kommunikation, 2006-04-19). 

4.1.2 Verksamhets- och ekonomistyrning 
Verksamheten styrs genom en kombination av anställda och styrelse, där de 
anställda är mer insatta i det operativa arbetet men i slutändan är det styrelsen 
som bestämmer och tar viktiga beslut. Föreningen använder sig av en utpräglad 
budgetstyrning där det är budget som stäms av vid varje givet läge. När det gäller 
Arenaservice så använder de sig i viss mån av nyckeltal, detta då det är lättare att 
mäta sig med liknande verksamheter som kiosker, pubar och restauranger (B. 
Kinell, personlig kommunikation, 2006-04-13). 

Sportsligt så mäts läget kontinuerligt då man har koll på hur varje spelare och 
individ sköter sig samt att tydlig statistik och tabell finns som facit. Dessa 



 Error! Style not defined. 

 22

kommuniceras horisontellt för varje verksamhetsgren av den som är ansvarig. Om 
där finns avvikelser att uppmärksamma så kommuniceras de även vertikalt. En 
plan för hur en degradering skulle klaras av finns inte men däremot en 
beredskap om laget skulle ligga i riskzonen (B. Kinell, personlig kommunikation, 
2006-04-13). 

Medarbetarna i organisationen är till stor del många med ’stort hjärta’ för 
föreningen och som varit engagerade länge. Ordförande ser det som en av sina 
viktigaste uppgifter att rekrytera rätt och hitta professionella medarbetare och 
säger vidare att ”internrekryteringens tid är över. Forna spelare med 
ledaregenskaper är viktigt, men man måste ha en plats för dem, annars blir de 
överflödiga.” (H-G. Frick, personlig kommunikation, 2006-04-19) 

När det gäller regler och restriktioner har HV71 enligt ordföranden en klar policy 
och betecknar sig som ”genomreglerade” om vad som gäller för spelare och 
ledare. Uppförandekoden innefattar bland annat droger, trafik, säkerhet och hur 
de ska uppföra sig vid matcher och representation. Detta är något som man går 
igenom inför varje säsong och man håller sedan koll på varandra (Frick, 
personlig kommunikation, 2006-04-19). 

4.1.3 Budgetansvar 
Syftet med budgeten är att den ska vara realistisk men ändå fungera som ”både 
piska och morot” säger ordföranden. Klubbdirektören och ordföranden är eniga 
om att HV71 har en defensiv budget då man bara budgeterar med grundspelet. 
Detta trots att det sportsliga målet är att gå till semifinal och därmed innebär fyra 
extra matcher utöver de i grundserien. Man vill vara på den säkra sidan och 
slutspelsmatcherna ses som en ekonomisk bonus. När man upprättar budgeten så 
äskar varje sektion, Ungdom, Elit, Marknad, Arenaservice samt Fastighets AB, 
pengar till sin del, där sportchef tillsammans med klubbdirektör budgeterar för 
representationslaget. Därefter skapar sig klubbdirektör och ekonomichef en total 
överblick och ger förslag till styrelsen som säger sitt och sedan klubbar man 
budgeten (B. Kinell, personlig kommunikation, 2006-04-13; H-G. Frick, personlig 
kommunikation, 2006-04-19). 

Denna budget styr sedan det löpande arbetet och uppföljning sker varje månad 
på styrelsemötet. Man använder sig inte av några nyckeltal för att mäta prestation 
bortsett från tidigare nämnda affärsverksamheter i Arenaservice (B. Kinell, 
personlig kommunikation, 2006-04-13). 

De största intäktsposterna härrör sig från entréintäkter, reklamintäkter och 
försäljning i restauranger och kiosker. Störst belastning på kostnadssidan består 
av löner till anställda därav spelarlöner som enskild största post, 
fastighetskostnader och varor till restauranger och kiosker (HV71, 2005). 
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Figur 4.1 Intäkter     Figur 4.2 Kostnader  
  

 

4.1.4 Övrigt 
HV71 ser det inte som något problem att ha både sportsliga och ekonomiska mål. 
De ser det istället som en samverkan där det gäller att ha en stabil ekonomi som 
ligger till grund för det sportsliga. Vidare uttrycker ordförande att det med tanke 
på merintäkterna av att gå till slutspel, kan vara värt att värva en enskilt dyr 
spelare, om det bidrar till att gå till slutspel. Det finns en viss disharmoni 
eftersom man budgeterar olika sportsligt och ekonomiskt. Ekonomiskt med 
grundspelet som en break-even, men sportsligt är som tidigare nämnt att vara 
bland de fyra bästa (H-G. Frick, personlig kommunikation, 2006-04-19). 

När det gäller elitlicens för Elitserien så är det enligt ordförande krav som de 
flesta föreningar borde kunna möta upp ekonomiskt. Det som krävs är att man 
har ett positivt eget kapital och däröver finns krav på hur arenan ska vara 
utformad med avseende på exempelvis säkerhet, ljud och ljus. Klubbdirektören 
berättar också om att det även ställs krav på organisationen och att man där ska 
ha en anställd sportchef, marknadsansvarig och klubbdirektör (B. Kinell, 
personlig kommunikation, 2006-04-13; H-G. Frick, personlig kommunikation, 
2006-04-19). 

När vi ställer frågan om föreningen känner krav från samhälle och kommun 
svarar klubbdirektören att man inte känner några krav från kommun, däremot 
från samhället. Ordföranden ger oss samma svar och lägger till att dessa krav 
”inte är formella utan endast informella”. Dessa informella krav man känner är 
att visa framfötterna, agera bra förebild för ungdomar och leverera förstklassig 
ishockey. Representanterna uttrycker att ”kommunen är ett kapitel för sig”. Man 
menar med detta att man inte får det stöd man behöver för att kunna utveckla 
verksamheten. Ordföranden menar att ett elitlag av rang ger attraktionskraft och 
indirekta intäkter till kommunen. Detta tycker man inte att politikerna i 
Jönköping inser eller vill hjälpa till att utveckla. Det som de först och främst vill 
ha hjälp med från kommunen är uppförande av mer träningsytor. Det skulle dels 
gynna återväxten inom HV71 då man idag är tvungna att sålla bort ungdomar 
långt ner i åldrarna och även får neka barn som vill börja spela ishockey (B. 
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Kinell, personlig kommunikation, 2006-04-13; H-G. Frick, personlig 
kommunikation, 2006-04-19). 

En huvudsaklig drivkraft är enligt klubbdirektören att ha ett attraktivt och 
förstklassigt elitlag som i förlängningen gör att ungdomar vill spela hockey (B. 
Kinell, personlig kommunikation, 2006-04-13). 

Som central finansiär belyses Kinnarps AB som ställt upp och lånat ut pengar 
med goda villkor till arenabygget, vilket föreningen inte skulle ha klarat sig utan. 
En annan samarbetspartner som man lyfter fram är Husqvarna AB som man länge 
haft ett gott samarbete med. HV71 erbjuder sina samarbetspartners en fin produkt 
och även aktiviteter anordnas för att visa uppskattning. Varje år anordnar man 
exempelvis en golftävling dit man bjuder in de företag som man arbetat med 
under året. Vid sidan om de företag som backar upp HV71 så har vid något 
tillfälle en grupp som kallar sig ’HV:s vänner’ ställt upp som garanti eller 
borgensmän när föreningen har lånat kapital till nya investeringar (Frick, 
personlig kommunikation, 2006-04-19). 

En möjlighet som klubbdirektören tar upp är att kommunen får upp ögonen för 
det stora behovet av nya isytor. Idag är man tvungna att neka ungdomar som vill 
spela ishockey då platsbristen är stor. Detta skulle enligt klubbdirektören ge 
mereffekt då detta skulle ge möjlighet att hyra ut Kinnarps Arena till andra 
publika evenemang som konserter och andra idrotter. Detta är något som idag 
görs i mycket begränsad omfattning på grund av bristen på isytor. 
Respondenterna är eniga om att det hot man ser är en eventuell degradering (B. 
Kinell, personlig kommunikation, 2006-04-13). 

När det gäller granskning av ekonomin så har man utöver månatliga 
uppföljningar även revisorer som granskar den ekonomiska förvaltningen likt 
man gör i ett företag (H-G. Frick, personlig kommunikation, 2006-04-19). 

När vi frågar om man har några andra punkter som vi inte tagit upp så trycker 
ordföranden på att det är viktigt att man i organisationen hänger med i takt med 
att föreningen växer. Ordföranden menar här att det kräver otroligt mycket av 
organisationen och att man inte har råd att längre vara amatörer. När man växer 
ställer det krav på föreningen att agera mera professionellt och att man rekryterar 
därefter (H-G. Frick, personlig kommunikation, 2006-04-19). 

4.2 Jönköpings Södra IF 
Under vintern 1922 grundades Jönköpings Södra IF och sedan dess har man 
spelat tio säsonger i Allsvenskan, senast 1969. Säsongen 2006 är den första sedan 
1985 som man spelar i Sveriges näst högsta serie och man har vidare siktet 
inställt på Allsvenskan senast 2009. Klubben är en av de bästa i Sverige när det 
gäller kval, elva gånger har man deltagit i kval och nio gånger har man lyckats 
(Jönköpings Södra IF, 2006; Wikipedia, 2006b). 

4.2.1 Vision, strategier & mål 
I Jönköpings Södra finns det inte någon fastställd vision, utan svaret på frågan 
om föreningens vision utgörs snarare av deras långsiktiga mål. Målet är att man 
ska spela i Allsvenskan 2009 och när man nått så långt så ska ekonomin visa på 
plusresultat. På kort sikt förklarar ordföranden att målet är att etablera sig som ett 
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stabilt lag i Superettan medan det ekonomiska målet på kort sikt är att arbeta av 
sin skuld (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

Strategin för att uppnå nämnda mål har inneburit en stor omstrukturering i hela 
organisationen. Man har bland annat satsat mer på laget och där med en bred 
spelartrupp och en tränare av erkänd rang. Träningarna är nu i större 
utsträckning förlagda till dagtid och man har då också satsat mer tid för 
återhämtning. Man har från och med i år satsat betydligt mer på lönekostnader 
och arbetar med att bygga upp en stark organisation. Från att den tidigare varit 
uppbyggd på ideella krafter så går man mot en mer professionell och 
strukturerad organisation. Detta innebär en ökad ekonomisk satsning men 
ordföranden menar att detta är ett risktagande som man är tvungen att ta för att 
lyckas nå sina mål (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

Ordföranden menar att kommunikationen fungerar väl i Jönköpings Södra. Han 
informerar själv nedåt i leden om de ekonomiska frågorna, den sportsliga delen 
sköts till största delen av tränaren Olle Nordin och sportchefen Jörgen Sågman. 
Alla i föreningen är medvetna om målen och den ekonomiska situationen och 
strävar efter att uppfylla dessa. Exempelvis deltar alla spelare och en stor del av 
föreningens medlemmar på årsmötet. Detta anser J-Södras ordförande som en 
styrka och något som är ovanligt i ideella föreningar (L. Nilforsen, personlig 
kommunikation, 2006-04-20). 

4.2.2 Verksamhets- och ekonomistyrning 
Verksamheten i J-Södra styrs uteslutande av styrelsen utan involvering från 
utomstående krafter. Ansvaret portioneras sedan ut till ansvariga för respektive 
område. Exempel på områden kan vara det sportsliga där sportchef Jörgen 
Sågman bär ansvaret andra områden är exempelvis reklam och marknad (L. 
Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

Som styrverktyg används uteslutande budgeten där prestationer och mål mäts 
regelbundet på de månatliga styrelsemötena. Sportsligt så följs prestationerna upp 
av tidigare nämnda tränare och sportchef. Dessa mål kommuniceras neråt genom 
att spelarrådet får kontinuerliga rapporter och kommunikationen av det sportsliga 
sköts av ordföranden. De ansvariga för varje sektion har sina mål och sin budget 
att ansvara över och de sitter alla med i styrelsen där de rapporterar om läget (L. 
Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

När vi frågar ordföranden om hur organisationen ser ut så beskriver han en stor 
entusiasm och tradition i föreningen snarare än dualism. En enad förening där 
alla hjälps åt och strävar för föreningens bästa. Denna entusiasm och tradition 
kan enligt ordföranden ibland gå före de ekonomiska frågorna i föreningen. 
Jönköpings Södra har vidare klara etiska och moraliska regler för hur spelare, 
ledare och supportrar ska agera både på och utanför plan (L. Nilforsen, personlig 
kommunikation, 2006-04-20). 

4.2.3 Budgetansvar 
På frågan om vilken karaktär budgeten har så svarar ordföranden omedelbart att 
den är ”ruggigt offensiv” och att man ”har gasat sig ur svackan”. När det 
ekonomiska läget var som svårast menar Nilforsen att det fanns två strategier att 
välja mellan ”full gas eller tillbaks till ruta ett”. I samma andetag så frågar han sig 
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själv var J-Södra hade vart idag om det inte hade lyckats. Man valde full gas och 
så här långt så har det visat sig vara ett utmärkt val. Föreningen dras fortfarande 
med ett minus på ’sista raden’ men man tror att man klarar vända detta då den 
tyngsta delen av resan är avklarad. Väl uppe i eliten är det lättare att attrahera 
kapital och man får då också ett bidrag från Svenska Fotbollsförbundet (L. 
Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

Man har i år budgeterat med ett plusresultat på 500 000 kr men historiskt sett så 
har man de senare åren inte klarat budget utan backat något. Så även vid sista 
bokslut men tack vare ett Supporter AB som köpte in sig i spelartruppen så 
slutade året med plussiffror. Att man backat de senaste åren ser man dock som 
en investering för framtiden, utan denna satsning så hade det sportsliga läget sett 
helt annorlunda ut idag (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

Upprättandet av budgeten sker genom att respektive verksamhetsansvarig lägger 
fram förslag till styrelsen som man sedan gemensamt ser över och beslutar om. 
Uppföljning sker på styrelsemötet varje månad och ekonomiutskottet har här ett 
extra ansvar för att man ska hålla en god kontroll på ekonomin (L. Nilforsen, 
personlig kommunikation, 2006-04-20). 

De största intäkterna som föreningen får in är i nämnd ordning reklamintäkter, 
entréintäkter och rättigheterna i spelartruppen som Support AB gick in med. 
Största kostnaden för J-Södra är löner till anställda som man i år har ökat för att 
stå sig i konkurrensen samt för att kunna hålla kvar och attrahera nya spelare. 
Andra kostnader är övriga kostnader matcher och material samt varor 
(Jönköpings Södra IF, 2005). 

 

Figur 4.3 Intäkter     Figur 4.4 Kostnader 

4.2.4 Övrigt 
Ordförande ser en tydlig samverkan mellan de ekonomiska och de sportsliga 
målen trots att det de senaste åren är de sportsliga målsättningarna som 
prioriterats (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

Elitlicensen anser ordföranden är svår att möta upp i och med Jönköpings Södras 
underskott på 2.2 miljoner. ”Klubben är under luppen men är i nuläget skyddad 
eftersom en handlingsplan har upprättats” säger ordföranden. Man har då 
exempelvis, som en rent bokföringsmässig åtgärd, fört över föreningens fastighet 
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till ett aktiebolag för att få möjlighet att få den värderad till marknadsvärde. Detta 
stärker det egna kapitalet tillsammans med tidigare nämnda intäkt från Supporter 
AB (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 2006-04-20). 

När vi frågar om föreningen känner krav från samhälle eller kommun så uttrycker 
ordföranden att man inte känner krav utan snarare förhoppning från kommunen. 
De inser att det är ett stort plus för hela kommunen att ha ett elitlag i fotboll. 
Detta än mer när laget heter Jönköpings Södra och i folkmun, utanför Jönköping, 
rätt och slätt går under namnet Jönköping. Detta till trots så kräver kommunen 
enligt ett gammalt principbeslut 20% av biljettintäkterna från hemmamatcherna i 
hyra. Ordföranden menar att det inte finns en klubb som kan betala de pengarna 
och samtidigt kunna ha en god ekonomi. Ett bättre sätt skulle vara att betala en 
fast hyra för anläggningen. Han anser ändå att relationen är bra och att saker och 
ting går att lösa. Ordföranden förklarar vidare att ”kommunen måste inse att detta 
är en win-win situation, när Södra kan stå på egna ben, ha en stabil 
organisation och en bra ekonomi, då är det självklart att kommunen kan få sin 
del. Kommunens resonemang håller inte i längden, de måste släppa på kravet och 
se till de vinster som kan ges på sikt”. Vinsterna som ordförande pratar om är inte 
bara de direkta från J-Södra utan även de vinster man får genom den extra 
attraktionskraft som ett fotbollslag i eliten ger till Jönköping som stad. Inte heller 
från samhälle känner man några krav men kanske en viss förväntan. 
Jönköpingsborna minns fortfarande J-Södra som en storklubb och man känner 
därför stort stöd från stadens invånare (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 
2006-04-20). 

Drivkrafterna som ordföranden känner är ’södra-hjärtat’ och de många ideella 
krafter som finns i periferin. En annan drivkraft är utmaningen där man kommit 
en bit på väg men fortfarande har en bra bit kvar till slutmålet (L. Nilforsen, 
personlig kommunikation, 2006-04-20). 

De finansiärer som står bakom J-Södra är till knappt hälften sponsorer i form av 
företag. Finansiärhjälp har klubben som tidigare nämnt fått genom att ett 
riskkapitalbolag har stöttat genom att köpa in sig i spelartruppen. Kapitalet som 
Supporter AB satsade var 1,25 miljoner och detta gjorde att J-Södra förra året gick 
på plus och kunde beta av en del av sitt underskott. Den eventuella avkastning 
som riskkapitalbolaget kan få på detta är om spelare säljs vidare, då får man 20% 
av köpeskillingen. Ordförande berättar vidare att man ger mycket tillbaka till sina 
sponsorer och han ger ett exempel på ett evenemang som man anordnat på Stora 
Hotellet med inbjudna attraktiva talare (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 
2006-04-20). 

Det hot som ordföranden upplever är att kommunen inte inser allvaret i J-Södras 
situation och hur mycket föreningen kan ge tillbaka till kommunen på lång sikt. 
Även om de kan kännas resonabla och tillmötesgående så håller de hårt i de 
intäkter som de ser att de kan få. Man menar att de måste se hela bilden och 
förstå vad det ger tillbaka på lite sikt (L. Nilforsen, personlig kommunikation, 
2006-04-20). 

4.3 IF Hallby HK 
Historiskt sett så är IF Hallby en förening som innefattat sektionerna skidåkning, 
orientering, fotboll och handboll. Den första juni 2001 så beslutade man att dela 
upp föreningen i tre fristående delar, IF Hallby Fotbollsklubb, IF Hallby 
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Handbollsklubb och IF Hallby Skidor & Orientering. Detta då man under en 
längre tid sett att det var handbollen som var den dyra sektionen på bekostnad 
av de övriga sektionerna. I och med uppdelningen av föreningarna så krävdes att 
IF Hallby HK skärpte sin ekonomistyrning då man redan vid starten drogs med 
ett stort underskott. I detta skede ställde medlemmarna upp och räddade 
föreningens framtid, en stor skuld låg dock fortfarande kvar vilket var upp till 
sektionen att lösa. Man har under snart fem år lyckats betala av en stor del av 
skulden och idag står man på tröskeln till att avancera upp till Elitserien, den 
högsta handbollsdivisionen i Sverige (IF Hallby HK, 2006). 

4.3.1 Vision, strategier & mål 
IF Hallby HK har ingen uttalad vision. Våra respondenter besvarar frågan men 
kanske snarare med det svar som passar in under föreningens mål. Ordföranden 
uttrycker visionen att representationslaget ska avancera till Elitserien inom två år 
samtidigt som kassören anger ungdomsverksamheten. Med 
ungdomsverksamheten menar kassören hur man fångar upp och arbetar med 
ungdomarna. Detta ungdomsarbete finns väl dokumenterat hur det ska gå till och 
man kallar projektet för ’Den blå tråden’ (D. Brehmer, personlig kommunikation, 
2006-04-19; T. Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-11). 

När det gäller de ekonomiska målen på kort sikt, föreningens läge om tre år, så 
är dessa för Hallbys del att göra en vinst med minst 300 000 kronor per år och bli 
fria från sina skulder. För att även klara de sportsliga målen, att gå upp i 
Elitserien under denna tid, så känner kassören att man bör öka sin omsättning 
med 25-30% till cirka 5,5 miljoner. Några långsiktiga mål, sportsligt eller 
ekonomiskt, finns inte uttalade i Hallby (D. Brehmer, personlig kommunikation, 
2006-04-19). 

De mål som kommuniceras genom föreningen är de sportsliga målen, där såväl 
ledning som spelare på lägre nivåer vet vad man siktar mot. De ekonomiska 
målen är inte lika väl genomsyrade men alla i föreningen är mycket väl medvetna 
om det spända ekonomiska läget. Vidare så påtalar ordföranden att tränare och 
ledare är väl medvetna och arbetar med projektet ”Den blå tråden” (T. 
Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-11). 

Styrelse och ledare i föreningen åker emellanåt iväg på klubbmöten där man talar 
om dessa mål och hur man ska arbeta med dem. Respondenterna säger att målet 
är att detta sedan kommuniceras vidare till spelare och andra engagerade i 
föreningen men att detta kan vara bristfälligt (D. Brehmer, personlig 
kommunikation, 2006-04-19; T. Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-
11). 

4.3.2 Verksamhets- och ekonomistyrning 
Föreningen styrs tveklöst av styrelsen utan involvering av utomstående ledare 
och här gör man månatligen grundliga uppföljningar av budget för att se hur man 
ligger till. ”Om det skenar iväg på något område så är man tvungen att dra åt 
svångremmen på andra områden” säger ordföranden. Detta arbete lägger man 
stor vikt vid då ekonomin är ansträngd och inte tål ytterligare påfrestning. På sista 
raden så ska budgeten hållas även om det inte är som man tänkt på varje konto 
(T. Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-11). 
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Styrelsen gör sina uppföljningar utöver budget med avseende på prestationer 
mestadels i rapportform medan de aktiva följer upp och sköter detta i respektive 
lag, de sportsliga prestationerna sköter tränarna (T. Henriksson, personlig 
kommunikation, 2006-04-11). 

På frågan om föreningen på något sätt portionerar ut delmål till olika individer 
som i slutändan bidrar till den totala föreningens mål så uttrycker kassören ”att 
detta inte är tydliggjort”. Båda respondenterna är eniga om att när det gäller 
budgetplanering så ger respektive del och exempelvis sportchef på herr- och 
damsidan sina förslag till budget (D. Brehmer, personlig kommunikation, 2006-
04-19). 

Hallby har ingen given plan för hur ekonomin ska klaras av vid ett eventuellt 
avancemang till Elitserien. Man har däremot tankar på vad som krävs för att klara 
av det, både ekonomiskt och sportsligt. Kassör och ordförande är tydligt eniga 
om att det hade varit för tidigt med ett avancemang redan denna säsong och att 
det hade kunnat innebära problem både sportsligt och ekonomiskt. Ekonomiskt 
måste den ansträngda ekonomin redas ut. Man måste upp ett rejält snäpp för att 
ha möjlighet att attrahera gamla och nya spelare genom arvoden vilket man inte 
gör idag samt att man är väl medvetna om ökade omkostnader. Rent praktiskt så 
måste det till en lösning med ny arena och träningsytor. Redan idag så lever 
Hallby på dispenser från Handbollsförbundet vad gäller hallen man spelar i. Här 
måste till en lösning som man idag arbetar med. Detta problem innebär också att 
man är tvungen att neka ungdomar att spela handboll på grund av brist på 
träningsytor (D. Brehmer, personlig kommunikation, 2006-04-19; T. Henriksson, 
personlig kommunikation, 2006-04-11). 

Hallbys organisation består till övervägande del av folk som varit med i och varit 
engagerade under en längre tid. Detta gör att de har stort hjärta för föreningen 
och ett mycket bra samarbete. Vidare så har de stort tålamod och förståelse för 
ekonomin. Hallby har idag inga möjligheter att avlöna spelare och ledare. Man 
har därför en stor mängd ideellt arbetande medlemmar, både spelare och andra. 
Styrelsen har ögonen öppna och försöker rekrytera folk från näringslivet. Detta 
för att få in nytt blod och individer med goda ledaregenskaper (T. Henriksson, 
personlig kommunikation, 2006-04-11). 

Hallby har tydliga regler för hur spelare och ledare ska agera på och utanför 
plan. Dessa innefattar allt från att man ska ha en god attityd mot domaren till att 
man har en trafikpolicy. Vidare så arbetar man med att spelare redan vid 14 års 
ålder ska börja döma matcher för att i tidigt skede få känna hur det är att se 
matchen ’från den andra synvinkeln’ (D. Brehmer, personlig kommunikation, 
2006-04-19). 

4.3.3 Budgetansvar 
På frågan om man har en offensiv eller defensiv budget så menar både 
ordförande och kassör att man har en defensiv budget. Defensiven grundar sig i 
att man fortfarande lider av ett kapitalunderskott och inte har råd med några 
utsvävningar, eller som ordförande uttrycker det ”vi har till och med 
extraamorterat istället för att roa oss” (T. Henriksson, personlig kommunikation, 
2006-04-11).  
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När man upprättar budgeten låter man varje sektion ge förslag på sin del och 
sina konton. Man ser sedan över marknadspotentialen varpå styrelsen 
tillsammans med kansliet fastslår den. När man gör uppföljningar av budgeten så 
framgår det tydligt från respondenterna att det är siffrorna på ’sista raden’ som 
ska stämma, ”vi är sista-raden-fixerade” medger kassören (D. Brehmer, personlig 
kommunikation, 2006-04-19). 

Man går noggrant igenom det ekonomiska läget vid varje styrelsemöte, detta gör 
man uteslutande med hjälp av budget. Sedan man separerade från 
’moderföreningen’ har man betalat av stor del av sina skulder. Innevarande år 
redovisar man en vinst på ungefär 300 000 kronor (D. Brehmer, personlig 
kommunikation, 2006-04-19). 

Varje år så arrangerar IF Hallby HK ungdomsturneringen Hallbybollen som är 
den enskilt största nettointäkten och också en avgörande intäkt för föreningen. 
Därefter är reklamintäkter, entréintäkter och kommunala bidrag de största 
intäktsposterna i nämnd ordning. De största kostnaderna är Hallbybollen, löner 
till anställda och därefter plan och hallhyror (IF Hallby HK, 2005).  

 

Figur 4.5 Intäkter     Figur 4.6 Kostnader 

4.3.4 Övrigt 
På frågan om det är en samverkan eller motsättning mellan ekonomiska och 
sportsliga mål, anser man att det är en samverkan där man hela tiden måste 
hänga med det ekonomiska. Kraven på elitlicensen är förhållandevis moderata 
där man inte har några ekonomiska krav utan snarare rekommendationer. Vissa 
krav ställs däremot på hur hallen ska vara utformad med avseende på säkerhet 
och mått (T. Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-11). 

Man känner inga direkta krav från vare sig samhälle eller kommun. Hallby HK:s 
drivkraft består av två delar, dels ungdomsverksamheten dels elithandbollen. Man 
vill kunna ta emot de ungdomar som vill spela handboll och låta dem växa i 
organisationen. Man vill också parallellt med detta satsa på och backa upp 
elitsatsningen där målet är att representationslaget ska spela i högsta divisionen 
om två år. Kassören säger ”att kommunen ibland kan kännas som en motpart 
där man ser problem om det går bra för en förening för att det då ställs högre krav 
på kommunen”. Föreningarna behöver då en större uppbackning i form av bättre 
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förutsättningar och nya hallar (D. Brehmer, personlig kommunikation, 2006-04-
19). 

När vi ställer frågan om det finns några centrala aktörer som agerar som 
föreningens finansiärer, så svarar man att det idag är sponsorerna som är 
viktigast. Vid uppdelningen av de olika Hallby-sektionerna så gjordes 
insamlingen ’Hallby behöver dig’ vilket räddade Hallby HK i det skedet. Man fick 
då en del kapital till skänks samt en del som ett räntefritt lån från medlemmar (T. 
Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-11). 

I förhållandet till sina sponsorer så försöker Hallby att hitta ett partnerskap. De 
som ställer upp ska känna att de får något tillbaka. Till att börja med så bjuds de 
alltid på fika i pauserna, man försöker anordna någon form av aktivitet eller jippo 
under säsongen samt så brukar man bjuda med sponsorerna på finalen i 
Elitserien (T. Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-11). 

Hallby anser att deras möjligheter i framtiden är goda. Trots att man har skulder 
så är ekonomin välskött och man har en god styrning som är på god väg att ta 
ekonomin över ytan. Man ser den starka klubbkänslan som en stor fördel, med 
folk som ställer upp och är väl medvetna om den ekonomiska situationen. En 
annan styrka är att man har den erkänt duktige handbollsspelaren och 
landslagsmannen Johan Pettersson vid rodret. Han bidrar med mycket kunnande, 
motivation och kontakter. En möjlighet som man hoppas blir verklighet är den 
nya hallen vilken man tillsammans med Jönköpings Innebandyklubb och 
kommunen har planer på att bygga. Detta skulle medföra ett större intresse och 
därmed större publik- och sponsorintäkter. På andra sidan finns hot som 
exempelvis den ideella arbetskraften, vilken i dagens samhälle är allt svårare att 
hitta. Med Hallbys ansträngda och reglerade ekonomi så har man idag inte råd att 
avlöna de som arbetar i den uträckning man skulle önska. ”Detta är ett måste för 
att kunna hålla den höga kvalitet som krävs för att ha ett lag i Elitserien” 
instämmer ordföranden.(T. Henriksson, personlig kommunikation, 2006-04-11). 
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5 Analys 

5.1 Egna reflektioner 
Inför uppsatsen gjorde vi ett medvetet val av föreningar på olika nivåer och med 
olika ekonomiska förutsättningar. Detta för att se vilken skillnad det utgör på hur 
man organiserar föreningen med avseende på ekonomisk- och sportslig styrning. 
Ambitionen var vidare att kunna urskilja skillnader i verksamhetsstyrningen i 
respektive förening. Vi har under arbetets gång fått bekräftat att organisationen 
skiljer sig beroende på storlek och ekonomisk omsättning medan de till stor del 
arbetar förvånansvärt lika. 

Tabell 5-1 Översikt 

 HV71 Jönköpings 
Södras 

IF Hallby 

Omsättning 

Medlemsantal 

Anställda 

Ca 82 Mkr 

4098 st 

94 

Ca 9,3 Mkr 

623 st 

6 

Ca 2,8 Mkr 

300 st 

3 

5.1.1 Skillnader 
En skillnad som vi ser hos föreningarna är hur organisationen är uppbyggd. I 
Hallby HK ser vi att de har en stor del medarbetare som ställer upp på ideell 
basis. Dessa personer har vidare till stor del varit engagerade i föreningen sedan 
länge och har ett stort hjärta för föreningen. Denna ideella arbetskraft sträcker sig 
allt ifrån tränare och andra medarbetare till sportchef och till styrelsen. Till 
skillnad från J-Södra och HV71 så betalar Hallby inte ut några ersättningar till 
spelare i representationslaget. Detta bedömer vi vara en stor risk då många av 
Hallbys konkurrenter avlönar sina spelare. Risken ligger i att det då kan finnas en 
frestelse vid ett eventuellt erbjudande från en annan förening, det finns då 
ekonomiska motiv att byta klubb. Det som räddar Hallby i detta läge tror vi är 
det stora hjärtat som många aktiva har för föreningen och att de vidare är väl 
insatta i den ansträngda ekonomin. Ytterligare incitament för spelare att stanna 
utan betalning tror vi är att föreningen satsat på en spelande tränare, Johan 
Pettersson. Detta då aktiva i spelartruppen sportsligt ser upp till honom och 
vidare för att han har mycket att tillföra och lära ut. Ordföranden i Hallby anser 
att det behövs ledare från näringslivet till organisationen och att det är där man 
fortsättningsvis ska rekrytera. Likaså nämner han att man inte ska vara tränare för 
ungdomslagen, bara för att man har barn i laget. Tränarna ska rekryteras på sina 
kvaliteter. Denna medvetenhet tror vi är en viktig del i avancemang mot eliten då 
man bör ha en ledning som står i paritet med spelartruppen. 

Den ideella arbetskraften i Jönköpings Södra finns till relativt stor del kvar, men 
man har inför rådande säsong ökat ersättningen markant. Ökningen har framför 
allt givits till spelarna i representationslaget, vilket man ser som en nödvändighet 
för att kunna rekrytera nya spelare samt behålla de man har. Vidare har man likt 
Hallby satsat på att ha en tränare av dignitet som ska leda föreningen mot de 
uppsatta målen. Detta tror vi även i J-Södra är en anledning till att spelarna håller 
sig kvar i föreningen, samt att man har en organisation med stor uppbackning i 
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satsningen mot Allsvenskan. Även i Jönköpings Södra ser vi tydligt att man har 
stark sammanhållning i föreningen och att det finns starka känslor för föreningen 
eller ”Södra-hjärtat” som J-Södras ordförande uttrycker det.  

HV71 arbetar i större utsträckning med professionella medarbetare. Spelarna i 
representationslaget är mestadels välbetalda, men professionalismen sträcker sig 
även till att föreningen har många anställda och liknar till strukturen mer ett 
traditionellt företag. Trots att det här syns en drastisk skillnad mellan föreningarna 
så ser vi att HV71 är de som mest trycker på tyngden av att alltmer gå mot en 
professionell organisation. Ordföranden uttryckte detta som ”att 
internrekryteringens tid är över” och att man inte ska anställa tidigare spelare på 
sportsliga meriter eller som tack för lång och trogen tjänst. Man måste ha en plats 
för dem annars blir de lätt överflödiga. Vi tror att denna ökade professionalismen 
som krävs för att hålla sig i den absoluta eliten skäl utrymme från klubbkänslan. 
Man värvar spelare från lag och orter utan anknytning till föreningen vilket i sin 
tur gör att spelare inte har samma omtanke om klubben utan spelar mer för 
representationslaget och sina personliga framgångar. 

5.1.2 Likheter 
Vidare har den stora likheten att man styr ekonomin i föreningen enbart med 
hjälp av budget förvånat oss. Den minsta föreningen, Hallby HK, har dessutom 
en mycket stark och präglad budgetstyrning. Man gör kontinuerliga uppföljningar 
och drar genast åt svångremmen och reviderar budget när kostnader har dragit 
iväg mer än planerat. Vi tror att detta beror på att de har en mycket stor 
medvetenhet om det ekonomiska läget. Man måste bli av med skulderna innan 
man kan unna sig nya investeringar och man har inte har råd att göra några 
snedsteg. Trots små resurser så har Hallby de senaste åren gått med en god vinst 
som man använt för att extraamortera sin skuld.  

De berörda föreningarna hyste på ett eller annat sätt starka känslor för relationen 
med kommunen. Respondenterna var samlat eniga i att kommunen inte förstår 
hur viktigt det är med ett stöd från dem för att kunna bedriva verksamheten på 
ett bra och effektivt sätt. En stor del i denna fråga var kommunens stöd för att 
skapa nya träningsytor eller anläggningar. Detta för att ha möjlighet att hålla 
träningar och slippa neka ungdomar att utöva idrott hos dem. De anser även att 
kommunen inte förstår värdet av att ha en elitförening i kommunen. Detta ger en 
attraktion till kommunen både i form av inflyttning och turism. Man trycker från 
HV71:s sida på att de är det näst största varumärket i Jönköping och i J-Södra 
poängterar ordföranden att man i media kallar Jönköpings Södra IF rätt och slätt 
för Jönköping. 

Hallby, J-Södra och HV71 har alla tre vid minst ett tillfälle tagit ekonomisk hjälp 
utav sina medlemmar. I Hallbys fall var detta när man efter uppdelningen av 
föreningen var tvungna att sanera ekonomin för att överleva. Man samlade då in 
kapital som antingen skänktes eller lånades räntefritt från borgenärerna. 
Jönköpings Södra sålde en andel i spelartruppen till en skara riskkapitalister som 
kallar sig ’Södras vänner’. Detta gjorde man när ekonomin var extra ansträngd. I 
HV71:s fall var det ’HV:s vänner’, vilka var ett fåtal medlemmar som gick i borgen 
för att möjliggöra en tillbyggnad av arenan. Detta tyder på att det finns stort stöd 
och stor entusiasm från medlemmarna i alla tre föreningarna. 



 Error! Style not defined. 

 34

Beträffande regler och restriktioner för spelare och ledare så har föreningarna 
enligt vår uppfattning likvärdiga regler för hur man ska agera på och utanför 
planen. Hallby har drivit detta ett steg längre och arbetar med att ungdomarna 
från 14 års ålder ska börja döma matcher. Detta gör man i syfte att spelarna i 
tidigt skede ska få mer förståelse för domarens beslut i olika lägen. Ordföranden i 
HV71 uttrycker att föreningen är ”genomreglerad”. Vi ser detta som ett mönster 
där man oberoende av storlek på organisationen använder sig av informella 
regler för hur aktiva i föreningarna ska förhålla sig vid representation. HV71 har 
utvecklat detta och har vissa regler som sträcker sig utanför föreningens 
aktiviteter. Detta tror vi beror på att spelarna i HV71 i större utsträckning är 
kända ansikten i samhället och som ordföranden uttrycker det så ska de ”agera 
bra förebild för barn och ungdomar”. 

Oberoende av omsättning och storlek på föreningarna så arbetar de med 
månatliga styrelsemöten. Detta gör man både under säsongen och i perioderna 
där emellan. Vid varje styrelsemöte går man igenom ekonomin och hur budgeten 
ligger till. De sportsliga uppföljningarna utgörs till största delen hos tränare och 
sportchef gemensamt. 

Vidare så har de tre föreningarna krav på sig i form av en elitlicens. Dessa krav 
ser olika ut beroende på nivå och även beroende på idrott. Kraven kan ställas på 
föreningens ekonomi såväl som på matchanläggning och organisation. På Hallby 
ställs krav om man avancerar till elitserien, att man ska ha ett positivt eget kapital 
samt så finns det vissa regler angående mått på matchplanen. Detsamma gäller 
för J-Södra medan kraven på HV71 är hårdare med avseende på organisationen. 
Där krävs att man har en anställd klubbdirektör och sportchef. Ordföranden 
anser om de ekonomiska kraven som lindriga då man ska ha ett positivt eget 
kapital. Detta visar att föreningarna har olika förutsättningar men att det beror på 
kraven från respektive idrottsförbund. 

När det gäller föreningarnas drivkrafter så fick vi samma svar från Hallby och 
HV71. Man formulerade sig likvärdigt och tryckte på att det är 
ungdomsverksamheten tillsammans med elitsatsningen som är viktigast. Dessa två 
delar går hand i hand och är beroende av varandra för att föreningen ska klara 
sig på långsikt. I J-Södra betonar man ’Södra-hjärtat’ tillsammans med den mängd 
ideell kraft som arbetar gemensamt för föreningens framgång. 

5.2 Ideella föreningar 
För att en förening ska få drivas som ideell ska man ha ett ideellt syfte eller 
bedriva ideell verksamhet, men inte nödvändigtvis båda (Roos, 1995). Enligt 
Lindblad och Lundén (2002) så kan alla ideella föreningar delas in efter om 
föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller vinstsyfte för medlemmarna. 
Malmsten och Pallin (2005) uttrycker vidare att alla ideella föreningar på elitnivå 
bör vara en blandning mellan rent ideella och ideella med ekonomisk 
verksamhet enligt tabell 5-2 nedan. Vi bedömer att både Hallby HK, Jönköpings 
Södra och HV71 faller in under typen ideella med ekonomisk verksamhet. De har 
inget vinstsyfte för medlemmarna men däremot för föreningen. Vidare driver de 
ekonomisk verksamhet genom att man betalar ut löner i större eller mindre 
omfattning. Utöver lönerna bedriver man även försäljning i större eller mindre 
utsträckning i form av matchbiljetter, kiosker och lotteriverksamhet. 
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Tabell 5-2 Indelning efter ekonomisk verksamhet och vinstsyfte (Lindblad & Lundén, 2002, s.12) 

Typ av förening Ekonomisk 
verksamhet 

Vinstsyfte för 
medlemmarna 

Exempel på 
föreningar 

Rent ideella Nej Nej Politik, idrott, religion 

Ideella med ekonomisk 
verksamhet 

Ja Nej Vissa idrottsföreningar, 
golfklubbar 

Ideella med vinstsyfte Nej Ja Villaägarföreningar, 
fackföreningar 

Ekonomisk verksamhet 
med vinstsyfte 

Ja Ja Borde vara ekonomisk 
förening 

5.3 Visioner & mål 
Bruzelius och Skärvad (2004) betonar att det är viktigt för styrningen av en 
organisation att ha en uttalad vision. Visionen ska ge stimulans, inspiration och 
beredskap för framtiden. Om den används på rätt sätt leder den till att 
medarbetare känner en högre grad av självstyrning. Visionen ska vara en framtida 
position som organisationen önskar uppnå. 

När det gäller användandet av visioner så är det i vår studie begränsat till den 
största föreningen, HV71. Föreningen har en tydlig vision om att vara den 
ledande ishockeyföreningen i Sverige. Respondenterna berättar att alla i 
föreningen samt även samarbetspartners är informerade och delaktiga i visionen. 
I Hallby och J-Södra talar man mer om de mål man har. Man har ingen uttalad 
vision som är genomsyrad i föreningen, Hallby uttrycker att visioner nämns i 
ledningen emellanåt. Med grund av dessa uppgifter tror vi att HV71 har en fördel 
när det gäller styrningen av organisationen. Visionen är genomsyrad även utanför 
föreningen vilket bör ge extra kraft för att nå visionen. Dels då sponsorerna ses 
som samarbetspartners och ger sitt stöd för att nå visionen. Samtidigt tror vi att 
detta kan ge extra motivation för HV71 som även har externa parter som har 
intresse i att föreningen når visionen. 

Visionen i en organisation behöver vidare konkretiseras av mål för att man ska 
kunna disponera och utnyttja sina resurser maximalt (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
Effektiviteten i organisationen är direkt kopplad till de uppsatta målen. De olika 
målen skapar en hierarki där delmålen fungerar som medel för att nå de mer 
långtgående målen. Detsamma gäller för målstyrning men då tar man det ett steg 
längre och gör en utvärdering av hur medarbetare bidrar till förverkligandet av 
delmålen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Milsta (1994) menar att målstyrningen handlar om att styra en organisation 
rationellt. Detta ska utföras genom att informera de som arbetar i organisationen 
så att varje individ strävar efter att nå målen. Målstyrningen är den styrform som 
ger mest handlingsfrihet åt medarbetarna vilket också innebär att det är en 
decentraliserad form av styrning. Tanken med denna form av styrning är att man 
ska utnyttja den kompetens som besitts av medarbetare längre ner i hierarkin 
(Bladh, 1987 återgiven i Milsta, 1994).  

Enligt svaren från representanterna i HV71 är föreningen väl medveten om att 
målen leder dem mot visionen. När vi ställer frågan om de har någon strategi för 
att nå visionen så blir svaret ”att nå de mål som finns, att vara bland de fyra 
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bästa varje år”. Målen som respondenten talar om är, sportsligt att vara bland de 
fyra främsta varje år och ekonomiskt att göra det med ett positivt resultat på 3-5 
miljoner. I J-Södra har man tydligt uppsatta mål på både kort och lång sikt men 
saknar en uttalad vision. Det kortsiktiga målet är enligt ordföranden ”att man ska 
täcka upp förlusterna och etablera sig i Superettan”. Det mera långtgående målet 
är att nå Allsvenskan med en intakt ekonomi. Det finns en medvetenhet om att 
man för att nå de långsiktiga målen bör ha kortsiktiga mål som medel. I Hallby 
finns endast kortsiktiga mål uppsatta. Ekonomiska att man ska bli skuldfria och 
det sportsliga att spela i Elitserien inom två år. I denna fråga ser vi en tydlig 
skillnad beroende på nivå och organisation där HV71 står i framkant med en väl 
formulerad vision och strategi hur man ska nå dit. J-Södra har väl uttalade delmål 
som strategi för att nå slutmålet men en vision saknas. I Hallby har man endast 
kortsiktiga mål och ingen vision.  

Enligt teorin bör effektiviteten i organisationen stärkas av de uppsatta målen och 
visionerna. En tanke när det gäller Hallby är att de har en god möjlighet att 
uppnå sitt kortsiktiga mål, frågan är hur det går när man väl nått dit. Man kan 
tycka att det är självklart att det långsiktiga målet är att hålla sig kvar i Elitserien, 
men utan att detta är uttalat och utan en vision att vara bland de bästa där kan 
det finnas en risk att stanna i utvecklingen.  

De tre idrottsföreningarna har en tydligt decentraliserad organisation där 
ansvarsområden är uppdelade och tilldelade dem som är mest lämpade för 
uppgiften samt har mest kunskap i området. Det tydligaste exemplet på det är att 
man har anlitat en tränare och en sportchef för att sköta det sportsliga samt att 
kassör eller ekonomichef ansvarar för det ekonomiska tillsammans med styrelsen. 
Ju större organisationen är desto fler ansvarsområden finns det. I HV71 är 
verksamheten divisionaliserad och i varje del har man utsett en ansvarig, exempel 
på dessa delar är fastighet, marknad och arenaservice. I J-Södra arbetar man i 
större uträckning med utskott som ansvarar för de olika verksamhetsdelarna. I 
både Hallby, J-Södra och HV71 ser vi att man använder sig av målstyrning för det 
sportsliga. Tränare har tillsammans med sportchef stor handlingsfrihet och man 
utnyttjar därigenom den kompetens och de kvaliteter som de besitter. I de övriga 
verksamhetsdelarna i föreningarna står oklart vilken form av styrning man 
använder sig av. 

5.4 Budget 
Vid upprättande av budget skriver Samuelsson (1992) om två metoder, 
uppbyggnadsmetoden och nedbrytningsmetoden. Uppbyggnadsmetoden beskrivs 
som den metod man använder när man har en god ekonomi i organisationen. 
Nedbrytningsmetoden används följaktligen när det råder en ansträngd ekonomi. 
Vidare utformas budgeten enligt uppbyggnadsmetoden från lägre nivåer i 
organisationen för att slutligen diskuteras och fastställas i styrelsen. Definitionen 
på hur uppbyggnadsmetoden går till passar väl in i hur budgetarbetet fortgår i 
både Hallby, J-Södra och HV71. Alla intervjuobjekt svarar att ansvariga för 
respektive undersektion upprättar ett förslag och äskar medel till sin del. Slutligen 
når förslagen ledningen där man skapar sig en överblick samt eventuellt reviderar 
förslagen för att slutligen besluta om föreningens budget. Trots att både Hallby 
och J-Södra har ansträngda ekonomier som man arbetar för att komma till rätta 
med, använder man sig av samma metod som HV71. Teorin talar i deras fall om 
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att nedbrytningsmetoden är att föredra då ledningen bör ha en god bild av var 
satsningar behövs respektive neddragningar är tvunget att genomföras.  

Ett fortsatt resonemang på föregående stycke leder oss in på andra effekter av 
delaktighet i budgetuppförande. Enligt Bergstrand och Olve (1996) känner de 
som varit delaktiga i upprättandet av budget en större motivation och 
arbetstillfredsställelse. De får en större kostnadsmedvetenhet som vidare leder till 
att de känner större ansvar för sina uppgifter samt att de utför sina 
arbetsuppgifter på ett bättre och mer målinriktat sätt. 

Bergstrand (2003) skriver om olika typer av budgetuppföljning där en fast budget 
är den vanligast förekommande. Fast budget innebär att man i huvudsak 
budgeterar en gång om året och att uppföljningar därefter görs. Vid sidan om 
denna finns reviderad budget och löpande budget. Den reviderade budgeten 
ändras och korrigeras under verksamhetsåret gång då det behövs. Med en 
rullande budget menas att man budgeterar för ett år framåt i tiden. Som vi 
uppfattar det så arbetar Jönköpings Södra och HV71 med fast budget som man 
sedan månadsvis följer upp för att se hur ekonomin ligger till. I Hallby använder 
man sig av en reviderad budget där man vid varje styrelsemöte går igenom 
kontona och stämmer av. Detta gör man för att upptäcka om kostnaderna på ett 
konto blivit för stora och i så fall ha möjlighet att i tid korrigera detta. 
Korrigeringen görs genom att minska budget på andra konton för att på sista 
raden få budgeten att gå ihop (D. Brehmer, personlig kommunikation, 2006-04-
19). Fördelen med den reviderade budgeten är att man får en bättre anpassning 
av budgeten till det verkliga händelseförloppet. Vidare finns nackdelar som att 
respekten för att hålla budget minskar, den ska ju ändå revideras. Ett annat 
problem som kan uppstå är att det kan finnas en otydlighet om vilken budget 
som är den aktuella och som ska följas upp (Bergstrand, 2003). 

Enligt Anthony och Govindarajan (2001) så är kontrollen viktig för att man ska 
veta hur man använder sina resurser på ett maximalt sätt. De skriver att strategisk 
planering är än mer viktig i den ideella organisationen än i det traditionella 
företaget. Detta för att det är svårt för en idrottsförening att mitt i ett 
verksamhetsår öka intäkterna eller skära kostnaderna. Vidare när det gäller 
uppföljning så har föreningarna entydigt gett bilden av att man har god kontroll 
på sin ekonomi med månatliga genomgångar. Vi tycker oss uppfattat att Hallby är 
den förening som arbetar mest med uppföljning av budget och håller en strikt 
kontroll. 

En viktig roll som budgeten har är att markera ett prestationsansvar. Vilket enligt 
Bergstrand och Olve (1996) ger effekten av att den ansvarige får en större 
motivation för att sköta sin uppgift på ett bra sätt. Vidare är det också viktigt att 
tilldela personen i fråga en viss handlingsfrihet inom de satta ramarna. För att 
individen sedan ska kunna utnyttja sin handlingsfrihet på bästa sätt är det av vikt 
att den ansvarige för respektive område gör sin egen budgetuppföljning. I fråga 
om individuellt budgetansvar får vi uppfattningen att man i föreningarna arbetar 
på ett likvärdigt sätt. HV71 har flera undersektioner vilket gör att deras budget är 
mer fragmenterad men fortfarande så ligger ansvaret på ansvarig i respektive 
sektion.  
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5.5 Ekonomistyrning 
Ax et al. (2005) anser att alla organisationer arbetar med uppsatta mål av olika 
slag och på olika områden. Dessa mål är ett framtida önskat tillstånd för 
organisationen. Bergstrand (2003) skriver att det är viktigt att ledningen skapar 
styrsystem så att ambitiösa medarbetare löser problem med rätt mål i sikte. Har 
man uppfyllt detta så har man ett effektivt styrsystem.  

De tre föreningarna arbetar med tydliga mål som enligt representanterna också är 
väl genomsyrade. HV71:s klubbdirektör säger att de som målen berör är väl 
medvetna om dem vilket också är fallet i Hallby och J-Södra. Detta innebär att 
man har rätt mål för ögonen vilket bör vara till stor hjälp i styrningen av 
organisationerna.  

Ax et al. (2005) menar vidare att ekonomistyrningen innefattar allt arbete som är 
inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa 
organisationers verksamheter för att uppnå både ekonomiska och andra mål. 

Dessa steg tror vi att alla tre föreningarna följer till största delen när det gäller 
ekonomin och hur man arbetar med budget. Man har en noggrann planering 
inför budget där många medarbetare är engagerade, genomföringen görs enligt 
vad vi erfar enligt denna plan. Uppföljning vet vi att de tre föreningarna gör med 
stor noggrannhet. Utvärdering och anpassning är de delar som vi vet minst om, 
vilka förändringar man gör om intäkter eller kostnader ökat eller vice versa. En 
reflektion kan dock göras på hur J-Södra har arbetat med de sista punkterna 
utvärdera och anpassa. Detta för att de under flera års tid har haft ett negativt 
resultat som enligt vår uppfattning har uppstått på grund av föreningens ”ruggigt 
offensiva” budget som ordföranden i föreningen uttryckte det. Man har gjort en 
satsning som enligt oss inte följer teorin men som så här långt har medverkat till 
att man nått sina sportsliga mål.  

När det gäller det sportsliga genomförandet är det till stor del avskiljt från 
ledningen i både Hallby, J-Södra och HV71. Ledningen är delaktig i att sätta upp 
de sportsliga målen för att sedan överlämna ansvaret för genomförandet till 
sportchef och tränare. Detta gör att vi har begränsad inblick i hur man följer 
stegens fortgång som Ax et al. (2005) skriver om.  

 
När det gäller Balanserat styrkort så är det idag ingen av föreningarna som 
använder sig av det. Detta kan vara ett verktyg för såväl HV71 som J-Södra och IF 
Hallby i arbetet att utveckla föreningen dit man vill. För att effektivt kunna arbeta 
med ett Balanserat styrkort krävs att man har en uttalad vision samt kort- och 
långsiktiga mål. Man delar upp organisationens mål och delmål inom olika 
perspektiv som kan vara ekonomiska, sportsliga och organisatoriska. Med detta 
skapar man en balans mellan olika aspekter i utvecklingen av föreningen. Vidare 
är det Balanserade styrkortet ett hjälpmedel för ledningen för att ha fokus på rätt 
saker i rätt lägen. 

5.6 Sociala aspekter 
Riksidrottsförbundet (2005) menar att föreningarna näst efter hemmet och skolan 
är den viktigaste miljön för fostran och utveckling. I föreningen får man en trygg 
och social gemenskap, man lär sig att respektera och umgås med andra 
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människor. Vidare så har också spelarna i representationslagen har ett stort 
ansvar som förebilder för barn och ungdomar både i och utanför föreningen.  

Alla tre föreningarna nämner ungdomsverksamheten som en viktig del i 
verksamheten. HV71 och Hallby får i dagsläget neka barn och ungdomar som vill 
spela ishockey respektive handboll. Detta eftersom man inte har tillräckligt med 
träningsytor för dem. De uttrycker att de hoppas att kommunen får upp ögonen 
och agerar eftersom det även ligger i kommunens intresse att ha ungdomar i 
föreningslivet. Vi har genom företrädarna fått intrycket att de gör sitt bästa för att 
attrahera och ta emot så många barn och ungdomar som möjligt. Med tanke på 
detta tror vi att de för att kunna utveckla sina ungdomsverksamheter behöver 
mer stöd och hjälp från kommunen. När det gäller spelarnas roll som förebilder 
så är detta något som man i föreningarna är väl medvetna om. I såväl Hallby, J-
Södra och HV71 har man regler och restriktioner för hur spelare och ledare ska 
och får agera. HV71 är förmodligen den förening i Jönköping som har de mest 
kända spelarna och respondenterna uttrycker att HV71 är ”genomreglerade”. 
Detta tyder på att man är väl införstådda i elitspelarnas roll som förebilder för 
kommunens barn och ungdomar. 

Riksidrottsförbundet (2005) anser att föreningarna bidrar till ortens utveckling. 
Idrotten har en stor attraktionskraft för människor i alla samhällsskikt och i alla 
åldrar. Idrottsföreningarna utgör en stor del av det sociala kapitalet på orten. Det 
är också ofta idrottsföreningar som står för en stor del av de arrangemang som 
genomförs i kommunen (Westlund återgiven i SISU Idrottsutbildarna & 
Riksidrottsförbundet, 2004). Idrotten bidrar till att skapa och höja värdet av en 
orts varumärke. Finns det framgångsrika föreningar på orten så bidrar det till 
marknadsföringen på orten. Ekonomiska effekter i form av turism som leder 
vidare till exempelvis mer ruljans på restauranger, i butiker och övernattningar på 
hotell. Westlund (återgiven i SISU Idrottsutbildarna & Riksidrottsförbundet, 2004) 
skriver om en ’win-win’ situation när det gäller idrotten och den lokala 
utvecklingen. Kommunen, näringslivet och idrottsföreningarna borde resonera 
mer långsiktigt. Alla har sina särintressen men eftersom man är verksamma på 
samma ort har man också gemensamma intressen.  

Att föreningarna bidrar till ortens utveckling är något som man i Jönköpings 
Södra och HV71 är mycket väl medvetna om. Ordföranden i HV71 berättade om 
att HV71 som varumärke är ett av de starkaste i Jönköping. Vidare så omtalade 
han en undersökning om vad en elitförening av HV71:s rang inbringar till 
kommunen som den verkar i. Detta var enligt vår respondent en betydlig summa 
vilket kommunalpolitikerna inte uppmärksammar. Jönköpings Södras ordförande 
talar i samma termer när det gäller varumärke och den attraktionskraft man tillför 
till kommunen när man tar steget upp i eliten. Han berättar att Jönköpings Södra 
IF kort och gott kallas Jönköping i media vilket ger gott renommé och 
marknadsföring åt kommunen. Vidare uttrycker han betydelsen av framgångsrika 
föreningar när familjer står inför en eventuell flytt till en ny stad. Folk väger då in 
kommunens kvaliteter och vad som finns att sysselsätta sig med innan man 
bestämmer sig för flytten. Aspekten med behovet av stöd från kommunen var en 
del som vi inte förväntade oss så starka känslor för inför uppsatsen. Vi tror att det 
finns mycket att utveckla i relationen och samarbetet mellan Jönköpings kommun 
och föreningarna. Vi har i denna fråga endast hört versionerna från företrädare 
från föreningslivet och inte något från kommunalpolitikerna. Enligt de uppgifter 
vi fått så tror vi att det är nödvändigt med ett starkare stöd från kommunen för att 
behålla en god utveckling med framgångsrika föreningar i Jönköpings kommun. 
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6 Slutsats 
En slutsats som skulle kunna dras av studien är att utsträckningen av 
professionalismen i elitidrottsföreningar är direkt beroende av hur stor 
organisationen är och hur stor ekonomisk omsättning föreningen har. HV71 som 
är den största föreningen i denna uppsats har en, för studien, stor andel 
professionella medarbetare. Jönköpings Södra är i uppsatsen den mellanstora 
föreningen och har en andel professionellt arbetande som följer därefter. Att 
betona är att det i J-Södra finns en stor del ideella krafter vid sidan om de 
professionella. Hallby är den minsta elitsatsande föreningen i studien och har en 
väldigt liten del anställda medarbetare medan andelen ideella krafter mycket stor. 
Den största föreningen HV71 satsar på professionella medarbetare medan den 
mindre föreningen har medarbetare som arbetar till större del på ideell basis med 
ett ’stort hjärta’ för föreningen som största drivkraft. 

Vid våra intervjuer upplevde vi vidare en skillnad på enigheten mellan parterna i 
föreningarna. De båda representanterna i HV71 svarade i större utsträckning 
entydigt än vad man gjorde i IF Hallby. Detta tyder på den större föreningen har 
en mer tydlig verksamhetsstyrning där deras ställning och framtid är väl 
genomsyrad. Vi tror att nivån av professionalism i föreningen kan ligga till grund 
för denna skillnad.   

Vad gäller styrningen av ekonomin så har föreningarna oavsett storlek en 
uppföljning och kontroll av ekonomi och budget som till stor del liknar 
varandras. Att poängtera här är att IF Hallby ger intrycket av att vara den förening 
som arbetar mest noggrant med ekonomin. Sakta men säkert satsar de mot eliten 
med en defensiv budget och en mycket noggrann kontroll av ekonomin. J-Södra 
arbetar med en mer offensiv budget och satsar hårt för att nå eliten. Slutsatsen 
när det gäller styrningen är svårare att dra men vi tror att detta ligger till stor del 
hos ledningen i föreningen. Är det personer med stort hjärta och som arbetat 
länge i organisationen så bidrar det till att värna om föreningen med större 
försiktighet. En ökad professionalitet i ledningen och en större andel 
representanter från näringslivet hämmar denna försiktighet. Denna ledning är 
beredd att satsa hårdare för att nå det uppsatta målet genom en ökad kreativitet 
samt en större riskbenägenhet. 

HV71 är den enda föreningen i studien som har en vision som sträcker sig 
bortom de långsiktiga målen. J-Södra har tydliga mål på kort och lång sikt men 
saknar en uttalad vision. Hallby arbetar med ett mål som är kortsiktigt medan mål 
på lång sikt och vision saknas. En slutsats som kan dras av detta är att ju längre 
man har kommit i organisationens utveckling desto tydligare arbetar man med 
uttalade visioner och mål i styrningen av organisationen.  

När det gäller elitidrottsföreningarna och de sociala aspekterna så upplever vi att 
de är väl medvetna om att de har en viktig uppgift att fylla genom sin 
ungdomsverksamhet. Ambitionen är att ta emot de barn och ungdomar som vill 
ägna sig åt idrotten i fråga. Respondenterna för de tre föreningarna betonar 
vikten av att kommunen hjälper dem med uppförandet av fler träningsytor. Detta 
för att kunna utveckla ungdomsverksamheten och bygga upp föreningen på lång 
sikt samtidigt som man gynnar kommunens intressen då man kan engagera fler 
barn och ungdomar. 
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När det gäller samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningar så finns det 
mycket att utveckla. Alla har sina särintressen men eftersom man är verksamma 
på samma ort så har man också gemensamma intressen. Om det finns 
framgångsrika föreningar på orten bidrar de till den lokala utvecklingen. 
Föreningarna är då en del av marknadsföringen av orten vilka bidrar till att 
attrahera besökare och skapa goda kontakter för näringslivet. Företagen som 
samarbetar med föreningen får en större exponering i media vilket även ger 
mervärde till kommunen. Föreningarna har i initialskedet mest att vinna på detta 
samarbete eftersom de är den svagare parten. Ser man samarbetet på lång sikt så 
främjas alla parters gemensamma intressen och samtidigt deras särintressen vilket 
leder till en ’win-win’ situation. 

6.1 Reflektioner och kritik 
En reflektion som väckts allt starkare under arbetets gång är kommunens 
förhållande och relation till idrottsföreningarna. Föreningarna talar samstämmigt 
om att det krävs ett bättre stöd från kommunen för att kunna bygga 
elitidrottsföreningar på lång sikt. Detta dels då kommunen idag har alltför stora 
ekonomiska krav på föreningar men framförallt betonas vikten av att man 
behöver mer träningsytor för att kunna aktivera fler barn och ungdomar.  

Det som vi känner kan kritiseras med uppsatsen är att vi i Jönköpings Södra 
endast hade en respondent. Ambitionen var att intervjua två företrädare även från 
J-Södra men på grund av tidsbrist och tack vare bra och uttömmande svar från 
den respondent vi intervjuade så valde vi att avstå från en andra intervju. 

En medvetenhet finns om att vi har intresse i de tre studerade föreningarna vilket 
kan ha inverkat på analys och resultat av studien. Detta tror vi inte gäller i fråga 
om att hålla den ena föreningen framför den andra. Vi har i det längsta försökt att 
förhålla oss objektiva. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Vi har under studiens gång uppfattat förhållanden som vi tidigare inte tänkt på. 
De mest framträdande av dessa reflektioner är vilket värde en elitidrottsförening 
har för orten de verkar i. Detta värde är troligen svårt att mäta men i våra ögon 
ett intressant ämne att bygga vidare på. Vad tillför en framgångsrik förening med 
ett gott renommé i form av intäkter från turism, attraktion till bygden och andra 
mervärden? En vidare tanke är hur samarbetet mellan föreningar och kommun 
fungerar samt vilket stöd en förening behöver för att kunna utvecklas? Ligger 
detta stöd i så fall i samhällets intresse? Blir kommunens investeringar i föreningar 
återbärande i form av attraktionskraft till orten, befolkningens välbefinnande och 
rent ekonomiskt? 

 



 Error! Style not defined. 

 43

Referenser 
AIK (2005). En ÖSK-vinst på åtta matcher. Hämtad 2006-04-20, från 
http://www.aik.se/fotboll/aikindex.html?/fotboll/2005/herrar/matcher/infor_05052
9.html 
 
Anthony, R.N. & Govindarajan, V. (2001). Management control systems. Boston : 

McGraw Hill. 

Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2005). Den nya ekonomistyrningen. (3:e 
uppl.). Malmö : Liber ekonomi. 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund : Studentlitteratur. 

Bergstrand, J. (2003). Ekonomisk styrning. Lund : Studentlitteratur. 

Bergstrand, J. & Olve, N-G. (1996). Styr bättre med bättre budget. Malmö : Liber-
Hermods. 

Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund : 
Studentlitteratur. 

Greve, J. (1996). Budget. Lund : Studentlitteratur. 

Hemström, C. (2000). Organisationernas rättsliga ställning om ekonomiska och 
ideella föreningar. 6.uppl. Göteborg : Norstedts Juridik AB. 

HV71 (2005). Verksamhetsberättelse 2004/2005. [Versamhetsberättelse]. Jönköping 
: HV71. 

HV71 (2006a). Inför första semifinalen mot Färjestad. Hämtad 2006-03-24, från 
http://www.HV71.se/nyhet.asp?sid=1051 

HV71 (2006b). Hemsida. Hämtad 2006-04-05, från http://www.hv71.se 

IF Hallby HK (2005). Verksamhetsberättelse 2004/2005. [Versamhetsberättelse]. 
Jönköping : IF Hallby HK. 

IF Hallby HK (2006). Hemsida. Hämtad 2006-04-05, från http://www.if-
hallby.f.se/handboll 

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund 
: Studentlitteratur. 

Jönköpings Södra IF (2005). Verksamhetsberättelse 2005. [Versamhetsberättelse]. 
Jönköping : Jönköpings Södra IF. 

Jönköping Södra IF (2006). Hemsida. Hämtad 2006-04-05, från http://www.j-
sodra.se 

Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2001). Balance witout profit. Financial Management, 
s.23-26. 



 Error! Style not defined. 

 44

Lindblad, J. & Lundén, B. (2002). Idella föreningar skatt, ekonomi och juridik. 
(5:e uppl.). Näsviken : Björn Lundén information. 

Malmsten, K. & Pallin, C. (2005). Idrottens föreningsrätt. Stockholm : Norstedts 
Juridik. 

Milsta, M. (1994). Målstyrning och mellanchefers arbete – hierarki, delaktighet och 
tillfälligheternas spel. Linköping : Linköpings universitet 

Nandorf, T. (2005, 14 november). Inga besked om skattelättnader. Dagens 
nyheter. Hämtad 2005-11-14, från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&a=487489 

Olve, N-G., Roy, J. & Wetter, M. (1999). Balanced scorecard i svensk praktik. 
Malmö : Liber ekonomi 

Repstad, P. (1999). Närhet och distans. (5:e uppl.). Lund : Studentlitteratur. 

Riksidrottsförbundet (2005). Idrotten vill. Hämtad 2006-05-15, från 
http://www.rf.se/files/{F9E027CE-C1FB-4178-B5F0-91E11700D594}.pdf 

Roos, C.M. (1995). Företagsformer. (5:e uppl.). Stockholm : Rabén Prisma. 

Samuelsson, L.A. (.red). (1992). Controllerhandboken. (4:e uppl.). Stockholm : 
Sveriges verkstadsindustrier. 

SISU Idrottsutbildarna & Riksidrottsförbundet (2004). Idrottsrörelsen & social 
ekonomi. Hämtad 2006-05-15, från 
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/files/%7B93A3F823-38CD-4A13-
9EE2-470255FD0C15%7D.pdf 

Skatteverket (2006). Ideella föreningar – skatterättsliga regler. Hämtad 2006-05-27, 
från 
http://www.skatteverket.se/infotext/artiklar/03/foreningrattslig.4.18e1b
10334ebe8bc80004084.html#31.18e1b10334ebe8bc800052158  

Sveriges Television (2006). Elitlicens för tre klubbar. Hämtad 2006-03-31, från 
http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=21830&a=566699&lid=puff_5
66699&lpos=bild  

Wikipedia (2006a). Info om HV71. Hämtad 2006-04-05, från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/HV71 

Wikipedia (2006b). Info om Jönköpings Södra IF. Hämtad 2006-04-05, från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_S%C3%B6dra_
IF 



 Error! Style not defined. 

 45

Bilaga Intervjumall 
Inledande frågor 

� Hur många timmar i månaden tar uppdraget i föreningen? 

� Har du någon idrottsbakgrund i föreningen? I annan förening? I så fall 
vad/hur? 

� Tidigare/fler uppdrag i föreningen/andra föreningar? 

� Tidigare/fler styrelseuppdrag i andra föreningar? 

� Vad har du för yrke? 

� På vilka grunder tror du att du fått detta förtroendeuppdrag/arbete? 

� Hur ofta har ni styrelsemöten? 

1.Vision, strategier & mål 

� Vad har ni i föreningen för vision? 
� Finns någon strategi för att uppnå visionerna? 
 
� Vilka ekonomiska/sportsliga mål har föreningen på kort sikt (1-3 år)? 
� Vilka ekonomiska/sportsliga mål har föreningen på lång sikt (4-6 år)? 
 
� Kommuniceras föreningens mål genom organisationen, från styrelse till 

spelare? Hur? 

� Skulle du säga att dessa mål genomsyrar föreningen, att alla är medvetna 
om och strävar efter att nå målen? 

2. Verksamhetsstyrning/ekonomistyrning 

� Hur styrs verksamheten? Av styrelsen/ledare/andra? 

� Vilka styrverktyg används (budget, nyckeltal)? Varför just dessa? 

� Mäts prestationer och mål regelbundet, exempelvis månadsvis/3 ggr per 
säsong etc? (ekonomiskt/sportsligt) 

o Om ja – hur mäts detta? Tror du att det är viktigt? 

� Kommuniceras detta vidare ut till ledare och spelare? 

� Portionerar ni på något sätt ut ansvarsområden med tillhörande mål till 
olika individer så att varje individ har ett personligt mål som bidrar till 
organisationens mål? 

� Vid eventuellt avancemang till högre division – har ni då en färdig plan för 
hur ekonomin ska klaras av? Är ekonomin iland sedan innan? Har ni 
förväntningar och krav på medlemmar och samhälle att ni får hjälp? 
Konkurrens? 
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� Hur tycker du att organisationen ser ut om vi tänker på de som är 
engagerade, är det folk där föreningen legat personerna varmt om hjärtat 
länge eller är det nytt blod? (ledning, tränare, övriga) 

� Har föreningen några regler eller restriktioner för hur spelare och ledare 
från representationslag får eller ska agera? (På och utanför plan) 

3. Budgetansvar 

� Syftet med budgeten? (offensiv/defensiv) 
 

� Vem/vilka upprättar budgeten? 

� Styr budgeten det löpande arbetet? 

� Har ni historiskt sett mött budgeten? 

� Sker någon utvärdering/uppföljning av budgeten? Månadsvis/i slutet av 
verksamhetsåret? 

� Använder ni nyckeltal för att mäta prestation? (Avkastning/soliditet etc) 

o Om ja – används nyckeltalen i den löpande verksamheten? 

o Om nej – använder ni er av andra verktyg för att mäta prestation? 

� Största intäkts- och kostnadsposterna? 

Övriga frågor 

� Hur ser du på samverkan/motsättning mellan ekonomiska och sportsliga 
mål och hur man ska prioritera dessa? 

� Har ni krav på er exempelvis i form av sk ”elitlicens” för att få stanna eller 
ta ett steg upp i divisionerna? Är den svår att möta upp? 

� Känner ni krav från samhälle/kommun att ni ska prestera en viss nivå av 
kvalitet? 

� Om ja – är detta en huvudsaklig drivkraft? 

� Om nej – vad är er huvudsakliga drivkraft? 

� Vad har ni mer för drivkrafter? 

� Finns det någon/några centrala aktörer som agerar som föreningens 
finansiär? 

� Om ja – skulle ni klara er utan dessa?  

� Ger ni era bidragsgivare/sponsorer något tillbaka? 

� Kan ni se några speciella hot eller möjligheter på kort eller lång sikt? 

� Hur arbetar ni i så fall med dessa? 

� Sker någon granskning av kassörens arbete? En gång per år eller oftare? 
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� Ser ni några andra intressanta aspekter när det gäller verksamhets- eller 
ekonomistyrning? 


