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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om vilken betydelse styrelsens arbete och den ekonomiska styrningen 
har för elitidrottsföreningars sportsliga framgång. Vi har undersökt hur föreningarnas styrelser 
bör vara sammansatt för att kunna arbeta effektivt, hur ekonomiska frågor behandlas samt 
vilken typ av mål som styr verksamheten.  
 
Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och forskningen är kvalitativ. De intervjuade 
föreningarna var Umeå IK, IF Björklöven, Plannja basket, Skellefteå AIK och Sunnanå SK. 
 
Utifrån teori, lagstiftning och praxis är föreningarnas styrelser sammansatta på ett relativt bra 
sätt. De intervjuade har en sund syn på vilka egenskaper som krävs för ett effektivt 
styrelsearbete. Vi har mycket positivt att säga om deras praktiska arbete men samtidigt finns 
det mycket att arbeta med för att styrelsen ska kunna förbättra föreningen. Till stor del saknas 
kunskaper kring vilka lagar och regel föreningar måste följa. Den allmänna kunskapen kring 
ekonomiska frågor är dock ganska god. 
 
Resultatet av uppsatsen är att det främst är den ekonomiska styrningen som påverkar 
föreningarnas idrottsliga framgång. Styrelsearbetet hade en begränsad inverkan.  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

 

Detta inledande kapitel kommer att beskriva ämnet för att ge läsaren en uppfattning om vad 

denna uppsats kommer att handla om. En beskrivning kommer att ges för varför vi valt ämnet 

samt fakta för att få en grundläggande förståelse. 
__________________________________________________________________________________________ 

1.1 Ämnesval 
Vi började vårt uppsatsarbete med att besluta att vi ville arbeta med någonting inom 
redovisning eftersom vår utbildning riktar sig mot detta område. Vi hade dock svårt att hitta 
ett ämne som var intressant, aktuellt och inte särskilt omskrivet. Vår handledare Owe R 
Hedström hjälpte oss genom att låta oss fundera över våra intressen. Idrott kom då upp som 
första alternativ. Bland annat den ökade revisionsplikten för idrottsföreningar har gjort att 
idrottsekonomi har blivit aktuellt och vi valde därför att välja ett ämne som handlar om hur 
föreningarna sköter sin ekonomi.  

1.2 Problembakgrund 
Det som har lett till att olika idrotter har skapats är sedan urminnes tider samhällets sociala 
relationer. Enligt Tomas Peterson kan idrotten ha skapats ”som alternativ till 
krigshandlingar”, eller att det ger oss möjlighet att ge uttryck åt våra tävlingsinstinkter. 
(Broberg, 2004) 
 
England är det land som har varit den största drivande kraften till att utveckla nya och gamla 
idrottsgrenar både då det gäller innehåll och form. Idrotten spred sig över världen och förr var 
skillnaderna i t.ex. utformning relativt stor mellan olika länder, men under efterkrigstiden 
minskade denna skillnad drastiskt. (Broberg, 2004)  

1.2.1 Sveriges Riksidrottsförbund 

I maj år 1903 grundade representanter från olika idrottsföreningar en riksorganisation som 
syftade till att förena idrottens alla föreningar. Dess ursprungliga namn var Svenska 
gymnastik- och idrottsföreningarnas idrottsförbund, men bytte 1947 namn till det nuvarande 
Sveriges Riksidrottsförbund [RF]. De olympiska spelen började även i samband med denna 
tid, och bildandet av RF var nödvändigt för att kunna skapa, inte bara nationella utan även 
internationella, gemensamma och utförliga regler över hur tävlingarna skulle fungera. 
(Lindroth, 2003) 
 
I början av förbundets tid fanns det en annan förening som hade många anhängare nämligen 
Sveriges centrala förening. De hade relationer till bland annat politiker och kungahus vilket 
gjorde dem till en stark konkurrent till RF. Det tog ungefär 30 år för dessa förbund att komma 
överens om hur de skulle förhålla sig till varandra och 1931 var RF idrottens ledande 
organisation. (Lindroth, 2003) Idrotten och dess föreningar kretsar kring denna organisation 
och det är RF:s regelverk som föreningarna arbetar efter. RF:s stadgar är idag de viktigaste 
normerna för svenska idrottsföreningar (Broberg, 2004). 

1.2.2 Sociala faktorer 

Idrotten är en viktig del i det civila samhället där många av landets medborgare är aktiva 
medlemmar. Det är en viktig del i barn och ungdomars sociala umgänge och kan även ses som 
en del i uppfostran då de får en uppfattning om till exempel demokrati, lär sig ta eget ansvar 
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och ger barn och ungdomar en sund fritidssysselsättning. Förr var det även en möjlighet att 
fungera mellan samhällets olika klasser. (Broberg, 2004) Den svenska idrottsrörelsen är sedan 
länge Sveriges ”största folkrörelse”. (Lindroth, 2003). 
 
Redan på 1870-talet började idrottsföreningarna att bildas. Antalet ökade sakta och 1914 
fanns det 650 stycken som var medlemmar i RF. Under mellankrigstiden ökade intresset för 
idrotten radikalt och 1939 var hela 5 800 föreningar medlemmar i RF. Denna siffra har nu 
ökat ytterligare och är uppe i hela 22 000. Att RF har sänkt sina krav på vilka typer av idrott 
som får vara medlemmar är visserligen en bidragande faktor till denna kraftiga ökning. 
(Lindroth, 2003)  
 
Det finns idag 2 400 000 aktiva idrottare i Sverige och av dessa är 7 000 på elitnivå. Det finns 
även 900 000 personer som är passiva medlemmar i en idrottsförening. (www.rf.se, 2005) En 
stor anledning till att så många kan vara aktiva inom idrotten är att klubbarna har ett stort 
ideellt stöd. Många föräldrar väljer till exempel att själva engagera sig genom att vara ledare, 
hjälpa till vid matcher och liknande. Detta håller nere klubbens kostnader och det bli därmed 
billigare för barn och ungdomar att delta. (www.rf.se, 2005) 

1.2.3 Från ideell till kommersiell 

De amerikanska forskarna Estelle James och John Boli gjorde på 1990-talet en undersökning 
som visade att den ideella sektorn i Sverige minskar betydligt. Det har dock visat sig vara 
felaktigt då den fortfarande är stor och idrotten är en av de ideella verksamheter som lockar 
flest människor. (Danielsson, 2006) Det tog lång tid innan amatöridealet övergick till att bli 
mer professionaliserat. Länge sköttes föreningarna av personer som gjorde detta ideellt, men 
detta har nu till stor del ändrats och fler och fler får arvoden för sitt arbete. Processen mot 
professionalismen startade under 1950-talet då idrottskonsulenterna trädde in i föreningarna. 
De avlönade personerna ökade i antal inom föreningarna, men idrotten började inte 
kommersialiseras1 på allvar förrän 1967 då RF avskaffade amatörreglerna. (Lindroth, 2003) 
 
I takt med att samhället har utvecklats har även idrotten gjort det. Plastskidorna har lett till att 
skidåkarna kan åka fortare, stoppuret resulterade i att en rättvisare tid kan tas och så vidare. 
Även den ökade kunskapen kring träningsmetoder, kost samt medicin har lett till att 
idrottsmän och kvinnor kan prestera på en högre nivå och pressa rekorden. Detta har ökat 
uppmärksamheten i media och har också varit en påverkande faktor på idrottens utveckling 
och ökade popularitet. Anledningen till allmänhetens stora intresse av idrotten är stämningen 
kring tävlandet. Det handlar om att utse en vinnare och en del av proffsen utses som idoler 
och används sedan för att lansera varumärken. (Broberg, 2004)  
 
På 1990-talet drog kommersialiseringen igång ytterligare. Spelarna blev stora ansikten utåt 
och utbildades i hur de skulle handskas med bland annat media, de blev även levande 
reklampelare. Idrottare dök upp i flertalet TV-program och fick ett större utrymme i media. 
Delvis som följd av detta steg deras löner kraftigt och de tjänade nu liknande summor som de 
främsta tjänstemännen. (Broberg, 2004)  
 
1997 togs ett beslut om att Djurgården Hockey skulle bilda ett aktiebolag av sin 
idrottsverksamhet och introduceras på Stockholmsbörsens O-lista (Carlsson, 2005). Det 

                                                 
1 Kommersialisering – arrangerar idrott i huvudsyfte att skapa vinst och inte för sportens och utövarnas egen del. 
(Broberg, 2004)  
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visade sig emellertid att det inte var tillåtet att delta i tävlingsverksamheten som ett 
idrottsaktiebolag enligt RF:s stadgar (Malmsten & Pallin, 2005). Detta ledde till att det största 
steget mot kommersialiseringen togs 1999 av Svenska Fotbollsförbundet och RF. De 
beslutade då att elitidrottsklubbarna som bedrev tävlingsinriktad verksamhet skulle ha 
möjlighet att gå från att vara ideella föreningar till aktiebolag. Dessa föreningar kunde nu 
jämföras med vilket företag som helst som bedriver en verksamhet för att skapa vinst. Med 
detta följer vissa krav, bland annat att idrottsföreningen måste ha ett positivt eget kapital och 
äga majoriteten av aktierna (resterande aktier får säljas till externa investerare). Det har visat 
sig att det inte är lätt att driva idrottsaktiebolag. Sune Carlsson, före detta auktoriserad revisor, 
har undersökt fyra idrottsaktiebolag i Stockholmstrakten där aktieägarna sammanlagt har 
förlorat 90 procent av det aktiekapital som tillskjutits. Förlusterna har bland annat täckts av 
aktieägartillskott och hela styrelsen för ett av lagen avgick på grund av det ekonomiska 
misslyckandet. (Carlsson, 2005) 
 
Även de klubbar som valt att vara ideella föreningar påverkas av kommersialiseringen. Många 
matcher läggs på sådana tider så att klubben ska få dit så mycket publik som möjligt och 
därmed öka intäkterna. Importen av utländska spelare har även ökat för att skapa ett större 
intresse för laget. De krav som ställs på spelarna kan nu för tiden ses som krav för att 
investeringen ska förräntas. (Broberg, 2004) I Sverige är det dock endast ett 20-tal föreningar 
som är påtagligt kommersialiserade och alla dessa finns inom herrsporten (Danielsson, 2006). 
 
Till följd av globaliseringen har vi möjlighet att följa med i sporten både nationellt och 
internationellt genom den ökade kommunikationsteknologin. Vi kan snabbt ta reda på en 
mängd olika fakta om våra favoritlag, allt från matchresultat till administration. Det som 
driver globaliseringen framåt är vinstmaximeringen och idrotten är den delen i samhället som 
påverkas starkast av globaliseringen på grund av denna strävan efter avkastning. (Broberg, 
2004)   
 
Bland annat på grund av media blir pengar i samband med idrott allt viktigare. Danielsson 
(2006) säger till exempel att ”Peter Forsberg tjänar lika mycket per säsong som Björn Borg 
gjorde under hela sin karriär”. (Danielsson, 2006. s. 8) Ytterligare ett exempel på 
kommersialiseringens inverkan på elitidrottsföreningarnas ekonomi är Plannja baskets 
omsättning. År 1991 hade de en omsättning på två miljoner kronor som ökat till 14,8 miljoner 
kronor säsongen 2005-2006. Några år tidigare var omsättningen till och med över 16 miljoner 
och hade därmed ökat med 14 miljoner på tio år. (www.plannjabasket.com, 2006) 
 
Även professionaliseringen av idrotten har lett till förändringar. Det handlar då inte längre om 
att spela och ha kul utan nu är det allvar. Varje poäng som laget tar kan leda till att pengar 
rullar in till klubben och detta gör att de aktiva utövarna tillsammans med ledare och 
administratörer har detta som heltidssysselsättning. Det krävs utbildning, ökade antal 
träningstimmar och även ökade ekonomiska resurser för att vara på topp. ”Föreningens 
verksamhet bedrivs av löneanställda tränare, ungdomsledare, kanslipersonal, ekonomer, 
klubbdirektörer etc., inom lagidrotterna köps och säljs spelare på en spelarmarknad med sina 
egna professionella ombud – agenter, förmedlare och jurister.” (Broberg, 2004. s. 23)  
 
Kommersialiseringen har även lett till att centrala krav ställs på elitklubbarnas ekonomi. 
Sporter som hockey och fotboll har infört en elitlicens för lag i de högsta divisionerna och nu 
införs denna licens även i Speedway.(www.aftonbladet.se, 2006) Elitlicensen innebär bland 
annat att om en klubb har negativt eget kapital kan laget tvingas flytta ner en division. 2002 
införde Svenska fotbollsförbundet elitlicens för herrlag som spelar i Allsvenskan och 
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Superettan, och 2005 infördes detsamma för damlagen. Ekonomin i herrfotbollens högsta 
divisioner kan sägas vara ansträngd då den sammanlagda omsättningen i 100 lag var drygt en 
miljard kronor medan resultatet var hela -31 miljoner kronor. Ett exempel på dålig ekonomi 
visade Örebro SK då de 2005 tvingades flytta ner från Allsvenska till Superettan på grund av 
ett negativt eget kapital.(Carlsson, 2005) I mars 2006 riskerade fem elitlag att förlora 
elitlicensen inför säsongen 2007 på grund av negativt eget kapital (www.svenskfotboll.se, 
2006). Nu har det dock beslutats att alla lag klarar licensen (Stjernholm, 2006).   
 
För att kunna leda dessa nya och kommersialiserade föreningar krävs mer kompetens och 
bredare kunskap än vad som krävdes tidigare. Allt mer handlar om affärer och dessa måste 
kunna skötas på ett korrekt sätt. Detta har lett till att utbildningar har startat även inom 
idrottsämnen. Du kan till exempel läsa till fritidspedagog och ämnen som idrottsvetenskap 
samt sport management. Detta har lett till att det finns välutbildade instruktörer, ledare och 
konsulenter som tar hand om dagens idrottare. Det finns också många frivilliga föräldrar som 
ställer upp och anställda som får lön för att engagera sig i sporten. (Broberg, 2004) 
 
I takt med att mer pengar hanteras inom elitidrotten har även kraven ökat på föreningarna. 
Styrelsen måste vara medveten om vilka lagar och regler som måste följas och vilka etiska 
krav som ställs på folkrörelsen för att kunna sköta föreningens finanser på ett korrekt sätt. 
Eftersom det handskas med så mycket pengar blir mycket av arbetet yrkesmässigt och 
marknadens krav blir allt viktigare. Elitidrotten börjar bli affärsmässig och en del klubbar har 
valt att övergå till att vara aktiebolag.(www.rf.se, 2005) Att göra om föreningen till aktiebolag 
leder till att de lättare kan finansiera de dyra spelarköpen (Broberg, 2004). Har styrelserna den 
kunskap och erfarenhet som krävs för att sköta föreningarnas finanser? 
 
Styrelseledamöter byttes ut från dem som kunde idrotten till dem som kunde ekonomi och 
organisation (Broberg, 2004). Från och med 2001 ska ideella föreningar tillämpa den nya 
bokföringslagen som innebär några betydande förändringar. Antalet bokföringsskyldiga 
föreningar har till exempel ökat och lagen omfattar hela verksamheten istället för bara 
näringsverksamheten som den tidigare gjort. Detta har medfört problem för många ideella 
verksamheter eftersom lagstiftningen kan vara svår att förstå. (Lundén, 2000) 
 
Hur ska styrelsen arbeta för att nå sina visioner och mål? Då det är mycket pengar som är i 
rullians inom elitidrotten har styrelsen därmed ett större ekonomiskt ansvar. I och med 
elitlicensen kan det kanske vara så att klubbarna måste lägga upp ekonomiska mål för att 
sedan se vilka sportsliga mål som är rimliga att anta. Det kostar att ligga på topp då både 
spelare och ledare blir allt dyrare. Därmed blir det en balansgång mellan hur mycket pengar 
klubbarna kan satsa för att ligga på topp men samtidigt ha en stabil ekonomi för att inte 
förlora elitlicensen.  

1.3 Problem 
Vilken betydelse har styrelsens arbete och den ekonomiska styrningen för 
elitidrottsföreningens2 sportsliga framgång? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie öka förståelsen för 
elitidrottsföreningars styrelser och ekonomiska styrning i Norrland samt undersöka vilken 
betydelse dessa har för den sportsliga framgången.  

                                                 
2 Elitidrottsföreningar – föreningar med minst ett lag i högsta eller näst högsta divisionen. 
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1.5 Frågeställning 
• Hur är föreningarnas styrelser sammansatta för att kunna arbeta effektivt? 
• Behandlas ekonomiska frågor på ett bra sätt?  
• Är det ekonomiska eller idrottsliga mål som styr verksamheten? 

1.6 Avgränsningar 
Vi väljer att titta på klubbar som har ett eller flera lag i de högsta divisionerna. Vi avgränsar 
oss även till klubbar i Norrland och då de längs övre norrlandkustenkusten med anledning av 
att det är där de största norrländska elitklubbarna finns.  
 
Uppsatsen kommer inte att behandla skatte- och avgiftsfrågor och vi kommer endast kortfattat 
beröra frågan kring huruvida idrottsföreningar bör gå över till att vara aktiebolag istället för 
att vara ideella föreningar. Anledningen till detta är att vi inte kommer att ta upp skatte- och 
avgiftsfrågor är att dessa inte har någon större relevans i ekonomistyrningen. Att vi inte 
kommer att lägga fokus på aktiebolag beror på att få av norrlandskustens föreningar har valt 
att göra om till aktiebolag och vi har därmed inte tillräckligt med underlag för att analysera 
denna fråga.  
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kommer ni att få en inblick i utifrån vilka utgångspunkter vi har arbetat, detta 

för att ni lättare ska kunna bedöma uppsatsens innehåll. Ni kommer att få en mer precis 

förklaring till hur vi har arbetat och vilket material vi har valt att arbeta med. Syftet med 

kapitlet är även att ge möjlighet för forskare att replikera studien. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Förkunskap 
Ingen av oss har varit styrelseledamot och heller inte läst något om detta vilket gör att vår 
kunskap om styrelsearbete är begränsad. Den kunskap vi fått är genom bekanta som varit 
ledamöter samt allmän kunskap. I och med detta kommer det ta tid för oss att sätta oss in i 
detta ämne och vi börjar från grunden då vi inte har någon teoretisk kunskap sedan tidigare. 
Att vi har uppfattningar kring vad styrelsearbete genom bekanta kan leda till att vi har 
förutfattade meningar som vi måste arbeta med för att dessa inte ska reflekteras i uppsatsen.  
 
På området redovisning och ekonomistyrning har vi relativt bra kunskap då vi läste ekonomi 
på gymnasiet och nu har läst två och ett halvt år på civilekonomprogrammet. Denna kunskap 
grundar sig dock i aktiebolag eller allmänna regler, vi har ingen specifik kunskap kring ideella 
föreningars redovisning. Denna förkunskap kan bli ett problem då vi nu kommer att arbeta 
med ideella föreningar. Vi måste tänka på att föreningarna inte är upplagda som ett vanligt 
företag och det finns därmed andra typer av värden samt att det är ett annat sätt att arbeta. Vi 
måste nu skilja ut den förkunskap som vi kan använda oss av samt skaffa ny kunskap specifikt 
kring ideella föreningar. 

2.2 Undersökningsansats 
Det finns två typer av studier, kvantitativa och kvalitativa. En kvantitativ studie innebär att 
insamla data består av siffror eller görs om till siffror. Vi kommer dock att använda oss av den 
kvalitativa metoden där vi samlar in kvalitativ data och kommer därmed att beskriva 
frågeställningarna med hjälp av ord och inte siffror. (Allwood, 2004)  
 
Eftersom den kvalitativa forskningsstrategin fokuserar på en djupare förståelse av 
verkligheten (Bryman & Bell, 2005) passar den bäst till uppsatsens syfte. Vi vill genom 
personliga möten med respondenter förstå de beteenden och åsikter som finns inom 
föreningarna för att kunna avgöra hur de styrs.   Det primära syftet med en kvalitativ studie är 
att se en frågeställning eller ett problem genom de studerade personernas ögon. (Bryman, 
1997) För att kunna göra detta krävs att vi har personlig kontakt med dem och kan på så sätt ta 
reda på vad de tycker om styrelsearbetet samt den ekonomiska styrningen. Detta är inte 
möjligt att gå djupare in på med hjälp av den kvantitativa metoden då dessa är strukturerade 
och det inte finns samma möjlighet att samtala med respondenterna.  

2.3 Forskningsansats 
Som nämnts tidigare har vi valt att göra en kvalitativ studie vilket brukar innebära att en 
induktiv ansats används. Den induktiva ansatsen innebär att insamlandet av empiri är det 
första steget i arbetet, sedan formuleras en hypotes eller teori. (Backman, 1998) 
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Vi har dock valt att använda en deduktiv ansats där arbetsgången är den omvända, där utgår 
forskaren från teorin och testar denna. Utifrån teorin härleds en eller flera frågeställningar 
som testas med hjälp av ett empiriskt material som samlas in. Resultatet av studien blir 
antingen att teorin stöds eller omarbetas. (Bryman, 1997) 
 
Sammanfattningsvis kommer vi att använda oss av tidigare studier för att svara på våra 
frågeställningar. Vi kommer även att förkasta eller stödja de teorier vi använder oss av. 
Anledningen till att vi valt att göra en deduktiv studie är för att vi vill använda oss av det 
material som finns sedan tidigare. Vi är inte intresserade av att sammanställa en ny teori utan 
använda oss av de befintliga och pröva dessa med ett eget empiriskt material.  

2.4 Vetenskapssyn och verklighetssyn 
Vår vetenskapssyn ansluter sig till den hermeneutiska forskningen. Vi har som mål att skapa 
en förståelse för ämnet och vi kommer att göra detta genom att tolka teori samt empiriskt 
material. Vi kommer att använda oss av de fyra stegen av tolkning som Rosenqvist och 
Andrén (2006) beskriver. Först tolkar vi det empiriska material för att skapa en 
helhetsuppfattning kring ämnet och sammanställer sedan dessa i teman. Dessa teman kopplas 
samman med den insamlade teorin och slutligen går vi in djupare på det empiriska materialet 
för att kunna dra slutsatser utifrån tolkningarna. (Rosenqvist & Andrén, 2006) 
 
Den hermeneutiska synen handlar även om att tolka texter utifrån det perspektiv dess 
författare använt.(Bryman & Bell, 2005) Detta kommer vi att sträva efter både då vi tolkar 
teorin och det empiriska materialet.  
 
Kvantitativa forskningsstrategier utgår oftast från en verklighetssyn som innebär att sociala 
företeelser, som till exempel föreningar, existerar utan människors påverkan. Vi kommer 
däremot att utgå från den verklighetssyn som oftast används av kvalitativa forskare. Den 
innebär att människor skapar sociala företeelser och att de hela tiden förändras. (Bryman & 
Bell, 2005) Studiens resultat kommer därmed att påverkas av vilka respondenter vi valt och 
vid vilken tidpunkt vi har valt att utföra studien. Detta påverkar också replikerbarheten. 
Eftersom vi anser att verkligheten hela tiden förändras kan en liknande studie vid ett annat 
tillfälle ge andra resultat trots en i övrigt god replikerbarhet.   

2.5 Urval 
Vi valde att i vår undersökning bara ta med idrottsföreningar med lag som spelar i någon av 
de högsta divisionerna. Detta eftersom de har en hög omsättning och därmed ett mer 
omfattande ekonomiskt arbete än övriga föreningar. Fem klubbar från tre olika sporter längs 
norra norrlandskusten valdes. Dessa utsågs på grund av deras olika ekonomiska och sportsliga 
förutsättningar. De personer som intervjuades fick föreningarna själva välja ut eftersom de vet 
vilka som har mest kunskap om föreningen och uppsatsens ämne. Kravet var dock att de 
skulle sitta i styrelsen eller ha ett ekonomiskt ansvar inom föreningen.  
 
Urvalet gjordes genom att se på vilka klubbar i Norrland som har elitlag. I Skellefteå är 
Hockeylaget AIK ett av de främsta tillsammans med Sunnanås damfotbollslag och dessa lag 
blev för oss självklara. Även Björklövens hockeylag i Umeå samt Sveriges, enligt oss, mest 
framgångsrika damfotbollslag Umeå IK var enkla val till denna studie. Vi önskade sedan en 
förening från Luleå och även ytterligare en idrott och valde då att höra med Plannja basket 
vilket är ett topplag i den svenska basketligan.  
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Det som gjorde att vi valde just fem klubbar var att vi ansåg att detta var ett lämpligt antal då 
vi kunde gå grundligare in på dessa. Skulle ett större urval ha valts fanns inte samma 
möjlighet till att undersöka samtliga frågor som var av intresse. Ett mindre urval skulle 
innebära att vi inte har tillräckligt med underlag för att analysera föreningarna.  

2.6 Datainsamlingsmetod  
Det finns olika sätt att samla in empiriskt underlag till en kvalitativ studie. Vi har valt att göra 
intervjuer då detta passade bäst till vårt syfte. Det finns olika typer av intervjuer. 
Strukturerade intervjuer innebär att frågor med tillhörande svarsalternativ förbereds före 
intervjutidpunkten. Detta innebär att svaren från olika personer är lätta att jämföra och 
likheten med skriftliga frågeformulär är stor. Vid ostrukturerade intervjuer ska den som 
intervjuar ställa så lite frågor som möjligt och låta respondenten prata fritt. Vi valde 
semistrukturerade intervjuer som innebär att frågor färdigställs före intervjutidpunkten, men 
att respondenten får berätta fritt och utveckla sina svar. Ordningen på frågorna kan ändras 
under intervjun och följdfrågor kan även ställas. (Denscombe, 2000) det ger oss möjlighet att 
få en bra kontakt med de intervjuade då detta blir mer av ett samtal än en intervju.  
 
Rosenqvist och Andrén kallar denna typ av intervju för ”vilja-veta” och är lämplig då vi vill 
förstå vad de anser om de ideella föreningarnas regler och styrning. Den är även lämplig 
eftersom vi vill få reda på så mycket som möjligt av intervjupersonerna. (Rosenqvist & 
Andrén, 2006) Att använda sig av semistrukturerade intervjuer och därmed öppna frågor 
passar därmed perfekt i och med att vår studie är kvalitativ. (Kjaer Jensen, 1995) 

2.7 Att tänka på vid intervju och access 
- Det handlar inte bara om vad som sägs utan även hur det sägs vid intervjuer och det gäller 

att läsa ”mellan raderna” (Kjaer Jensen, 1995). Detta var svårt att göra och vi fick arbeta 
mycket med detta under transkribering och analys. Vi kände dock att slutresultatet blev 
bra och att vi fick fram det väsentliga ur samtliga intervjuer.  

- Det är svårt att hålla inne med sina egna uppfattningar (Rosenqvist & Andrén, 2006). Att 
vara objektiv var inga större problem. Vi gick in i intervjuerna utan förutfattade meningar 
om föreningen och fick därmed bra kontakt med dem vi intervjuade och de visade oss 
förtroende.   

- Lyssna noga och ha äkta intresse för intervjupersonen (Rosenqvist & Andrén, 2006). 
Detta var inga problem. Ämnet intresserar oss samt att vi båda är intresserade av idrott 
vilket gjorde det lätt att lyssna och visa engagemang.  

- Ta inget förgivet och ställ inga ledande frågor (Rosenqvist & Andrén, 2006). Det var svårt 
att inte ställa ledande frågor och vi lyckades inte med detta fullt ut. Vi tänkte dock på detta 
och det var endast vid ett fåtal tillfällen detta förekom. I efterhand kan vi märka att vi i 
vissa fall tog saker och ting för givet och fick därmed läsa mellan raderna på vad de sagt 
tidigare. Vi skulle ha ställt fler följdfrågor.  

- Ingen negativ känsla eller värdeladdade ord som sanning och ansvar (Rosenqvist & 
Andrén, 2006). Att inte använda ord som ansvar under dessa intervjuer var oerhört svårt 
och värdeladdade ord som dessa förekom under samtliga intervjuer. 

 
Gensvaret från klubbarna var väldigt bra då samtliga av de klubbar vi var intresserade av att 
intervjua var villiga att ställa upp på en intervju. Vi valde att maila föreningarna för att de 
skulle få möjlighet att fundera kring uppsatsens problem. Att ringa skulle kanske stressa dem 
till att lämna ett svar och därmed säga nej på grund av bekvämlighet. Alla fem klubbarna 
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svarade på detta mail och vi hade sedan telefonkontakt med dessa för att boka tid och datum 
eller bekräfta detta.  

2.7 Intervjuernas genomförande 
Respondenterna fick själva välja vart intervjun skulle genomföras och förutom Björklövens 
intervju genomfördes de på respektive förenings kansli (se tabell 2.1). När vi anlände till 
intervjun presenterade vi oss samt talade om vad intervjun skulle handla om samt vilket 
upplägg det var på frågorna, vilka kategorier vi skulle gå in på. Sedan frågade vi 
respondenterna om det gick bra att vi spelade in intervjun. Vi valde att göra detta för att kunna 
koncentrera oss på personerna vi intervjuade samt vad de berättade. Samtliga respondenter 
gick med på detta. 
 
Under intervjuerna fick vi ett bra bemötande och respondenterna var engagerade och svarade 
på samtliga frågor vi ställde. Genomgående under intervjuerna känner vi att de hade ett bra 
förtroende för oss, vi bedömer att de svarade ärligt på frågorna och att de inte undanhöll 
någon information.   
 
Längden på intervjuerna varierade mellan 45 minuter och 1 timme och 45 minuter. Detta 
berodde på att några respondenter svarade kort och koncist på våra frågor medan några 
utvecklade svaren i stor utsträckning. Vi upplevde att vi fick bättre insikt i de föreningar där 
intervjuerna var längre eftersom respondenterna förklarade mer ingående vad de tyckte. 
Eftersom respondenten i AIK svarade väldigt kort på alla frågor fick vi inte någon djupare 
inblick i föreningen och därmed blir trovärdigheten på denna intervju något begränsad. 
Intervjun med Björklövens ordförande var lite svårtolkad eftersom svarade lite svävande på 
vissa frågor. Detta anser vi beror på att hon är politiker.   
 
Intervjuerna avslutades med ett par frågor som till exempel hur de ser på sin framtid i 
föreningen. Detta för att avrunda samt visa respondenterna vårt intresse.  
 
Förening Datum Tid Plats Respondent Atmosfär 

Sunnanå 2006-12-06 9.00-10.45 Kansli Ordförande & kassör Bekvämt 
Skellefteå 
AIK 2006-12-06 15.00-15.45 Kansli Ekonomiansvarig Kortfattad 

Umeå IK 2006-12-07 10.00 -11.00 Kansli Ordförande &  Engagerade 

        sekreterare/kanslichef   

Plannja 2006-12-11 10.00-11.20 Kansli Ordförande Engagerad 

Björklöven 2006-12-12 10.00-11.00 Kontor/arbete Ordförande 
Politiskt 
strukturerad 

Tabell 2.1: Tabellen visar en sammanställning över fakta kring intervjuerna. 

2.8 Intervjuunderlag 
Innan vi sammanställde frågorna gick vi igenom en hel del teori och sammanfattade detta i 
teorikapitlet. Teorin använde vi sedan som underlag då vi sammanställde frågorna, detta för 
att endast använda relevanta frågor. I och med att teorin bygger på frågeställningarna ger 
denna arbetsgång även en större möjlighet att svara på dessa. 
 
Eftersom vi hade många frågor vi ville ha svar på och ett relativt brett ämne valde vi att dela 
upp intervjuunderlaget i kategorierna styrelsen, mål visioner och klubbkänsla, kunskap och 
utbildning, aktiebolag, Björklöven, redovisning och ekonomi samt övrigt (se bilaga 1). Detta 
gör det lättare både för oss samt för dem vi intervjuar att ha koll på vad frågorna handlar om. 
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Anledningen till att Björklöven är en kategori är att de är den enda föreningen som är ett 
aktiebolag och detta krävde specifika frågor till dem angående bolagiseringen.  
 
Vidare satte vi upp huvudfrågor och skrev in möjliga följdfrågor under dessa. Detta gjorde att 
vi kunde bocka av så att de svarat på samtliga frågor vi ville få svar på. Vi använde även 
dessa för att inte ställa frågor som vi redan fått svar på, huvudfrågorna är breda och ger 
respondenten möjlighet att prata relativt fritt. Önskemålet var att de utifrån huvudfrågorna 
även skulle svara på en del av följdfrågorna, detta för att minska risken för att de skulle 
påverkas av oss. Detta fungerade bra och många av följdfrågorna besvarades utan att de 
uttalades.  
 
Vi började med de lättare och mer allmänna frågorna kring styrelsen för att få kontakt med 
personerna och för att de skulle få förtroende för oss. Sedan kom vi in på mer komplicerade 
frågor som visade deras åsikter samt föreningens inställning till saker och ting. Vi valde att ha 
de ekonomiska frågorna på slutet då vi ansåg att dessa var de känsligaste frågorna. Den enda 
frågan som gav diffusa svar var frågan kring konflikter där det var många som tog tid på sig 
att svara. Det kan vara svårt att medge att det förekommer konflikter.  
 
Vi valde att inte skicka ut frågorna till respondenterna i förväg. Anledningen var att vi ville ha 
spontana svar på frågorna som handlade om deras åsikter samt utifrån svaren och deras 
reaktion på frågorna avgöra hur pass insatta de var på dessa områden. Detta gällde till 
exempel frågorna kring lagstiftning, redovisning och ekonomistyrning. Den information de 
fick var att intervjun skulle handla om styrelsearbetet samt ekonomiska frågor.  

2.9 Databearbetning 
Materialet vi fått under intervjuerna transkriberades först av ordagrant och sammanställdes 
sedan i empirikapitlet. Denna sammanställning gjordes genom att vi använde oss av de 
rubriker vi delat in teorin i för att kategorisera intervjuunderlaget. Anledningen till detta är att 
det på så vis både blir lättare att läsa samt att analysera, det blir då en röd tråd genom 
uppsatsen.  
 
Det empiriska underlaget kopplades sedan samman med teorin för att kunna svara på våra 
frågeställningar samt förkasta eller stödja de olika teorierna. Denna sammankoppling gjordes 
genom att ta varje teori för sig och utifrån den empiri som passat in se om teorin stämmer 
överens med vår undersökning eller inte. Analysen användes sedan för att dra slutsatser kring 
om föreningarna sköter styrning och ekonomi på ett korrekt sätt. Vi har även kommit med en 
del konkreta förslag på vad idrottsföreningar bör tänka på och vad specifika föreningar bör 
ändra på enligt oss.  

2.10 Litteratursökning 
Vi började vår litteratursökning med att söka på Skellefteå samt Umeå universitets egna 
sökmotorer över litteratur, Lucia och Album. Detta för att få fakta till bakgrund samt metod. 
Genom dessa sökningar fick vi även tag på fakta till teorikapitlet. Efter detta övergick vi till 
att söka mer teoretisk fakta och använde oss då av scholar.google.se, Artikelsök och Emerald. 
Dessa sökmotorer gav oss vetenskapliga samt övriga artiklar att använda oss av i olika delar 
av arbetet, främst teorin. För att få fram mer allmän information kring elitidrottsföreningarna 
samt till bakgrunden använde vi oss av www.google.se. 
 
De sökord vi använde oss av är bland annat idrottsförening, idrottsklubb, idrott, budget, 
ekonomistyrning, ekonomisk, styrning, styrelsearbete, styrelse, ekonomi, redovisning, 
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bokföring, uppsats, organization, theory, metod, uppsats, kvalitativ, vetenskaplig, board, 
effective, elitlicens, idrottsaktiebolag, organisation, ideella, föreningar, non-profit. Sökorden 
gav oss ett lämpligt antal träffar som gjorde att vi lätt kunde välja det material som passade 
vår studie.   

2.11 Källkritik 
I och med att dessa frågor inte studerats i någon större grad tidigare var det svårt att hitta 
vetenskaplig och litterär fakta som handlade om just styrelsens och ekonomistyrningens 
effekter på idrottsföreningar. Mycket av den teori vi använt oss av är allmän teori för ideella 
föreningar och för oss relevant fakta som behandlar aktiebolag. Detta kan göra att teorin inte 
stämmer precist överens med vår uppsats. 
 
Att vi använt oss av fakta som berör aktiebolag kan göra det svårt att generalisera detta till vår 
studie. Men de fakta och teorier som berörs av detta är främst fakta kring budgetering och 
redovisning. I och med att redovisningarna ska följa specifika lagar var denna typ av teori 
möjlig att använda oavsett organisation, även budgeteringen är en allmän fråga som kan ses 
som möjlig att generalisera oavsett bolagsform.  
 
Den utländska teorin kan även skilja sig från vår undersökning då det handlar om olika länder 
och därmed även olika kulturer. Det kan förekomma skillnader både inom idrotten i sig och i 
organisationen kring föreningarna vilka kan göra att vår analys inte stämmer överens med 
deras.  
 
När vi samlade källor var kravet att de skulle vara relevanta i tiden. För samtliga källor var 
kravet att de inte skulle vara äldre än tio år. Vi har dock använt oss av en äldre metodkälla och 
en äldre budgetkälla som vi ansåg var möjlig att använda. I övrigt är samtliga aktuella.  

2.12 Sammanfattning 
För att undersöka vilken betydelse styrelsens arbete och ekonomistyrningen har för 
elitidrottsföreningar kommer vi sammanfattningsvis att undersöka fem klubbar som 
representerar tre olika idrotter. Vi har en hermeneutisk syn på verkligheten och använder en 
deduktiv ansats för att genomföra undersökningen. För att få empiriskt material kommer vi 
göra semistrukturerade intervjuer. Vi har haft bra access då vi valt ut föreningarna och vi har 
även hittat bra material att använda som teori.   



 17 

3. Teori, lagstiftning och praxis 
___________________________________________________________________________ 

 

Kapitlet kommer att innehålla tidigare forskares resultat från deras studier samt författares 

åsikter kring hur ideella föreningar bör sköta den ekonomiska styrningen och andra 

ekonomiska frågor samt redovisningen. En beskrivning kommer även att göras av styrelsens 

arbete samt lagstiftning och praxis. Detta för att ge läsaren en djupare kunskap inom ämnet 

samt vara ett underlag för oss då vi analyserar de empiriska resultaten. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Ideella föreningar 
I stort sett alla idrottsföreningar i Sverige är ideella föreningar (Broberg, 2004). Lindblad 
(2000) menar att ”Syftet med en ideell förening är att samla ett antal människor med ett 
gemensamt intresse i organiserad form” (Lindblad, 2000, s.9). Även ideella föreningar kan 
dock bedriva en affärsmässig verksamhet och behöver inte vara inriktat mot osjälviska 
ändamål. Dessa organisationer har därmed möjlighet att arbeta utifrån målet att gå med vinst 
samt anställa personal och ge dem lön. Inga ideella föreningar ska dock syfta till att dela ut 
vinst till medlemmarna. (Lindblad, 2000) 
 
Föreningen kan ha skulder och skriva avtal vilket gör att de är juridiska personer. De blir 
juridiska personer och den ideella föreningen bildas då de sammanställer och accepterat 
stadgar samt namn på organisationen och då de valt styrelse. Det finns dock ingen specifik lag 
som reglerar de ideella föreningarna utan de styrs med hjälp av generella principer och praxis. 
Det diskuteras ofta om det bör finnas en lag för ideella föreningar och Lindblad och Lundén 
anser att en ramlag för dessa organisationer bör sammanställas. Ideella föreningar omfattas 
självklart av generella lagar som lagen om anställningsskydd, köp-, miljö-, konkurs-, 
bokförings- och skattelagen. (Lindblad, 2000)  

3.2 Styrelsen  

3.2.1 Funktioner och sammansättning 

Styrelsen i en ideell förening består oftast av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare 
och övriga ledamöter. Varje styrelseledamot ansvarar för samtliga beslut och händelser 
oavsett vem som har huvudansvaret för denna uppgift. Styrelsen har som uppgift att styra 
föreningen utifrån ägarnas eller medlemmarnas intressen och därmed krävs det att 
ledamöterna samverkar med dem för att kunna göra detta. Det gäller dock att hålla sig inom 
gränsen för sina arbetsuppgifter och låta de anställda inom föreningen sköta den löpande 
verksamheten och styrelsen det strategiska arbetet. Ledamöterna är inte tvungna att själva 
utföra allt arbete, utan deras huvuduppgift är att se till att allt blir gjort samt att konstruera 
rutiner för hur saker ska göras och vem som ska göra det. De ska se till att det finns rutiner 
efter vilka den ekonomiska redovisningen ska skötas på ett tillfredsställande sätt, både då det 
gäller den löpande bokföringen och rapporterna. Styrelsen ansvarar också för säkerhetsfrågor 
inom föreningen som att få utbetalningarna godkända tillförlitligt, att ha översikten över 
tillgångarna och se till att det inte finns risk för förskingring. (Lundén, 2006)  
 
I och med att styrelsen kan ses som överordnad de anställda i föreningen anser Lundén (2006) 
att det kan vara problematiskt att låta anställda vara styrelseledamöter. Det är styrelsen som 
”visar vägen för verksamheten” och de ska jobba efter ägarnas intressen. Med detta menar han 
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inte att det aldrig är lämpligt för anställda att sitta i styrelsen, om personen i fråga har goda 
kunskaper om föreningen kan det vara positivt. (Lundén, 2006)  
 
I ideella föreningar är det tillåtet att välja ledamöter tills vidare, men Lundén (2006) anser att 
det inte är lämpligt. Det kan göra det svårt att byta ut en ledamot eftersom det kan betraktas 
som att personen i fråga sparkas från sin post. Det finns dock inget begränsat antal gånger 
som en och samma person kan väljas om. Vanligtvis sitter ledamöterna ett eller två år, men 
för att slippa byta ut hela styrelsen samma år är det enligt Lundén lämpligt att låta 
ledamöterna sitta minst två år. Det finns då möjlighet att använda sig av saxning, vilket 
innebär att endast halva styrelsen väljs varje år. (Lundén, 2006) 

3.2.2 Effektivitet 

Cornforth (2001) har gjort en modell som beskriver hur inputs förvandlas till outputs genom 
styrelsens struktur och processer (se figur 3.1). Styrelsens kunskap, erfarenhet och tid de 
lägger ner på styrelsearbetet påverkar alltså dess funktioner och uppgifter genom 
omständigheter som antal medlemmar och möten, rollernas tydlighet, styrelsemedlemmarnas 
mål och visioner, konflikthantering och kommunikationsfärdigheter. (Cornforth, 2001)  
De viktigaste faktorerna för ett effektivt styrelsearbete är följande, enligt en undersökning 
som gjorts av Cornforth: 
1. Styrelsen har en klar och tydlig bild av vilken roll och vilket ansvar de har. 
2. Styrelsen har rätt kombination av kunskap och erfarenheter. De har även tillräckligt med 

tid för att göra ett bra arbete. 
3. Styrelsen och de anställda har samma syn på hur arbetet ska fortlöpa för att nå de uppsatta 

målen. 
4. Styrelsen och de anställda diskuterar hur arbetet mellan dem fungerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Faktorer som påverkar styrelsens arbete. Inputs förvandlas till outputs genom styrelsens struktur och 

processer. (Cornforth, 2001 s.219) 

 
Enligt Bratt (1999) har ledamöter i en styrelse mycket ansvar och det är därför viktigt att det i 
varje syrelse finns ledamöter som har affärskänsla, intresse för verksamheten, integritet, 
erfarenhet, kompetens, kunskap om lagar och regler, engagemang och tid att ägna sig åt 
föreningen. Även Lettieri et al. (2004) anser att det är viktigt att kunskap hanteras på ett bra 
sätt inom ideella föreningar.  
 
Vidare anser Bratt (1999) att det kan vara bra med personer som är duktiga inom områden 
som juridik och finansiering. Det kan också vara bra för en styrelse att ha varierande åldrar, 
detta för att hitta olika infallsvinklar på ett problem. (Bratt, 1999) För att få den bästa möjliga 
styrelsen kan det även enligt Lundén (2006) vara bra att ha ledamöter som är kunniga inom 
olika områden, detta för att få en bred kunskap. Ledamöterna bör vara väl insatta i föreningen 
samt ha ett intresse för föreningen även utanför arbetstid för att göra ett så bra jobb som 
möjligt. (Lundén, 2006) 
 

INPUTS 
Ledamöternas 

kunskap, 
erfarenhet och tid 

STYRELSENS 
STRUKTUR OCH 

PROCESSER 
Storlek och 

sammanträden i 
praktiken 

OUTPUT 
Styrelsens 
funktioner 
och uppgifter 
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Som framgick ovan påverkar styrelsens struktur samt processer dess funktioner och uppgifter. 
Enligt Cornforth (2001) finns det ett antal viktiga uppgifter som en effektiv styrelse ska arbeta 
med. Det är bland annat styrelsens uppgift att sammanställa målen för organisationen och 
lägga upp strategier över hur dessa ska nås praktiskt. Styrelsen ska också se till att det finns en 
nedskriven policy samt att budgetar utformas. Vidare ansvarar styrelsen även för att 
organisationen har de resurser som krävs för att kunna bedriva verksamheten. För att arbetet 
ska fungera är det enligt Cornforth viktigt att beakta följande punkter: 
– Diskutera kring vilka ledamöter som sitter i styrelsen. Finns den kunskap som krävs? 
– Noggrant fundera kring vilka personer som ska rekryteras och se till att de nya 

ledamöterna får all den information de behöver samt en introduktion i arbetet.  
– Göra arbetet intressant för att få ledamöterna att delta i utvecklingen av organisationen. 
– Regelbundet granska styrelsen och ledamöternas arbete samt hur mycket tid var och en 

lägger ner på styrelsearbetet.  
 
Den enda strukturella faktorn som visade sig ha någon större inverkan på styrelsearbetet var i 
vilken utsträckning ledamöterna deltar på mötena. Övriga faktorer som storlek samt 
nedskrivna arbetsuppgifter verkar inte ha någon större påverkan på hur effektivt styrelsen 
arbetar. (Cornforth, 2001) Lundén har en annan syn på detta, enligt honom påverkas 
styrelsearbetet av olika strukturella faktorer. Han anser till exempel att antalet ledamöter bör 
vara mellan tre och nio stycken, ett större antal skulle bli svårhanterligt. För att underlätta vid 
omröstning anser Lundén att det kan vara bra att ha ett udda antal ledamöter, annars kan det 
krävas att ordförande ger den avgörande rösten eller att en lottning måste genomföras för att 
komma fram till ett beslut. (Lundén, 2006)  

3.3 Resultat och anläggning 
Enligt RF är det kommunerna som ger det största ekonomiska stödet till idrottsföreningar 
genom att bidra med både kapital- och driftsbidrag till idrottens olika anläggningar. 
Kommunen står dock endast för 13 procent av de totala intäkterna, RF:s undersökning visar 
att denna siffra har minskat sedan 1994 då 17 procent kom från kommunala bidrag. Den 
största delen av intäkterna kommer från medlems- och träningsavgifter. Även reklam och 
sponsring står för en del av intäkterna men dock endast sju procent. (www.rf.se, 2005) Denna 
typ av bidrag erhåller i stort sett endast de större idrotternas elitlag som exponeras i media. 
(www.rf.se, 2005)  
 
Tävlings- och träningsavgifter är enligt RF den största utgiftsposten för idrottsföreningar med 
26,4 procent. Träningslokaler och anläggningar står för 16 procent av föreningarnas utgifter 
och hela 43 procent av samtliga föreningar äger och/eller driver någon form av 
anläggning.(www.rf.se, 2005) Eriksson och Svensson (2003) påpekar att det är lättare att få 
medlemmar att hjälpa till med skötseln av anläggningen om den ägs av föreningen. Att hyra 
av kommunen medför fördelarna att föreningen alltid vet vad det kostar och att det går att 
sluta hyra när det är nödvändigt.(Eriksson & Svensson, 2003) 
 
Isaksson (2005) anser att idrottsföreningar inte arbetar utifrån avsikten att gå med vinst utan 
har ofta klara visioner och idéer om vad de vill att föreningen ska prestera. Den drivande 
kraften som alla föreningar arbetar efter är alltså att prestera någonting som inte har med 
ekonomiska resultat att göra. (Isaksson, 2005) Enligt Eriksson och Svensson ska resultatet bli 
ungefär noll. De menar att några orsaker till att det inte är bra att redovisa en stor vinst är att 
föreningen måste använda 80 % av sina intäkter för att bli skattebefriad, sponsorer kan sluta 
sponsra föreningen och medlemmar kan börja ställa stora krav på till exempel gratis 
utrustning. Ett bokföringsproblem uppstår om föreningen har stora intäkter ett år och inte 
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använder pengarna förrän nästa räkenskapsår. Då kommer en vinst att redovisas det första året 
och en förlust redovisas det andra året. För att reglera resultatet kan bokslutsdispositioner 
användas. När föreningen redovisar en vinst görs en avsättning som sedan upplöses ett år då 
en förlust uppstår. På så sätt får föreningen ett jämnare resultat över tiden. Av samma 
anledning kan föreningen göra avsättningar till fonder för till exempel lokalreparationer eller 
dela ut stipendier. (Eriksson & Svensson, 2003) 

3.4 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning innebär enligt Ax, Johansson och Kullvén (2005) att ”planera, genomföra, 
följa upp, utvärdera och anpassa företags verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål av 
såväl finansiell som icke-finansiell karaktär” (Ax et al., 2005. s.15). Enligt Kullvén (2001) är 
ekonomistyrning något som finns för att underlätta arbetet i en organisation. För att den 
ekonomiska styrningen ska vara slagkraftig anser Kullvén att det krävs att organisationen inte 
söker all tillgänglig information utan endast information som är nödvändig för att kunna fatta 
bättre beslut. Effektivitet är en grundsten för ekonomistyrning och beskriver huruvida 
organisationen uppfyller sina mål (Ax et al., 2005). 

3.4.1 Mål 

Som tidigare nämnts anser Ax et al. att syftet med ekonomistyrning är att uppnå vissa mål. 
Enligt Bergstrand (1997) är det oftast ekonomiska mål som dominerar medan 
idrottsföreningar ofta har andra mål som är mest framträdande. Det är viktigt att ha bestämda 
mål i en idrottsförening, främst av två orsaker hävdar Slack (1997). Det första skälet är att 
idrottsföreningar måste ha en anledning att existera och målen beskriver denna anledning. Det 
andra skälet är att målen underlättar beslutsfattande, motiverar personalen och gör det lättare 
att utvärdera klubbens arbete.  
 
Slack påpekar att det finns flera typer av mål som uppfyller olika funktioner i föreningen. 
Officiella mål är oftast inte mätbara och beskriver bland annat föreningens värderingar, vad 
den vill uppnå och varför föreningen finns. Långsiktiga mål sätts för en längre period som till 
exempel en säsong eller några år. Kortsiktiga mål sätts för en kort period som till exempel att 
vinna hälften av alla matcher i en cup. Slack nämner att det också är viktigt att olika enheter i 
föreningen sätter mål för att kunna nå de övergripande mål som föreningen har satt upp.  
 
I en ideell förening finns det sällan några specifika kvantitativa mål uppsatta och Isaksson 
(2005) anser att detta gör det svårt för styrelsen att arbeta effektivt. Han anser vidare att då 
inga mätbara mål finns är svårt att vara effektiva och se det exakta resultatet av sitt arbete, det 
är även lätt hänt att styrelsen går in och tar på sig uppgifter som har med det operationella 
arbetet att göra.  
 
Undersökningar visar att ledare i ideella föreningar är mer utsatta för utbrändhet än inom 
någon annan sektor. Enligt Qviström (1999) förväntas chefen nå höga mål med knappa 
resurser lika effektivt som en affärsdrivande verksamhet. Detta med hjälp av frivillig 
arbetskraft som ofta saknar viktig erfarenhet och är svår att ställa krav på. Långsiktiga mål är 
viktiga i ideella föreningar och är ofta orsaken till att ledare för organisationen tappar 
engagemanget som är en mycket viktig del i dennes arbete. Gunilla Steinwall som är 
generalsekreterare för En rökfri generation säger att lösningen på detta problem är att utforma 
kortsiktiga mål eller delmål som de också kallas. På så sätt kan målen uppfyllas snabbare och 
det blir lättare att verkställa de beslut som tas. Hon tycker också att det är bättre att utföra ett 
bra projekt än flera dåliga. (Qviström, 1999)  
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3.4.2 Beslutsprocesser 

Kullvén (2001) påpekar att ekonomistyrning är ett medel för att kunna fatta bättre beslut. Att 
förstå hur beslutsprocessen fungerar kan också hjälpa beslutsfattare att fatta effektivare beslut. 
Nedan förklaras några vanliga modeller för att fatta beslut. Den rationella modellen förklarar 
beslutsprocessen som ett antal steg som måste genomgås för att nå det ultimata beslutet. 
Beslutsfattaren definierar problemet och går noga igenom alternativen och dess konsekvenser. 
Detta antas ske på ett ekonomiskt rationellt sätt och att beslutet främjar idrottsklubbens mål. 
Tid, personliga åsikter och brist på information påverkar inte den rationella beslutsprocessen. 
(Slack, 1997)  
 
Herbert Simon (1945) påpekar flera brister med denna modell i sin bok Administrative 

behavior. Han ansåg att ingen är fullständigt rationell utan alla påverkas av faktorer som tid 
och personliga åsikter. Därför kallas den administrativa modellen ofta för bunden rationalitet. 
Beslutsfattaren kan inte bearbeta all information om alla alternativ och rationaliteten 
begränsas av känslor och erfarenhet. Därför konstrueras förenklade modeller som innebär att 
ett fåtal hanterbara alternativ och utfall utvärderas. Detta innebär att beslutsfattaren endast 
söker en lösning som är tillfredsställande istället för den ultimata lösningen. (Slack, 1997) 
 
Eftersom förutsättningarna för idrottsföreningar förändras hela tiden är det svårt att förutse 
vad konsekvenserna av ett beslut kommer att bli. När beslut fattas sker det under tre olika 
säkerhetsgrader: säkerhet, risk och osäkerhet. Säkerhet i beslutet uppnås när det finns klara 
alternativ att välja mellan och konsekvenserna av beslutet är kända. Beslutsfattaren måste bara 
välja det alternativ som passar situationen bäst. En risk uppstår om beslutsfattaren är 
medveten om olika alternativ men inte är säker på vad konsekvenserna kommer att bli till 
följd av valet. Under dessa förutsättningar måste beslutet fattas med hjälp av tidigare 
erfarenheter och överväga sannolikheten att ett visst utfall inträffar. På så sätt kan det 
alternativ som troligtvis har det bästa utfallet väljas. Det är oftast under dessa förutsättningar 
beslut fattas i idrottsorganisationer trots att säkerhet i besluten är att föredra. Om alternativen 
och konsekvenserna båda är okända kommer beslutet att fattas med osäkerhet utan tidigare 
erfarenheter som hjälp.(Slack, 1997) 

3.4.3 Budgetering 

Bergstrand och Olve (1996) ser budgetering som ett viktigt verktyg för en effektiv ekonomisk 
styrning och Bratt (1999) anser att det även är ett hjälpmedel för styrelsen att se till att 
föreningen fungerar ekonomiskt. Bergstrand et al. (1996) beskriver en budget som ett 
handlingsprogram med mål som beskrivs med hjälp av ekonomiska termer. Några syften med 
budgetering är enligt Andersson (1995) planering, resursfördelning, delegering och 
samordning. Han anser vidare att planering görs bland annat för att undersöka om resurserna 
räcker till, resurserna fördelas till de olika delarna inom verksamheten och ansvar för resultat 
och resurser delegeras till de anställda. Samordning kan göras för att se till att personalen kan 
täcka verksamhetens tjänsteutbud. Ax et al. (2005) nämner också målsättning som ett viktigt 
syfte eftersom varje enhet inom verksamheten får mål att arbeta mot genom budgeten. 
 
Enligt Eriksson och Svensson (2003) är det särskilt viktigt att upprätta budget i en 
idrottsförening för att alla ska ta mer ansvar för klubbens intäkter och kostnader.  Budgeten 
måste regelbundet följas upp för att snabbt kunna hantera händelser som inte är medräknade i 
budgeten. Att upptäcka problemet i samband med bokslutet kan innebära att det är för sent att 
rätta till. Idrottsföreningar bör enligt Eriksson och Svensson upprätta en resultatbudget och en 
likviditetsbudget. Resultatbudget visar föreningens intäkter och kostnader och 
likviditetsbudgeten visar hur mycket likvida medel som bör finnas vid ett visst tillfälle. På 
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detta sätt upptäcks det bland annat om det kommer att fattas likvida medel någon period och 
problemet kan försöka lösas redan före det uppstår. (Eriksson & Svensson, 2003)  
 
Budgetrapporter ska enligt Lundén och Dahlin (1998) göras flera gånger per år och delas upp 
mellan olika delar i organisationen. En budget kan gälla för en månad, ett kvartal, fyra 
månader eller ett halvår. Delbudgetar bör göras för varje avdelning i organisationen. (Lundén 
och Dahlin) Det finns tre metoder för att ställa upp delbudgetar och huvudbudgetar menar Ax 
et al. (2005). Uppbyggnadsmetoden går ut på att varje avdelning upprättar en budget som 
sedan sammanlänkas till en huvudbudget (Ax et al. 2005), detta är enligt Lundén och Dahlin 
(1998) är den bästa metoden. Nedbrytningsmetoden innebär att arbetet inleds med en 
huvudbudget för hela företaget som sedan bryts ned till delbudgetar. Vid den iterativa 
metoden kommunicerar de som har ansvar för delbudgetarna och de som upprättar 
huvudbudgeten för att tillsammans komma fram till hur budgetarna ska se ut. Denna metod är 
enligt Ax et al. den som förekommer oftast. (Ax et al. 2005) 
 
En förening som har tagit budgetering på allvar är Tingsryds AIF. Efter stora ekonomiska 
problem som bland annat medförde en degradering till en lägre division är ekonomin under 
kontroll. En helt ny styrelse valdes efter en skatterazzia och ett hårt arbete gav resultat. 
Föreningen upprättar nu budget varje månad för att kunna följa intäkter och kostnader löpande 
under året, och de påpekar att de är väldigt noga med detaljerna.(Wennberg, 2003)  

3.5 Bokföring och redovisning 
I ett företags eller förenings redovisning finns information för en mängd olika syften. Den 
externa redovisningen ska ge intressenter som leverantörer, kunder och långivare information 
om organisationens ekonomiska ställning, och genom intern redovisning ge nödvändig 
information till företagets anställda.(Ax et al. 2005) Bergstrand (1997) påpekar att det krävs 
en ingående internredovisning för att kunna framställa en bra budgetrapport. Budgeten måste 
nämligen kopplas till den interna redovisningen för att det ska vara möjligt att följa upp den 
(Lundén & Dahlin, 1998).  
 
2001 infördes den nya bokföringslagen [BFL] som enligt Precht (2006) bland annat innebär 
att fler idrottsföreningar tvingas följa den. Idrottsföreningar kan delas in i olika kategorier när 
det gäller bokföring och redovisning: Små föreningar som inte måste följa BFL enligt lag, 
föreningar som måste följa BFL och till viss del årsredovisningslagen [ÅRL] samt föreningar 
som måste följa både BFL och ÅRL. De som inte tvingas följa BFL är små föreningar som 
inte idkar näringsverksamhet, som näringsverksamhet räknas till exempel fikaförsäljning i 
pauserna och därmed måste en stor del av de små föreningarna följa BFL. (Precht, 2006) 
Omsätter föreningen dessutom mer än 20 prisbasbelopp3 måste även bokslut göras. Ett 
bokslut görs för att visa ett företags resultat samt vilka tillgångar och skulder som finns i 
slutet av en viss period, till exempel år, månad eller kvartal. (Holmström, 2006) För stora 
idrottsföreningar som har, eller är moderföretag i en koncern som har fler än 10 anställda eller 
ett nettovärde på tillgångar som överstiger 24 miljoner kronor måste även en offentlig 
årsredovisning upprättas enligt ÅRL. (Eriksson & Svensson, 2003)  
  
Trots att en idrottsförening inte måste upprätta årsredovisning enligt lag är det bra att en sådan 
visas på föreningsstämman påpekar Eriksson & Svensson (2003). Malmsten & Pallin (2005) 
menar att det är främst för att medlemmarna ska kunna avgöra om styrelsen skött sitt arbete 

                                                 
3 Prisbasbelopp – 40 300 kronor år 2007 (www.scb.se, 2006) 
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under det gångna året och för att kunna ge dem ansvarsfrihet. Dessa årsredovisningar är inte 
offentliga och inte ens medlemmarna har ovillkorlig rätt till dem. Även banker, leverantörer 
och sponsorer med flera kan vara intresserade av årsredovisningen för att få en god bild av 
verksamheten.(Malmsten & Pallin, 2005) En årsredovisning för en idrottsförening bör enligt 
Eriksson och Svensson (2003) innehålla balans- och resultaträkningar, förklaringar till dem 
och en förvaltningsberättelse som beskriver bland annat investeringar och likviditet. 
 
För att motivera ideella föreningar att upprätta korrekta årsredovisningar och främja 
utvecklingen anordnades 2002 en tävling av Öhrlings Pricewaterhousecoopers och 
Föreningssparbanken. Enligt Wennberg (2003) var många årsredovisningar bra, men det 
fanns också brister hos ett stort antal föreningar. Han påpekar att det är viktigt att förstå och 
tillämpa lagen som föreningen ska följa på ett korrekt sätt. En orsak till de bristande 
årsredovisningarna var just att föreningarna inte hade tillämpat de regler som gäller för just 
deras föreningar. En annan brist uppstod i samband med verksamhetsberättelsen. Enligt 
Wennberg är en viktig del i verksamhetsberättelsen att beskriva om och hur föreningens mål 
har uppnåtts under året och detta hade i stort sett alla föreningar missat.  
 
För att medlemmarna ska få bättre koll på föreningens ekonomi tycker Carlsson (2005) att 
innehållsrika och överskådliga årsredovisningar ska finnas på föreningens hemsida. Han 
påpekar också att berörda personer inom föreningarna bör utbildas i idrottsekonomi. Enligt en 
undersökning som gjorts av RF är det endast 31 procent av styrelsemedlemmarna i Sveriges 
idrottsföreningar som har genomgått utbildning för denna uppgift. Av de övriga 
administrativa funktionärerna är siffran endast 13 procent. (www.rf.se, 2005) 

3.6 Revisorer 
Carlsson (2005) uppmanar fler revisorer att engagera sig i idrottsekonomi och hjälpa klubbar 
att få ordning på den ekonomiska delen av verksamheten. Där finns det många intressanta 
redovisningsfrågor att arbeta med säger han. I mycket stora föreningar finns det krav på 
auktoriserad revisor och de som måste upprätta årsredovisning ska ha godkänd revisor 
(Holmström, 2006). Det finns dock inga lagar om att revisorn i övriga idrottsföreningar måste 
vara godkänd eller auktoriserad, men det finns anvisningar som bör följas. Eriksson och 
Svensson (2003) påpekar att det är viktigt att revisorn har tillräckliga kunskaper för att utföra 
sitt arbete och att han eller hon är oberoende . De anser med andra ord inte att revisorn bör 
sitta i styrelsen, delta i bokföringsarbete eller vara släkt med någon styrelseledamot eftersom 
det kan påverka arbetet som revisor negativt. En ledamot får inte avgå i samband med att 
denne blir revisor för föreningen. Detta skulle innebära att det uppstått en jävsituation. 
(Lundén, 2006) 
 
Enligt Malmsten och Pallin (2005) bör det finnas två revisorer och suppleanter i varje klubb. I 
idrottsföreningens stadgar visar hur många revisorer som ska finnas och det är 
föreningsstämman som väljer vem som ska utses till revisor. Revisorn ska se till att bokslutet 
är så rättvisande som möjligt och skriva en revisionsberättelse som ska lämnas till 
föreningsstämman. Revisorn bör också medverka vid ett styrelsemöte och vid 
föreningsstämman anser Eriksson och Svensson (2003). (Eriksson och Svensson, 2003)  

3.7 Kommersialisering 
Elitidrottsföreningar blir allt mer kommersialiserade och detta gör att de delar av klubben som 
fortfarande är ideella blir allt mindre. Klubbkänslan och gemenskapen får mindre betydelse i 
jakten på bättre ekonomiska förutsättningar. Eftersom både de kommersialiserade och de 
ideella delarna av föreningen finns under samma varumärke utnyttjas de positiva ideella 
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värderingarna i kommersiella syften. Men kravet från bland annat publik, kommun och RF, på 
idealitet i föreningen gör att det finns gränser för hur långt kommersialiseringen kan gå. För 
att överleva kan föreningar överge mycket av det traditionellt viktiga, men för att generera 
vinst tänjs det inte lika mycket på gränserna. Klubbarna accepterar sponsorer och medias krav 
på reklam som täcker tröjor och arenor, men klubbmärken och färger byts inte ut i första 
taget.(Kamras et al., 2003)  
 
Elitlicensen är en följd av att allt mer pengar rör sig inom idrottsvärlden (Kamras et al., 2003). 
Carlsson (2005) anser att kravet på ett positivt eget kapital är ett bra beslut och att klubbarna 
kan få en bättre förståelse för hur viktig ekonomin egentligen är. Carlsson har också 
analyserat fyra idrottsaktiebolag och det visade sig att tre av dem misslyckades både 
ekonomiskt och idrottsligt. Med tanke på detta menar han att personer som bildar 
riskkapitalbolag för att tjäna pengar på sitt favoritlag är ett bättre finansieringsalternativ än 
idrottsaktiebolag. 

3.8 Konflikthantering 
Konflikthantering är precis som i andra organisationer en viktig del i idrottsföreningars arbete 
anser Slack (1997). Konflikter ses ofta som ett negativt inslag i arbetet som bör undvikas, men 
enligt Slack är en viss grad av konflikt bra för föreningen eftersom det oftast uppstår på grund 
av någons missnöje. Konflikter kan därför generera nya idéer som behövs för att klubben ska 
kunna utvecklas. Ledningen bör kunna kontrollera graden av konflikter i föreningen för att få 
en optimal nivå av konflikter. Detta kan ske genom att försöka ändra medlemmarnas attityd 
eller beteende menar Slack. Att förändra ett beteende är en kortsiktig lösning på problemet 
eftersom det inte förändrar den grundläggande uppfattningen. Det gör däremot en förändring 
av attityden, men det kan vara en lång och svår process att uppnå en attitydförändring. (Slack, 
1997)   

3.9 Vad krävs för att förbättra föreningarna 
Enligt enkätundersökningen som gjordes 2003 av RF anser 42 procent att deras förening 
kräver bättre ekonomi för att kunna bli bättre. Ett flertal ansåg även att de behövde tydligare 
mål samt bättre utbildning för att förbättra klubbens situation. Några ansåg även att 
organisationen och arbetsformerna bör förändras. (www.rf.se, 2005) 

3.10 Sammanfattning  
Detta kapitel har behandlat hur styrelsen bör arbeta, vara sammansatt samt vilka faktorer som 
dess effektivitet. Vi har även tagit upp teorier, lagstiftning och praxis kring hur ekonomiska 
frågor som till exempel ekonomistyrning, redovisning och kommersialisering bör behandlas.  
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4. Empiri  
___________________________________________________________________________ 

 

Kapitlet är en sammanställning av det material vi samlat in under våra intervjuer. Underlaget 

är uppdelat mellan de klubbar vi träffat det vill säga Umeå IK, Björklöven, Plannja, 

Skellefteå AIK och Sunnanå SK. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Umeå IK 
Umeå IK [UIK] är en breddidrottsförening4 som bildades 1917 och består idag av sex 
sektioner som representerar konståkning, innebandy, fotboll, brottning, bowling och handboll. 
1984 bildades damlaget i fotboll som har vunnit fem SM-guld och har blivit europamästare 
två gånger. År 2006 slutade de på första plats i Allsvenskan.(www.uik.se, 2006) De som 
intervjuades var ordförande Bengt Lundberg samt adjungerad sekreterare och kanslichef 
Petter Fors. Intervjun hölls på UIK:s kansli. 

4.1.1 Ideellt arbete 

Fors och Lundberg tror att det är lättare att engagera sig och känna ett större ansvar om det 
ideella arbetet i klubben var avlönat istället. Allt arbete i UIK:s styrelser är ideellt, men det är 
svårt att hitta de som vill engagera sig på fritiden tycker de intervjuade. Fors tror inte att det är 
realistiskt möjligt att ha en avlönad styrelse. Han tycker att det vore bra om det gick att 
arvodera dem, men pengarna räcker inte till sådant. Om styrelseledamöterna hade lön för sitt 
arbete skulle Fors arbete bli lättare eftersom han skulle kunna ställa större krav på dem än han 
kan göra i dagsläget. Kvaliteten på arbetet skulle nog också bli högre tror han. Ledamöterna 
skulle kanske känna ett större ansvar och engagera sig mer om de fick pengar för arbetet.  

4.1.2 Styrelsens funktioner och sammansättning 

UIK har sju styrelser, en underlydande styrelse för varje sektion och en huvudstyrelse för hela 
föreningen. Det finns nio ordinarie ledamöter i huvudstyrelsen var av en är ordförande och en 
adjungerad sekreterare. Sex av ledamöterna representerar varje sektion och har var sin 
personlig suppleant. Varje ledamot har inte speciella arbetsuppgifter utan de har gemensamt 
det totala ansvaret över föreningen. Styrelsens ledamöter sitter på sin post tills de själva väljer 
att avgå. Det är trots det alltid någon som väljer att sluta på grund av att de ska göra annat. 
Lundberg har själv suttit länge i styrelsen och uppskattar att många väljer att stanna en längre 
period. Alla gör enligt honom ett bra jobb och det är viktigt att de vill stanna kvar eftersom 
det är svårt att hitta personer som vill ställa upp. Detta beror bland annat på att varje 
styrelsemedlem trots allt är individuellt ansvarig och om något olagligt inträffar i föreningen 
kan han eller hon bli åtalad. Ett annat problem är att det tar mycket tid att engagera sig i en 
föreningsstyrelse och många har inte den tiden över idag. Det är jobbigt att få tiden att räcka 
till när man har jobb och familj berättar Lundberg. Bland dem som sitter i 2006 års styrelse 
finns egna företagare, en vice VD för ett stort företag, en skolkurator, en busschaufför och en 
jurist.  
 
Andra måndagen i månaden, utom i juli, har styrelsen möte. Före mötet får alla som har något 
de vill ta upp lämna ett förslag till ett arbetsutskott som förbereder frågan. Förutom de nya 
frågorna finns också några stående punkter. Den viktigaste punkten är ekonomi där de går 
igenom hur det ekonomiska läget är och hur föreningen ska göra för att klara sig från 
                                                 
4 En förening som är verksam i ett flertal idrotter. 
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underskott. Styrelsens viktigaste uppgift är enligt Fors just att se till att föreningen har 
förutsättningar för att finnas kvar. Det innebär att se framåt och utveckla föreningen och se till 
att det finns medel för att göra det. Därför består 70-75 procent av klubbens styrelsemöten av 
ekonomi.     
 
På styrelsens möten beslutas de centrala frågorna demokratiskt och sedan sköter kansliet det 
mesta av det praktiska arbetet. Fors har mycket kontakter och har koll på det mesta. Han ingår 
i styrelsen som adjungerad sekreterare och har därmed inte rösträtt. Det underlättar mycket för 
Fors att han får vara med på mötena eftersom det ofta är han som ska verkställa besluten. 
Lundberg tycker att anställda kan sitta som ordinarie ledamot i styrelsen trots att de är anställd 
inom företaget och att de kan lämna rummet vid vissa frågor.  
 
Styrelsemedlemmarna får utbildning inom sitt område, bland annat genom SISU som brukar 
ha utbildningsprogram. Det kan till exempel vara utbildningar för ordförande, kassör och 
sekreterare eller inom ekonomi. UIK har också egna utbildningar som startades 1995. Det är 
kurser som går till alla ledare och handlar om kost, droger, invandrarfientlighet och 
jämställdhet för att nämna några. De har dock inte egna utbildningar för 
styrelsemedlemmarna.  

4.1.3 Resultat 

Målet är att driva föreningen med nollresultat, men de tycker att det är bra om de någon gång 
lyckas få ett positivt resultat. Målet är inte att tjäna pengar men det är en fördel att ha en 
buffert att ta ifrån om verksamheten något år går med underskott. Lundberg tycker att det 
kanske skulle behövas ett mål som innebar en vinst, men vet samtidigt att det är mycket svårt 
att hålla sig ovanför nollstrecket. De största intäkterna i föreningen kommer från sponsring 
och de största utgifterna är löner följt av fastighetskostnader.  

4.1.4 Ekonomistyrning 

4.1.4.1 Mål 

Föreningen har en verksamhetsutvecklingsmodell som används för att de ska utvecklas i takt 
med samhället och har ett målsättningsprogram med 12 punkter uppsatt på kansliet. Dessa 
punkter är främst till för ledarna som i sin tur förmedlar dessa mål och värderingar till de 
aktiva inom föreningen. Där tas det bland annat upp att klubben ska präglas av kamratskap 
och att alla ska behandlas lika. I UIK är det väldigt viktigt att alla behandlas lika oavsett kön 
eller etnisk bakgrund. De har arbetat hårt för att allt ska vara jämställt och idag fungerar det 
bra.  
 
Inom damfotbollen tycker de att det är lätt att sätta upp idrottsliga mål, men för de andra 
sektionerna upplever de att det är svårt att sätta konkreta idrottsliga mål. Föreningen fokuserar 
istället på ekonomiska mål som är lätta att sätta upp och mäta. Det är viktigt att alla vet om 
vilka ekonomiska mål som finns eftersom det krävs mycket arbete för att samla in pengar till 
cuper och andra aktiviteter under året. Det är dock svårt att se till att alla är medvetna om 
föreningens mål eftersom det kommer nya ledare och medlemmar hela tiden och ekonomin 
brukar upplevas ointressant. Klubbens huvudsakliga ekonomiska mål är att alla sektioner ska 
ha en ekonomi i balans och just nu arbetas det hårt för att kunna bygga ett nytt kanslihus. 
Huset som kansliet bedriver sin verksamhet i idag är för litet och arbetsmiljön blir därmed 
dålig för de anställda.        
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4.1.4.2 Beslutsprocess 

UIK har ingen speciell modell de går efter när det gäller att fatta beslut. Men de vet hur de ska 
gå tillväga och det har aldrig uppstått några problem kring det. När det gäller större beslut 
som ska fattas på styrelsemöten skickas material till alla ledamöter före mötet så att alla är 
pålästa och insatta i frågan. Dyker en ny stor fråga upp på mötet bordläggs den till nästa möte 
så att alla hinner reflektera över frågan. Vidare har UIK har jobbat mycket med kriser och 
konflikter och det är viktigt att alla i föreningen vet var de ska vända sig om det uppstår något 
problem. Det finns därför en grupp på fyra personer som ska hantera konflikter och förhindra 
och hjälpa till vid kriser. 

4.1.4.3 Budgetering 

Resultatbudget upprättas en gång per år. Varje sektion gör en egen budget och sedan görs en 
budget för hela föreningen. De säger att kostnaderna är lätta att budgetera, men intäkterna kan 
vara svårt. Ett problem är att sektionerna ofta räknar med sponsorer som inte är kontrakterade 
och det resulterar i att budgeterade sponsorpengar ofta faller bort under året. På 
styrelsemötena försöker de följa upp budgeten under punkten ekonomi, men det blir inte på 
varje möte. För att uppföljningen ska bli lättare och för att skapa en effektivare ekonomisk 
styrning pratar de om att göra en periodiserad budget. Till nästa år kommer troligtvis en 
likviditetsbudget även att upprättas. Vidare är UIK:s syfte med budgeten att se till att 
verksamheten går ihop. Kraven på sektionerna är att de ska ha en budget i balans och varje 
sektion är själva ansvariga för sin ekonomi. Underskott tillåts så länge sektionen gått med 
vinst något tidigare år.   

4.1.5 Bokföring och redovisning 

UIK upprättar årsbokslut, men eftersom lagen inte kräver det har ingen årsredovisning gjorts 
tidigare. Från och med i år ska de dock göra det eftersom det krävs för att få behålla 
elitlicensen. Även deras revisor har rekommenderat att de ska göra en årsredovisning. De 
måste gå på många utbildningar för att hålla sig uppdaterade eftersom det kommer nya regler 
hela tiden. Lundberg tycker att det är negativt belastande och att det blir svårare och svårare 
för idrottsföreningar att hålla reda på alla regler.  
 
För en tid sedan var det inte någon bra ordning på kvitton och bokförda intäkter och kostnader 
kunde hittas på alla möjliga konton. Men nu är det god ordning på alla papper och de har fått 
bättre och modernare kontoplaner.   

4.1.6 Revisorer 

UIK har tidigare haft två lekmannarevisorer som arbetade ideellt men på grund av elitlicensen 
tvingats de nu ha en auktoriserad revisor. Undertecknande revisor kommer från Ernst & 
Young och han har även medhjälpare som arbetar med föreningens redovisning. Det finns 
också kvar en lekmannarevisor som är pensionerad men var ekonomiansvarig på ett måleri 
tidigare. Han har varit revisor i föreningen i ungefär 15 år och gör ett bra jobb. Förutom att 
granska alla siffror deltar även revisorerna på årsmötet. Eftersom omsättningen i UIK ligger 
på mer än 10 miljoner känns det tryggt att revisorerna granskar alla papper och ser till att de 
är okej, tycker Lundberg. Svarta pengar är något som de absolut inte vill ha i föreningen.   

4.1.7 Kommersialisering 

Lundberg och Fors tycker att det är synd att idrotten blir allt mer kommersialiserad och att det 
var bättre förr. Lundberg har sysslat med idrott länge och berättar att det inte behövdes så 
mycket pengar för att utöva sin idrott tidigare. För handbollssektionen är till exempel hyran 
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den största utgiften idag, men för några årtionden sedan var det gratis. Då var det också fler 
som engagerade sig ideellt och hade mer tid för det ideella arbetet. Idag får de anställda på 
kansliet ta hand om mycket av det som sköttes ideellt förut och det innebär att mer pengar 
måste samlas in. Lundberg och Fors tycker att kommun och stat borde satsa mer pengar på 
idrotten eftersom föreningarna bidrar med otroligt mycket för samhället. De anser trots allt att 
idrottsföreningarna hjälper till att lära barn och ungdomar att umgås i grupp, respektera 
varandra och fostra dem till goda samhällsmedborgare. Men enligt Lundberg har kommunens 
anslag bara minskat på senare år.  
 
Lundberg och Fors tror att kommersialiseringen påverkar klubbkänslan, men att den blir 
sämre också på grund av andra orsaker. Barn idag vill ofta prova på många olika sporter som 
finns i olika föreningar och då blir det svårt att få den riktiga sammanhållningen. Tidigare var 
det en självklarhet att alla var med i den förening som låg närmast bostaden. Att det ideella 
arbetet har minskat kan också bidra till att de inte umgås på samma sätt inom klubben längre. 
UIK försöker dock hålla kvar klubbkänslan med att starta och behålla lag inom olika sporter 
och försöka lära känna även de som sysslar med andra idrottsgrenar inom föreningen.  
 
Damfotbollen i UIK har en bra ekonomisk grund och det har aldrig varit några problem att 
uppfylla de kriterier som elitlicensen ställer. De har dock tvingats att anlita en auktoriserad 
revisor, vilket har skapat mer kostnader för föreningen. Fors tycker att det är bra att 
elitlicensen kräver en ekonomi i balans, men att kraven på till exempel en auktoriserad revisor 
är lite onödiga eftersom de skapar onödiga kostnader. Det tråkiga är att det inte bara är 
damlaget som drabbas utan de andra sektionerna som inte alls har något med elitlicensen att 
göra drabbas också. Men det är trots allt en trygghet att ha klara riktlinjer att gå efter, tycker 
Fors.  
 
UIK försöker inte jobba för att bilda ett idrottsaktiebolag av UIK i dag, men det diskuterades 
för några år sedan. De berättar att för föreningar som bara driver elitverksamhet kan det vara 
bra, men UIK har för stor spännvidd för detta. Det är damfotbollen som har något att vinna på 
en bolagisering och det kan bli aktuellt i framtiden om laget fortsätter att vara framgångsrikt. 
De andra sektionerna har dock inget att vinna på en sådan konstruktion med den omsättningen 
de har idag.  

4.1.8 Vad krävs för att förbättra föreningen 

Fors tror att de kan förbättra föreningen på många punkter, men att det viktigaste är att få fler 
som engagerar sig i föreningsarbetet och att de kan lägga ned mer tid på det. Ett önskemål är 
också att det skulle finnas olika arbetsuppgifter i styrelsen som skulle betyda att varje ledamot 
hade ett ansvarsområde, istället för att alla ska ha tusen olika uppgifter som det är idag.  
 
Fors tycker att det är en ganska bra sammansatt styrelse och de löser de flesta frågor med den 
kompetens som finns. Det finns flera med högskoleutbildning i styrelsen och de flesta är 
ganska insatta i den ekonomiska biten säger han. Det som saknas är någon som är lite mer 
offensiv och kan sälja in föreningen på ett bra sätt. Idealet vore att ha några personer i 
styrelsen som arbetade bara för att samla in pengar och vi har en sådan i dag menar Lundberg. 
Han tycker att det är svårt för honom och Fors att hinna med allt, och att det vore bra om de 
hade några som kunde arbeta med de stora sponsorerna.   
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4.2 IF Björklöven  
Björklöven är en ishockeyklubb som har ett flertal barn och ungdomslag samt ett herrlag som 
ligger fyra av sexton lag i Allsvenskan (www.hockeyallsvenskan.se, 2006). De bildades 1970, 
vann SM-guld 1987 och har deltagit i tre SM-finaler. (sv.wikipedia.org, 2007) Vi intervjuade 
ordförande Åsa Ögren på hennes kontor hos Byggnadsnämnden.  

4.2.1 Ideellt arbete 

Ögren tycker att ideella föreningar fyller ett bra syfte även för dem som inte utvecklas och blir 
världsmästare utan att även de vid sidan av planen är viktiga, alla är en del i länken. Dessa 
intressen bör kommunerna ta till vara på och stödja så att alla har möjligheten att delta.  
 
Ögren anser inte att ideellt arbete ska jämföras med avlönat då de handlar om helt olika 
värden. De arbeten som ger ett högt ideologiskt värde och kräver ekonomiskt stöd är enligt 
henne värt att finansiera, medan ekonomiskt dyra uppgifter som inte ger något ideologiskt 
värde inte är någonting att satsa på. Det finns andra värden än ekonomi i idrottsföreningar, 
tycker hon.  
 
Ögren anser inte att det är svårt att få tag på personer som är villiga att jobba ideellt utan att 
det är många som vill vara med och göra en insats om de anser att detta är till någon nytta. 
Det är enligt henne föreningens uppgift att visa att deras insats har betydelse oavsett om de är 
på planen eller städar toaletter. Det gäller att se resultatet av deras insats. Hon tycker dock att 
även avlönade personer har för avsikt att göra en insats där de arbetar. Enligt henne finns det 
dock mycket att jobba på i Björklöven då många frågar efter ersättning. Styrelsen arbetar dock 
helt ideellt. De som ställer upp ideellt är främst föräldrar men även en del äldre stöttar och det 
finns mycket hjärta i föreningen. Skapar vi tillit blir föreningen attraktiv att hjälpa. 

4.2.2 Styrelsens funktioner och sammansättning  

Björklövens ordförande fick känslan av att deras valberedning tyckte att det var svårt att 
rekrytera ledamöter. Hon var medveten om att de önskade få en styrelse med bred kompetens 
och olika bakgrunder men att deras ambitionsnivå var högre än det gensvar från kandidaterna. 
Hon hoppas dock att deras arbete med tillit och att skapa en stabilare organisation ska göra 
rekryteringen lättare.  
 
Inom Björklöven finns det två olika styrelser dels en som styr aktiebolaget och sedan en som 
tar hand om föreningen. De försöker dock samarbeta mellan dessa styrelser. Föreningens 
styrelse består av sju ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Åsa Ögren är ordförande och 
Hasse Edlund är vice ordförande. Ögren nämner att de tillsammans ”utgör ett presidie” i och 
med att han kan ishockey och hon har kunskaper kring föreningar. Detta är anledningen till att 
de har delat upp arbetet på detta vis och att de kompletterar varandra på ett bra sätt.     
 
Styrelsens sekreterare är deras anställda kanslichef, det är han som skriver protokollen och 
fungerar även som föreningens konsulent. Björklöven använder sig inte av någon kassör utan 
har en adjungerad controller som kallas till styrelsemötena. Dennes uppgift är att se till så att 
de inom koncernen ”tänker ekonomiskt över alla gränser”.       
 
Enligt Ögren är det styrelsen som har det tyngsta ekonomiska ansvaret då det gäller 
effektuering och genomförande. Det är controllern tillsammans med personalen som sköter 
detta, även VD är delaktig i arbetet och en ekonomihandläggare hyrs in för att göra den 
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vardagliga redovisningen. I ungdomslagen hjälper en pensionerad man till med att redovisa 
och sammanställa budget, detta gör han ideellt.   
 
Ögren anser att åldersfördelningen är bra inom styrelsen då den yngsta är i 30-årsåldern och 
den äldsta är runt 55 år. Hon är däremot mindre nöjd med könsfördelningen då endast hon och 
en ersättare är kvinnor i föreningens styrelse. Denna ersättare är sedan den enda kvinnliga i 
aktiebolagets styrelse.  
 
Hälften av ledmötena är egna företagare, de övriga arbetar med juridik och PR, en jobbar på 
Skandia och hon själv är politiker. Ögren tror att valberedningen hade en baktanke att hitta 
ledamöter med olika kompetenser för att de ska komplettera varandra och ha en bred kunskap 
inom styrelsen. När någonting ska göras tar de hjälp av den personen som har specifika 
kunskaper inom just detta område och de anställda kan använda dem som bollplank. Hon 
känner att styrelsen har den kompetens som krävs och det finns ingenting hon saknar.  
 
För att en styrelse ska vara effektiv anser Ögren att ledamöterna bör brinna för att utveckla 
föreningen och inte bara vara en beslutsstyrelse. Skulle det vara så att glöden försvinner 
tycker hon att styrelsen behöver nya ledamöter men att de fortfarande har energi kvar. Vi bad 
Ögren rangordna vilka fem faktorer hon anser är viktiga för att styrelsen ska kunna göra ett 
effektivt och bra jobb. Hon svarade då följande: 
1 Öppenhet/transparens 
2 "Ordning och reda" för styrelsens arbete, kallelser, dagordningar, protokoll etc. 
3 Gemensamma mål 
4 Kompletterande kompetenser 
5 Fokus på uppgiften 
 
Det Ögren anser är den viktigaste personliga egenskapen är att de visar engagemang. De ska 
säga vad de tycker vare sig det är positivt eller negativt för att ta diskussionen till en annan 
nivå. Hon vill att de ska brinna för föreningen och att föra den framåt, inte bara sitta av 
mötena utan göra någon nytta. Ledamöterna ska arbeta med henne för att fortsätta processen 
med att bygga föreningen och organisationen samt skapa trygghet.  
 
De formella styrelsemötena hålls en gång i månaden, även ersättarna kallas till dessa för att få 
information kring vad som sker i föreningen. De formella mötena går nu till att sammanställa 
stadgar, arbeta igenom styrdokument, verksamhetsplan samt budget. Då dessa dokument inte 
fanns tidigare tar detta arbete mycket tid. Uppskattningsvis är det 75 procent av tiden på 
sammanträdena som går åt till att diskutera ekonomi. Det handlar då om ekonomistyrning, 
ekonomisystem, relationer mellan aktiebolag och förening samt uppföljning av detta arbete. 
Ögren tycker att det är viktigt att folk känner att hon är engagerad och har därför även 
informella möten med både personer inom föreningen och utanför. Hon gör detta på sin fritid 
och lägger ner i genomsnitt ungefär tio timmar i veckan på Björklöven.  
 
Hela den föregående styrelsen avgick i januari vilket gjorde att nuvarande styrelsen kom in på 
fyllnadsval och samtliga ledamöterna sitter nu i ett år. Enligt stadgarna är dock 
mandatperioderna två år vilket de även kommer att blir efter detta verksamhetsår. Ordförande 
väljs dock alltid på ett år. 

4.2.3 Resultat och anläggning 

Sponsorer är deras största intäkt på koncernnivån men i idrottsföreningen är det 
aktivitetsstödet som är den största säkra intäkten. Deras största utgift är lokalhyra.  
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Ögren skulle gärna se att fler företag engagerade sig i idrotten och att det är en ”vinn-vinn” 
situation för företagen då de får positiv exponering när de sponsrar duktiga idrottare. Hon 
tycker att kommunerna skulle kunna stöta till med mer pengar till de idrotter som har svårt att 
hitta sponsorer. Speciellt i Umeå där det inte finns något jättestort företag som går in och 
finansierar som till exempel SSAB i Luleå.  
 
Just nu ligger Björklöven på minus 600 000 och har inte som mål att visa vinst utan att ha 
kontroll över ekonomin och utan konstigheter. Tidigare har konstiga överenskommelser 
förekommit vilket har varit ett problem. Klubben har dragits med underskott och det arbetar 
nu med organisations- och strukturförändringar för att kunna minska detta. De har nu kontroll 
men inget plusresultat. I framtiden hoppas de på att kunna ha nollresultat då de anser att detta 
är det ultimata för en förening som endast ska gå runt. Aktiebolaget behöver däremot ett 
aktievärde för att attrahera nya aktieägare.  
 
Björklöven köpte Arenan av kommunen för ett antal år sedan och kommunen blockhyr nu av 
dem. Detta går idag inte ihop ekonomiskt då energikostnaderna är högre än driftstödet. De 
skulle vilja utveckla arenan då det finns intäkter som inte utnyttjas, som till exempel 
restauranger och liknande som idag bedrivs av externa entreprenörer. Enligt Ögren påverkas 
de sportsliga resultaten positivt för de klubbar som har egna anläggningar. Att ha en egen 
anläggning skapar ytterligare ”vi känsla” och att spelare tar hand om en anläggning som ägs 
av deras klubb. Det ger även starkare känslan för motståndare att de är på bortaplan.  

4.2.4 Ekonomistyrning 

Ögren känner att ekonomin har stor inverkan på de sportsliga resultaten. Hon anser att det 
underlättar med en bra ekonomi och om en spelare försvinner ur uppställningen kan det vara 
bra att ha pengar att köpa in en ny spelare som kan fylla hålrummet. Det är enligt Ögren också 
viktigt att kunna sätta emot om någon annan klubb gör anspråk på Björklövens spelare och 
kunna behålla sina egna lokala talanger.  

4.1.4.1 Mål 

Ögren anser att styrelsens viktigaste uppgift är att sätta mål och hålla dessa. De arbetar nu 
mycket med att fastställa tydliga mål då de inte haft det tidigare. Hon anser vidare att de 
måste bli bättre på att klara av den ekonomiska cykeln för att kunna prioritera och sätta mål.  
 
Ögren tycker att det är svårt att styra en idrottsförening i och med att, som hon sa, ”det blir ju 
lite som det blir”. Hon sitter även i Umedalens IF:s styrelse och tycker att det är lättare att 
styra denna breddidrottsförening då de har mer utpräglade sociala mål som kan sättas 
oberoende av de sportsliga resultaten. Hon anser att det är svårare att sätta Björklövens mål då 
de måste väga de ekonomiska målen med de sportsliga och få detta att gå ihop.  
 
Ett mål är att de ska skilja mellan elitsatsningen och ungdomshockeyn för att hålla 
redovisningen i aktiebolaget rent vilket är ett krav i Aktiebolagslagen. De arbetar med detta 
och hoppas att detta snart ska vara genomfört. Enligt Ögren vet nog inte alla i föreningen vad 
styrelsen arbetar med idag men målet är att detta ska förmedlas. Ungdomskommittén har till 
exempel arbetat fram ett ”Björklöven vill” tillsammans med RF. Detta dokument innehåller 
mål om till exempel drogfrihet, rekrytering och hur medlemmarna ska förhålla sig till 
varandra, detta anser hon är mål som måste nå ut i föreningen. Hon vet dock inte om det finns 
ett önskemål att få information om samtliga mål som finns i organisationen.  
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4.1.4.2 Beslutsprocess 

Då större frågor som till exempel syftet med föreningen ska beslutas ser ordföranden till att 
alla lämnar sin åsikt. Alla ska säga vad de tycker och vara delaktiga. Den kunskap som har 
funnits då det gäller organisation och ledarskap, beslutsprocesser och konflikthantering har 
varit sådan kunskap som ledamöterna har fått genom sina vardagliga arbeten. De har nu 
anlitat SISU för att få kunskap om föreningar och jobbar då med värdegrund, sin organisation, 
ändamål samt stadgarna. En målsättning är att samtliga ledamöter ska ha så god kunskap om 
deras ekonomiska arbete att de ska kunna svara på frågor kring detta även mitt i natten.  

4.1.4.3 Budgetering 

Björklöven har ett brutet räkenskapsår och verksamhetsår men Ögren anser att det finns ett 
problem med detta i och med att verksamheten egentligen börjar vid årsskiftet. Det är då de 
börjar kontraktera spelare och ledare samtidigt som arbetet med sponsoravtalen börjar redan i 
februari-mars. Detta gör det svårt att lägga budgeten i juni anser Ögren. Årets budget var de 
klara med i september-oktober då det har varit en process med att korta ner kontoplanen och 
antalet kostnadsställen samt dela upp verksamheten i ett aktiebolag och en ideell förening. 
Processen pågår fortfarande men ska snart vara klar.  
 
Styrelsen arbetar nu för att bli bättre på budgetarbetet, tidigare har budgetarbetet varit så att de 
tagit reda på vilka kostnader de kommer att ha under året och har sedan försökt få in pengar 
för att täcka dessa. Detta är enligt Ögren inte ett effektivt styrelsearbete och de har nu som 
mål att börja kalenderåret med en rambudget som ska vara som en verksamhetsram och i juni 
fastställa en årsmötesbudget. En uppföljning ska göras efter fyra månader och då ska en 
budgetjustering göras om detta krävs. Frågor kring budgeten diskuteras på samtliga möten och 
det är fortfarande inte helt klart hur detta arbete kommer att se ut.  
 
Ögren anser att kopplingen mellan budget och verksamhetsplan är intressant och att det är 
viktigt att veta vilka mål som finns för att kunna sammanställa en budget. Det är budgeten 
som visar vilka delar av verksamheten som prioriteras. Budgeten är enligt Ögren ett sätt att 
styra och prioritera. Styrelsen avgör hur mycket pengar som ska avsättas till de olika delarna 
och i vilken utsträckning de ska prioriteras. Det här verksamhetsåret har mycket dock handlat 
om att få likviditeten att gå ihop för att klara utgifterna.  
 
Björklöven använder sig av delbudgetar där ungdomskommittén, juniorlagen, aktiebolaget 
och arenabolaget gör varsin. Dessa sammanställs sedan till en huvudbudget för föreningen 
och en för koncernen. Föreningen Björklöven gör endast en resultatbudget och behöver ingen 
likviditetsbudget eftersom ”pengar in och ut är det samma” som Ögren uttrycker det. 
Aktiebolaget använder sig även av en balansbudget i och med att de har upparbetade värden 
och avskrivningar.   

4.2.5 Revisorer 

Björklöven har, vilket lagen kräver, en auktoriserad revisor från Ernest & Young, sedan har 
de även en vald revisor. Samtliga ordföranden i koncernens olika delar har nyligt träffat den 
auktoriserade revisorn för att diskutera ekonomin. Ögren vet inte om revisorn deltar på 
årsmötet men hon hoppas det eftersom hans viktigaste uppgift är att notera saker löpande 
under verksamhetsåret och upptäcka direkt om någonting är felaktigt. Detta ger möjlighet att 
justera direkt. Hon tycker dock att de har en bra och aktiv revisor.  
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4.2.6 Kommersialisering 

Ögren anser att kommersialiseringen är både bra och dåligt, eftersom de inte kan förlita sig på 
sina internt genererade pengar utan behöver extern finansiering. Hon känner att det på grund 
av kommersialiseringen var en bra idé att göra om föreningen till aktiebolag. Ögren vet inte 
hur det skulle se ut om idrotten inte var kommersialiserad i och med att kommunerna inte har 
möjlighet att finansiera alla verksamheter.  
 
Kommersialiseringen har påverkat klubbkänslan men det har även lett till att de kan jobba 
mer målmedvetet. Det gäller att diskutera igenom vilken värdegrund som ska finnas i 
föreningen för att skapa en ”vi känsla”. Hon känner att det fortfarande finns möjlighet att 
arbeta med detta även om idrotten är kommersialiserad, det ska kännas okej att A-laget kostar 
mer än knattelaget men att alla samarbetar för att få in pengar till klubben. Det är även viktigt 
att vara medveten om föreningen och att det finns en förutsägbarhet om vad som gäller på de 
olika nivåerna.  
 
Ögren anser att det är bra att elitlicensen finns men att den tidigare har lett till en stress över 
om ekonomin ska gå ihop. Hon känner själv att de inte påverkas i någon större grad utan att 
det nu både är okej och nödvändigt att klubbar följs upp och kontrolleras centralt. De har inte 
diskuterat licensen så mycket utan den har varit en självklarhet. Vidare tycker Ögren att det 
skulle finnas någon form av grundläggande krav inom alla lagidrotter men att det kanske blir 
svårt i de individuella sporterna då enskilda individer påverkas. Men det är bra att sätta press 
på klubbarna att satsa på organisatoriskt arbete och inte bara idrotten.  
 
Ögren tycker att det har varit både bra och dåligt att vara aktiebolag och att de har mycket 
kvar att lära och göra. Anledningen till att Björklöven gjorde om till aktiebolag var för att få 
in mer riskvilligt kapital då även medelstora företag och kapitalstarka privat personer nu har 
möjlighet att sponsra. De har nu ett par hundra aktieägare men de hade hoppats på fler och 
arbetar för att fler ska delta vid nästa emission eller köpa in sig på andra sätt. Syftet med att ha 
aktieägare var att få personer att bjuda in och kalla in till möten och liknande och att de visade 
intresse för laget. Ögren tror inte att aktieägarna gått med för att få avkastning utan för att 
vara delaktiga. De ville även skilja elitsatsningen mot den övriga verksamheten. De anser att 
detta kan vara bra till exempel i det syftet att medlemmarna inte behöver oroa sig över att 
aktivitetsstödet till ungdomarna hamnar hos A-laget.  

4.2.7 Konflikthantering 

Ögren tycker att konflikter kan vara positiva och ge möjlighet till utveckling, detta förutsatt 
att alla inom föreningen vet hur dessa ska hanteras. Det ska finnas kunskap om vilka personer 
som ska involveras och specifika forum för att ta upp saker och ting. Ögren arbetar för att 
bygga tilltro och tillit till föreningen och en viktig del i detta är enligt henne att samtliga ska 
känna sig trygga att framföra sin åsikt och vet var de ska vända sig.  
 
Det finns fortfarande oklarheter kring konflikthanteringen men Ögren ser det som styrelsens 
uppgift att lösa detta problem och förtydliga att allas åsikter har en betydelse. Hon är dock 
medveten om att det finns konflikter som inte är styrelsens ansvar men att även dessa bör 
lösas på ett strukturerat sätt. Det som har med föreningen, organisation, ekonomi och 
verksamhet är styrelsens uppgift att se till att de klaras upp.  

4.2.8 Vad krävs för att förbättra föreningarna  

Enligt Ögren har styrelsen detta verksamhetsår ägnat mycket tid år att diskutera syftet med 
föreningen och att detta har lett till att styrelsen har blivit tryggare. De har även arbetat med 
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ekonomistyrningen och att strukturera upp organisationen för att passa en ideell förening. 
Detta har lett till att redovisning och ekonomisystem är mer anpassat och liknar ett medelstort 
företag vilket hon ser som bra. Hon anser att detta är en fråga som ständigt bör diskuteras i 
och med att det alltid finns underlag för förbättringar.  
 
Efter årsskiftet kommer styrelsen att arbeta med att diskutera hur de ska bemöta 
medlemmarnas krav och behov för att bli en mer demokratisk organisation och ge 
medlemmarna inflytande. Att alla ska känna att de har ett värde vare sig de är föräldrar, aktiva 
elitspelare eller styrelseledamöter.  

4.3 Plannja basket 
Plannja är en basketklubb i Luleå som bildades 1976 och består av ett herrlag som leder 
elitserien och ett U20 lag. Föreningen har varit ledande inom svensk basket sedan mitten av 
90-talet och har mellan åren 1997-2006 hunnit med sex SM-guld. (www.plannjabasket.com, 
2006) De arrangerar street basket VM och lockar då många ungdomar att komma till Luleå 
från olika delar av världen. Vi träffade Plannjas ordförande och klubbdirektör Kenth 
Johansson på hans kontor på kansliet.  
 
För att få den största och bästa publiken att komma till matcherna försöker Plannja att lägga 
sina matcher på fredagar. Innan matchen bjuder de in sponsorer på olika typer av evenemang 
där cirka 120 personer deltar och ungefär 50 av dessa går sedan på matchen. Evenemangen 
ger dem möjlighet att bygga upp ett nätverk samt arbeta med relationsmarknadsföring. De vill 
att det ska vara en ständig rörelse kring laget och att deras matcher ska vara en show med bra 
musik, Sveriges bästa cheerleaders samt bra spel. 

4.3.1 Ideellt arbete 

Johansson anser inte att det går att lägga ner lika mycket tid på det ideella arbetet som det 
avlönade men att de som jobbar ideellt gör ett bra jobb och är engagerade. De som jobbar 
ideellt på matcherna är föräldrar, spelare och andra som har anknytning till basketen. På 
papperet är de 22 anställda i föreningen och 6 på kansliet. Den löpande verksamheten är 
kansliets ansvar.  

4.3.2 Styrelsens funktioner och sammansättning 

Det är åtta ledamöter i Plannjas styrelse, en kvinna och sju män. Johansson känner att det är 
svårt att få kvinnor att vara med och han skulle vilja ha fler. Samtliga ledamöter är runt 40-45 
år utöver en som är pensionär. Plannjas ordförande anser inte att det är svårt att få folk att 
ställa upp att vara ledamot men att det gäller att veta vad arbetet innebär och vilket ansvar 
som följer. Det är Plannja som tar initiativet till att kontakta kandidater till styrelsen. Antingen 
är det valberedningen som tar kontakt eller så är det någon av de befintliga ledamöterna. 
 
Han tycker att de har en bra och engagerad styrelse. Det viktiga är att ledamöterna har 
kontakter och kan utöka Plannjas nätverk och utveckla klubben. Många av dem som sitter i 
styrelsen är företagsledare och de gynnar deras företag då, de som Johansson uttrycker det, 
”pantar sitt företagsnamn” samtidigt. Antingen är de anställda eller har egna företag. 
Ordföranden själv jobbade tidigare på bank, pensionären var tidigare företagsledare och VD.  
 
Johansson anser att det är affärskänsla som är den viktigaste personliga egenskapen hos 
styrelseledamot för att skapa förändringar. De ska även vara engagerade och kreativa, inte 
bara sitta av styrelsemötena utan även tänka mellan dem. Styrelsen är uppdelad i olika 
arbetsutskott vilket gör att ledamöterna även får göra en del arbete själva. 
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Styrelsemötena hålls en gång i månaden och varar i cirka 2 timmar. Ärendena förbereds före 
mötena och skulle det vara mycket att ta upp kallas de till ett extra styrelsemöte. Alla utom en 
bor i Luleå vilket gör att det är bra uppslutning. Ekonomi diskuteras på samtliga möten och 
det är den punkt som ta längst tid. De går igenom ekonomiska rapporter och sifferunderlag 
som en ekonomiansvarig tar fram åt dem innan mötet. Många av ledamöterna har ekonomiska 
kunskaper. 
 
Johansson känner att de skulle behöva någon i styrelsen som inte är affärsman för att få in 
mjukare kunskaper. En bredare kunskap skulle leda till att inte allt handlar om affärer och de 
skulle även tillföra ett nytt sätt att tänka. De har ingen specifik utbildning för styrelsen utan 
Johansson anser att de är vana att sitta i styrelser genom sina vardagliga arbeten. De brukar gå 
igenom vad som gäller för styrelsen inför varje verksamhetsår.  
 
Mandatperioderna är ett år för ordförande och 2 år för de övriga ledamöterna. Det är 
ordförande som har det tyngsta ekonomiska ansvaret. Han arbetar samtidigt som 
klubbdirektör för Plannja. Detta sågs som en smidig övergång då han var ordförande när förre 
klubbdirektören avgick. Johansson känner att detta går bra då de har en så pass engagerad 
styrelse.  
 
Kortsiktigt anser Johansson att styrelsens uppgift är att bevaka de ekonomiska intressena och 
ta det ansvaret. Långsiktigt är det att utveckla föreningen, att sätta upp visioner över var 
föreningen ska befinna sig om 4-5 år. De ska vara idésprutor och ha inblick i föreningen. Men 
det tyngsta ligger enligt honom i det ekonomiska vilket allt står och faller med i en 
idrottsförening.  
 

När vi bad Johansson nämna och rangordna vilka fem faktorer han anser påverkar styrelsens 
effektivitet blev resultatet följande: 
1. Engagemang 
2. Kunskap, erfarenheter, 
3. Ha ett brett nätverk 
4. Visionärer 
5. Gilla basket 

4.3.3 Resultat och anläggning 

Plannja har en omsättning på 16 miljoner vilket enligt Johansson är dubbelt så mycket som 
tvåan i serien. Av dessa är 10 miljoner sponsorintäkter och Plannja AB är deras största 
sponsor. De får bra medieutrymme och är i Norrbotten lika stora som Luleå hockey. Eftersom 
de har dyra spelare är det lönerna som är den största utgiften. 
 
Plannja har som mål att gå med vinst och detta blir lättare ju bättre det går för dem sportsligt. 
De har budgeterat att gå till kvartsfinal och går de längre innebär detta vinstresultat. Vinst är 
viktigt bland annat för att i framtiden kunna äga en egen hall och utveckla föreningen. Idag 
äger Plannja ingen egen anläggning utan delar med samtliga klubbar i Luleå. De jobbar nu 
med kommunen för att få ta över hallen och därmed kunna bygga om och göra sin egen grej. 
Att bygga ut för att kunna ta in mer publik och bygga en restaurang är även ett önskemål och 
ordföranden tror att detta skulle påverka laget positivt då prestationen höjs med mer publik. 
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4.3.4 Ekonomistyrning 

Enligt Johansson går ekonomi och sport hand i hand. Han anser att det är viktigt att ha en bra 
organisation och ekonomi som kan backa upp klubben. Kan inte Plannja betala för en viss 
spelare går han till en klubb med bättre ekonomi.  

4.1.4.1 Mål 

Målet är att fortsätta vara den ledande basketföreningen i Sverige och utveckla sporten. De 
har även som mål att ta sig ut och spela i Europa nästa säsong och att i framtiden vara ett 
etablerat lag ute i Europa. Detta kommer enligt Johansson att göra klubben attraktiv att spela 
i. De vill vara bäst både på plan och utanför och försöker att kommunicera ut klubbens 
samtliga mål så att alla ska vara medvetna om dem. De har enligt Johansson ett starkt 
varumärke och bra kommunikation inom föreningen och jobbar långsiktigt för att bygga upp 
föreningen samt göra den stabil. De vill även ha en så pass bra omsättning att de har råd med 
de bästa spelarna. De har även ett ekonomiskt mål att ha lite pengar i en buffert och bygga 
upp ett eget kapital.  

4.1.4.2 Beslutsprocess 

För att kunna fatta beslut förbereds material som ledamöterna ska sätta sig in i för att kunna 
vara delaktiga i beslutet. De får information om vad som kommer att tas upp på mötet. När det 
gäller konflikter har de högt i tak och alla ska säga vad de tycker. När de sedan fattar ett 
beslut står alla bakom detta. Johansson anser att det är viktigt att alla säger vad de tycker även 
om det blir en konflikt eftersom ingen går missnöjd från mötet på det sättet.  

4.1.4.3 Budgetering 

Under våren gör styrelsen en övergripande arbetsbudget och i augusti-september klubbas 
sedan den slutliga budgeten. Skulle det under uppföljningarna som görs under året visa sig att 
någonting avviker från denna revideras budgeten. De använder sig av balans-, resultat- och 
likviditetsbudgetar. Budgeten används för att ha koll på ekonomin, den görs för hela 
verksamheten och periodiseras för att kunna följas upp varje månad.  

4.3.5 Redovisning och Revisorer 

Plannja måste upprätta årsredovisning enligt lag. Johansson tycker att det är lika viktigt med 
redovisningen oavsett på vilken nivå klubben spelar. De har, vilket lagen även kräver, en 
auktoriserad revisor som jobbar på Lindebergs. De valde detta företag då de haft en bra 
relation med dem tidigare. De är nöjda med sin revisor och som även fungerar som rådgivare 
för Plannja, de har en löpande kontakt och han deltar på årsmötet. De har även en godkänd 
revisor som sköter den löpande bokföringen och bokslutet samt godkänner eller förkastar 
detta. 

4.3.6 Kommersialisering och idealism 

Johansson ser kommersialiseringen som någonting nödvändigt för att kunna vara med i eliten 
och slåss i toppen. Men han anser dock att det är viktigt att det fortfarande finns utrymme för 
ideellt arbete. De har många ideella människor runt om sig, på matcherna är 150 personer 
engagerade vilka han tycker är riktiga hjältar. Men ska klubben vara med och slåss i toppen 
måste de vara kommersialiserade.  
 
Han tror inte att spelarna tappar klubbkänslan på grund av kommersialiseringen, det märks 
om en spelare endast är där för pengarna och detta fungerar inte. Styrelsen hjälper till för att 
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behålla klubbkänslan, de ska spela för laget och laget är starkare än individen. Utländska 
spelare är nöjda med att det är en ”vi-känsla” i klubben och alla spelare trivs.  
 
Basketen har ingen elitlicens utan andra typer av krav, som att ha god ekonomi. Johansson 
anser dock att det skulle vara en bra idé att införa licensen även i basketen då det finns 
klubbar som har dålig ekonomi och skulle behöva ordna upp denna.  
 
Frågan kring att göra om föreningen till ett aktiebolag har varit uppe för diskussion men har 
lagts ner tills vidare på grund av lagstiftningen. Föreningar är inte momspliktig idag, skulle de 
bilda aktiebolag blir de däremot momspliktiga och detta är därmed inte aktuellt. Johansson 
tror att de kommer att göra om till ett aktiebolag inom några år, främst för att få in nya 
investerare.  

4.3.7 Vad krävs för att förbättra föreningarna 

För att förbättra Plannja tror Johansson att en egen arena skulle hjälpa dem på vägen då detta 
skulle ge dem möjlighet att sälja fler årskort och på så sätt göra laget bättre. Johansson tror 
även att basketen kommer att utvecklas i Sverige men detta kräver att klubbarna bättrar på 
organisation, ekonomi och arrangemangen runt matcherna.  

4.4 Skellefteå AIK 
Skellefteå AIK [AIK] bildades 1921 och klubben började med ishockey 1943 och blev en 
fristående förening för drygt 20 år sedan. De har ett flertal barn- och ungdomslag samt ett 
herrlag i Elitserien. Herrlaget vann Elitserien 1981 och har även tagit ett SM guld, tre silver 
och tre brons. De ligger för närvarande på tionde plats av tolv lag. Även juniorlagen har tagit 
hem ett antal SM medaljer. (www.skellefteaaik.se, 2006) Vi intervjuade deras 
ekonomiansvarige kanslist Jan-Erik Westman på deras kansli.  

4.4.1 Styrelsens funktioner och sammansättning   

Styrelsen består av åtta ledamöter med ordförande, vice ordförande samt kassör. Kassören har 
det tyngsta ekonomiska ansvaret och gör prognoser och bokslut. Westman säger dock att alla i 
styrelsen, främst ordföranden, har ekonomiskt ansvar. Det praktiska ekonomiska arbetet görs 
av klubbdirektören som är chef på kansliet men även praktiskt är det många som har ansvar. 
Klubbdirektören är även adjungerad i styrelsen och sportchefen är ordinarie ledamot. För 
övrig har AIK har 14 stycken anställda i föreningen. 
 
Mandatperioderna i styrelsen är 1-2 år, hälften sitter ett år och hälften två. Ledamöterna 
arbetar till vardags på revisionsbyrå, chefer på fastighetsbolag och Rönnskär samt reklambyrå, 
Westman anser att de är välutbildade. Han har ingen uppfattning om det är någon kunskap 
som saknas i styrelsen utan tror att de vet vad de gör.  
 
Styrelsen har möte en gång i månaden och det är inte mycket ekonomi som diskuteras. 
Westman uppskattar att det är övervägande annat som diskuteras och att mindre än hälften är 
ekonomi. Westman anser att styrelsens viktigaste uppgift är att driva föreningen framåt, 
komma med idéer samt att skaffa pengar till föreningen.  

4.4.2 Resultat och anläggning 

AIK:s största inkomstkälla är sponsorer som ligger på ungefär 28 miljoner och där ingår 
också pengarna de får från hockeyligan. Lönerna till spelare och tränare är deras största utgift.  
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Vissa år har föreningen som mål att redovisa vinst men vissa år är budgeten lagd så att de går 
lite minus, men då används vinst från tidigare år för att kompensera. Hur budgeten läggs beror 
på de sportsliga framgångarna. Westman anser att det är ett pussel att få det att gå ihop 
ekonomiskt samtidigt som de vill klara det idrottsliga.  
 
De driver ingen egen anläggning utan använder sig av kommunens. De har som mål att i 
framtiden bygga en ungdomshockeyhall för att kunna ge medlemmarna fler och bättre istider. 
Detta är tillsammans med en konstfrusen hockeyplan även något som Westman tror kan 
förbättra föreningen. 

4.4.3 Ekonomistyrning  

I och med att de sportsliga resultaten påverkas av de idrottsliga är AIK inte villiga att ta några 
större ekonomiska risker. De vill till exempel inte tappa elitlicensen.  

4.1.4.1 Mål 

Westman anser att alla är medvetna om de mål som finns och att det är dessa som föreningen 
arbetar efter. Han tror att det finns många olika mål och ett är att hålla A-laget kvar i 
elitserien. Detta skulle även ge ekonomiska fördelar tack vare hockeyligan. Det finns även 
mål att ha juniorerna och pojklagen i de högsta serierna. De har ett ekonomiskt mål att ta in 
pengar.  

4.1.4.2 Beslutsprocess 

Verksamheten är indelad i olika grupper, till exempel juniorgruppen och A-laget, som var och 
en diskuterar sig fram till sina beslut, grupperna går sedan till styrelsen och framför detta. På 
så vis fattas de flesta besluten. Westman har inte märkt av att det finns några konflikter inom 
föreningen men menar att människor ibland tycker olika. 

4.1.4.3 Budgetering 

Budgeten läggs upp årsvis och verksamhetsåret är 1 maj till sista april och de använder sig av 
en resultatbudget. I februari börjar arbetet med kommande års budget vilken ska vara i stort 
sett klar i april. För att kunna göra den helt klar måste de veta vilken serie de kommer att 
spela i. Budgeten kan sedan ändras lite i några månader beroende på hur det går, säger 
Westman. I november gör de en prognos för att se hur de ligger till och ser vad som hänt 
under året. Sedan kan det hända att de gör en till och bokslutet görs i april. 
 
När de lägger upp en budget går de igenom alla konton samt kostnader och intäkter som kan 
förväntas under året och pusslar ihop detta. Juniorlagen gör var sin budget samt kansliet, 
dessa ingår sedan i hela föreningens. För dem är syftet med budgeten att ha koll på att pengar. 
Budgeten används som facit och det är en trygghet och möjlighet till kontroll. 

4.4.4 Redovisning och revisorer 

Westman tror att det är årsredovisningslagen de följer. Redovisningsreglerna tycker han är 
desamma som andra företag men att de tar in pengar på olika sätt vilket gör att de har olika 
typer av konton. Vidare har de två auktoriserade revisorer från Ernest & Young vilka de har 
använt sedan länge, dessa deltar även på årsmötet. 



 39 

4.4.5 Kommersialisering och idealism 

Westman anser att kommersialiseringen är nödvändig då klubben ligger på elitnivå, han anser 
att det viktigaste är att ha pengar för att klara elitlicensen. Han tror inte att klubbkänslan har 
påverkats utan att spelarna fortfarande vill göra bra ifrån sig för att säkra sin egen karriär. 
 
AIK har folk som både arbetar ideellt och som är anställda inom föreningen och Westman 
anser att kvaliteten på deras arbete kan jämföras. Under matcherna är det 80-90 personer som 
är engagerade och han anser att det är lätt att hitta personer som vill jobba gratis under 
matcherna. Vidare tycker han att det är lätt att hitta tränare till pojklagen men att det blir 
svårare när de blir juniorer då det blir mer tidskrävande.  
 
Westman tycker att det är bra att elitlicensen finns och att det sätter press på klubbarna att 
tänka på det ekonomiska. Han säger att det gäller att ha pengar kvar i slutet av säsongen. I och 
med att AIK har haft överskott i många år känner Westman inte att licensen har påverkat dem.  
 
AIK har inte funderat så mycket på att göra om föreningen till ett aktiebolag och detta är inte 
aktuellt. Westman visste inte om detta skulle vara en bra idé. 

4.5 Sunnanå SK 
Sunnanå SK bildades i Skellefteå 1939 och är en ideell förening som ägnar sig åt fotboll. De 
har ett flertal barn och ungdomslag, ett damlag som spelar i Allsvenskan och ett herrlag. 
Sedan 1974 då damfotbollen introducerades i Sunnanå har damlaget vunnit två utomhus- SM 
och ett inomhus-SM. Säsongen 2006 slutade Sunnanås damlag på en åttonde plats av tolv lag. 
(www.sunnana.nu, 2006) De som intervjuades är Catrine Lundström som är ordförande i 
föreningen och Torbjörn Bäckström som är kassör, intervjun hölls på deras kansli.     

4.5.1 Ideella föreningar 

Bäckström och Lundström tycker att ideellt arbete oftast inte kan jämföras kvalitetsmässigt 
med avlönat arbete. Det går inte att ställa samma krav på ideellt engagerade och därmed går 
det inte att planera verksamheten på samma sätt som i ett företag, menar Lundström. Alla 
jobbar mer och mer och fritiden blir mindre därför är det svårt att få folk att ställa upp så 
mycket som det skulle behövas säger Bäckström. Han själv lägger all sin kraft på sin 
arbetsgivare eftersom det är det avlönade arbetet som försörjer honom och hans familj. 
Föreningen blir åsidosatt, men det finns självklart ideella ledare som gör ett jättebra jobb för 
föreningen ändå.  

4.5.2 Styrelsens funktioner och sammansättning 

Sunnanås styrelse består av åtta personer som väljs vid årsmötet och sedan väljer styrelsen 
vilken uppgift varje ledamot ska ha. Inger Arnesson som jobbar på kansliet adjungeras vid 
behov. Mandatperioderna är tre år och varje år är det två eller tre stycken som byts ut. En 
valberedning på tre personer försöker hitta personer som vill sitta i styrelsen, men det är inte 
lätt. Det tar trots allt ganska mycket tid och det är viktigt att engagera sig berättar Lundström. 
Ledamöterna väljs oftast in på grund av att de har någon slags koppling till klubben. Några 
har till exempel varit eller är tränare i föreningen och några kontaktades efter ett gott 
sponsorsamarbete. Bland styrelsen finns förutom Lundström som jobbar inom data och 
Bäckström som är ekonomichef, egna företagare, en byggkonsult, en idrottslärare och en VD. 
Några har varit och är även engagerade i flera andra styrelser, både inom förenings- och 
näringslivet.   
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Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månade utom mitt i sommaren då mötet ställs in och 
mötena är ungefär tre timmar långa. Nya ärenden ska förberedas före mötet och eventuellt 
material till frågorna skickas ut av Lundström. Varje ledamot har mandat att besluta i mindre 
frågor som rör deras ansvarsområde och därmed behöver inte det hållas möten för varje fråga 
som kommer upp. Styrelsens viktigaste uppgift enligt Lundström är att planera för framtiden. 
Tyvärr har de inte kunnat arbeta på det sättet det senaste året eftersom de kämpat med att få 
behålla elitlicensen. I vanliga fall brukar det inte fokuseras särskilt mycket på ekonomi. Det 
rena ekonomiavsnittet brukar inte ta upp mer än en halvtimme av ett fyra timmars möte, men 
ekonomin kommer samtidigt in i alla andra frågor också.  
 
De intervjuade är överrens om att styrelsearbetet i en förening och i ett vinstdrivande företag 
skiljer sig ganska mycket. Det är mycket mer faktiskt jobb i en föreningsstyrelse och det är 
många gånger styrelsens uppgift att också verkställa de beslut som fattas. Därför följs inte 
styrelsearbetet upp på samma sätt som i näringslivet, berättar Lundström. En stor skillnad är 
att alla får bra material inför möten och är väldigt pålästa och väl förberedda i ett företags 
styrelse. Det hinner många inte med i Sunnanås styrelse och Bäckström önskar att han kunde 
lägga ner betydligt mer tid på styrelsearbetet i Sunnanå. 
 
Vi bad sedan Lundström skriva ner fem faktorer som de ansåg var de viktigaste för ett 
effektivt styrelsearbete. Lundström svarade följande: 
1. Engagemang  
2. Sammansättning - varierade kunskaper och intresse 
3. En gemensam syn på "meningen med föreningen" 
4. En bra fungerande dialog med medlemmar/aktiva och anställda. 
5. En definierad arbetsfördelning - både inom och utanför styrelsen 

4.5.3 Resultat och anläggning 

De största intäkterna kommer från sponsorer och TV-intäkter. Andra betydande intäkter är 
aktivitetsstöd för ungdomar under 20 år och lönebidrag. Lönerna för kanslipersonalen är de 
största utgifterna, men olika kostnader för spelare och tränare är också en ganska stor utgift. 
Resor för damlaget är till exempel något vi inte kommer undan. Vi försöker hitta billiga men 
ändå bekväma alternativ och på grund av de dåliga flygförbindelserna får spelarna ofta bo på 
hotell. Det blir dyrt säger Bäckström.    
 
Sunnanå har beslutat att alla lag ska ha kvar 10 procent vid redovisningstillfället. För 
ungdomslagen är det inga problem berättar Bäckström, men kansliet kostar mycket pengar. 
Tanken är att de ska slippa ta resultat från dotterbolaget och kunna stå på egna ben. 
Bäckström tror att det kan bli tufft. Meningen med föreningen är inte att tjäna pengar men det 
krävs en liten vinst för att kunna utvecklas, säger Lundström. För att damlaget ska kunna 
klättra högre i tabellen krävs mer pengar till träningsläger och bättre spelare. I allsvenskan är 
det faktiskt så att de som omsätter mest pengar ligger högst i serien och de som omsätter 
minst kämpar på bottenplaceringar berättar Bäckström. Men det är samtidigt viktigt att se till 
att inte förbruka mer pengar än vad som finns tillgängligt.    
 
Som tidigare nämnts är det aktiebolaget som ägs av Sunnanå som äger föreningslokalen och 
matchplanen ägs av kommunen. Föreningen diskuterar med kommunen om att förbättra 
planen och dess omgivning för att damlaget ska kunna spela sina hemmamatcher på sin 
riktiga hemmaplan.  
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4.5.4 Ekonomistyrning 

4.1.4.1 Mål 

Sunnanå har en medlemsfolder där de förklarar föreningens grundvärden och vad de vill 
kännetecknas för. Där pratas det bland annat om gemenskap, självtillit och utveckling av 
starka samhällsmedborgare. Dessa värdegrunder är något de hela tiden försöker jobba för 
inom föreningen. Mer mätbara mål och visioner håller styrelsen på att jobba med för tillfället. 
Där tas långsiktiga mål som att de vill bli ett topplag inom allsvenskan med och tanken är att 
visionen ska bli mer tillspetsad. För att de långsiktiga målen ska nås ställs kortsiktiga mål upp 
som en hjälp på vägen berättar Lundström. Ett viktigt mål de arbetar mot är att få spela 
damlagets hemmamatcher på deras egen fotbollsplan eftersom elitlicensens krav är för höga 
för den anläggning de tillsammans med kommunen har idag.  

4.1.4.2 Beslutsprocess 

Styrelsen har inte fått någon utbildning inom beslutsprocesser, men de tror att många får 
kunskaper om det genom sina arbeten. De försöker däremot tillämpa medskapande som 
innebär mycket diskussioner och att besluten accepteras redan innan de fattas. De använder 
ingen bestämd beslutsmodell utan diskuterar sig fram till en lösning som alla kan känna sig 
nöjda med.     

4.1.4.3 Budgetering 

Resultatbudgetar upprättas en gång per år för varje lag och för kansliet. Sedan sammanställs 
delbudgetarna till en huvudbudget för hela föreningen. Budgetarna följs upp varje månad och 
uppdateras med de senaste prognoserna från varje avdelning. För att få bättre koll på 
likviditeten försöker de få alla att göra en periodiserad budget. Syftet med budgeten är enligt 
Lundström och Bäckström att planera intäkter och kostnader på ett bra sätt. Det som kan 
misstämma i budgeten är oftast sponsorintäkter som är en stor del av verksamheten.   

4.5.5 Redovisning och revisorer 

Bäckström och Lundström är inte säkra på att de måste upprätta årsredovisning enligt lag, 
men elitlicensen tvingar dem att göra det. Eftersom föreningen äger ett dotterbolag upprättar 
de även koncernredovisning. För att hjälpa dem med detta har föreningen har haft en 
auktoriserad revisor länge och de har en underskrivande och en suppleant. Auktoriserad 
revisor som heter Åke och jobbar på Ernst och Young har medarbetare som hjälper honom 
och alla gör ett bra jobb enligt Bäckström och Lundström. Åke är med på årsmöten bland 
annat för att förklara alla siffror för medlemmarna och har även varit med på något 
styrelsemöte i samband med elitlicensproblemen.  

4.5.6 Kommersialisering och idealism 

Lundström tycker att det är lite synd att idrotten blir allt mer kommersialiserad men att det är 
viktigt att försöka göra det bästa av det. Bäckström tycker att det är en nödvändighet att bli 
kommersialiserad för att kunna hänga med i serierna och kunna vara en förebild för den 
övriga delen i föreningen. Sunnanå är redan i viss omfattning kommersialiserade och det är på 
grund av damlaget. Om det inte funnits hade föreningen inte omsatt så mycket pengar hävdar 
Bäckström. Kommunen vill också ha en del av den kommersialiserade biten, genom namnet 
Skellefteå i Sunnanås föreningsnamn.   
 
Lundström tror att det är klubbkänslan är betydligt mindre i dag än för 40 år sedan, men är 
inte säker på att det är på grund av kommersialiseringen. Det kan också vara att vi inte har 
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lika mycket tid att engagera oss ideellt idag säger hon. Förr hjälpte alla till när klubbstugan 
skulle målas och det var ett helt annat engagemang då.  
 
Elitlicensen har påverkat Sunnanå mycket berättar Lundström. De har fått jobba med att 
eliminera ett negativt eget kapital för att klara elitlicensen som de annars inte behövt göra. 
Anledningen till det är att föreningen äger aktiebolaget Sunnanå Utveckling AB som i sin tur 
äger föreningslokalen. Aktiebolagets tillgångar får inte tillgodoräknas enligt Svenska 
fotbollsförbundet och trots att föreningen sitter på en fastighet värd flera miljoner får de ett 
negativt eget kapital på papperet trots att ekonomin egentligen går ihop. Problemet löstes 
delvis genom att dotterbolaget kunde skjuta till resultat till föreningen. Kraven från Svenska 
fotbollsförbundet har också gjort att ungdomslagen har blivit åsidosatta när det mesta av 
styrelsens arbete har gått åt att lösa elitlicensfrågan för damlaget. Lundström tycker trots 
problemen de har haft med elitlicensen att det är bra att det finns krav på ekonomi med mera, 
men att reglerna bör ses över. Även Bäckström tycker att det är viktigt att det finns tydliga 
regler, särskilt när det rör sig om mycket pengar. Det gör att föreningar som har haft problem 
med ekonomin tvingas rätta till den och det är också en trygghet för leverantörer och 
sponsorer.         
 
Under Lundström och Bäckströms tid har en konvertering till idrottsaktiebolag inte 
diskuterats. De tycker heller inte att de är någon bra idé och orsaken är att föreningen faktiskt 
är ideell. Ett krav för att starta ett bolag är att verksamheten ska drivas i vinstsyfte och det är 
inte alls meningen med vår förening, berättar Bäckström. Det grundläggande syftet är att ge 
ungdomar en chans att utvecklas och hålla på med idrott. Bäckström ser absolut inga vinster i 
att driva föreningen i aktiebolagsform. Orsaken till att de äger ett aktiebolag är främst av 
skatteskäl säger Lundström. Verksamheten drevs från början i föreningen men det fanns för 
många nackdelar med att driva den på det sättet.  

4.5.7 Konflikthantering 

Lundström tycker inte att det brukar vara särskilt mycket konflikter i föreningen. Besluten i 
styrelsen diskuteras fram och viljorna har aldrig varit så olika att det krävts en omröstning 
under Lundströms tid i styrelsen. Ett problem är dock att balansera elit- och 
ungdomsverksamhet eftersom det skapar olika viljor, men så länge alla får framföra sina 
åsikter brukar det fungera bra. Konflikter kan utvecklas på dåliga sätt men de kan också 
vändas till något bra säger Lundström. Om inte alla är överrens är det viktigt att försöka reda 
ut problemet.  

4.5.8 Utbildning 

Många i Sunnanås styrelse har bra utbildningar och erfarenheter från både näringsliv och 
föreningar. Bäckström är till exempel ekonomichef på Wipro i Skellefteå och har både 
utbildning och lång erfarenhet av ekonomiskt arbete. Dessutom försöker 
styrelsemedlemmarna gå på utbildningar som handlar om arbetet i en föreningsstyrelse. 
Föreningen försöker hela tiden hålla sig uppdaterade kring frågor som på något sätt berör 
föreningen. Bäckström gick på en kurs för ordföranden och kassörer i höst som gav honom 
något att tänka på. Där pratades det bland annat om föreningens mening och stadgar, vilket 
fick honom att inse att det är något som styrelsen borde arbeta mer med. Han själv har inte 
läst stadgarna och tror att det är många fler som inte heller har det. Bäckström tycker att det 
skulle vara bra med fler utbildningar för styrelsen så att alla lär sig hur en förening egentligen 
fungerar. Det är nog inte alla som vet att en styrelseledamot tar på sig ett stort ekonomiskt 
ansvar om föreningen skulle gå i botten, berättar han.  
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5. Analys 

5.1 Hur är föreningarnas styrelser sammansatta för att kunna arbeta 
effektivt? 

5.1.1 Styrelsens sammansättning 

Enligt Lundén (2006) väljs ledamöter oftast på ett eller två år. Ordföranden i vår 
undersökning valdes vanligtvis på ett år och AIK, Björklöven och Plannja använder sig av 
mandatperioder för övriga ledamöter på mellan ett och två år. Sunnanå har en mandatperiod 
på tre år och de använder sig även av saxningsmetoden.  Enligt Lundén (2006) bör 
mandatperioden i styrelsen vara minst två år just för att kunna använda denna metod. UIK har 
däremot inte några begränsade mandatperioder. Enligt Lundén gör detta att det kan vara svårt 
att avsätta en ledamot även om denne inte tillför styrelsen någonting. Han anser också att 
styrelseledamöterna bör vara udda till antalet och mellan tre och nio stycken för att det ska bli 
lätt att fatta beslut. UIK och Björklöven har nio respektive sju ordinarie ledamöter och de 
resterande intervjuade föreningarna har åtta ordinarie. De föreningar som har åtta ledamöter 
har inte upplevt några problem med det antalet och därför tror vi att problemen som Lundén 
nämner inte är något att fästa sig vid.  
 
UIK och Björklöven har ett mycket bra antal ledamöter. Övriga föreningar fungerar bra med 
åtta ledamöter men bör fundera på att använda ett ojämnt antal. Just nu verkar inte antalet vara 
något problem men i framtiden kan detta leda till svårigheter vid omröstningar. Vi anser att 
UIK gör fel i att inte använda sig av begränsade mandatperioder och att de bör införa detta för 
att ständigt ha en effektiv och engagerad styrelse. Det kan vara svårt att avsätta personer som 
inte passar samt att det kan vara jobbigt att själv avsäga sig styrelseplatsen. Övriga klubbar 
har mycket bra mandatperioder speciellt Sunnanå och AIK som även använder sig av 
saxningsmetoden. Vi tycker att det är bra att använda sig av ett års mandatperiod för 
ordföranden vilket många av dem gör, denna post är den som det ställs mest krav på och det 
kan därmed vara svårt att engagera sig och orka arbeta för föreningen under en längre tid.    
 
Enligt Bratt (1999) är ledamöternas personliga egenskaper som affärskänsla, integritet, 
intresse för verksamheten, erfarenheter, kompetens, tid, kunskap och engagemang i en 
styrelse viktiga. Alla respondenter tyckte att engagemang var en av de viktigaste 
egenskaperna. Plannjas ordförande nämnde dessutom att affärskänsla är väsentligt. De 
intervjuade i UIK och Sunnanå tyckte att det var viktigt att ledamoten har tid att engagera sig 
för föreningen. Detta tolkar vi som att engagemang är den viktigaste personliga egenskapen 
för en styrelseledamot i en förening. Alla föreningar anser att denna egenskap finns inom 
styrelsen, de var även eniga om att ledamöterna hade för lite tid till arbete utanför 
styrelsemötena.  
 
Samtliga styrelser har personliga egenskaper som affärskänsla och intresse för verksamheten 
vilka är viktiga för att kunna driva verksamheten framåt. Den enligt oss och samtliga 
föreningar viktigaste egenskapen är engagemang och denna har samtliga till stor det förutom 
UIK. UIK:s ordförande samt adjungerade sekreterare känner att de får ta ett stort ansvar och 
detta är inte bra. Vi ser detta delvis som ett resultat av att de inte har begränsade 
mandatperioder och därmed har svårt både att hitta nya ledamöter samt engagera de 
nuvarande. Övriga egenskaper som är viktiga är erfarenhet, kompetens, tid och kunskap, 
dessa finns endast begränsat i samtliga föreningar. Alla behöver mer kunskap specifikt kring 
ideella föreningar men de har bra kunskap allmänt kring både ekonomi och organisation. Vi 
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uppfattar det även som att de har bra erfarenhet att sitta i styrelser i och med att många 
företagsledare, de har dock ingen erfarenhet kring ideella föreningar. Dessa två faktorer gör 
att vi även anser att kompetensen är begränsad i klubbarna. Mer tid önskas men är enligt oss 
svårt i dagens samhälle.  
 
Lettieri et al. (2004) anser att det är viktigt att hantera kunskap på ett bra sätt inom ideella 
föreningar. Enligt Bratt (1999) och Lundén (2006) är det även viktigt att ha ledamöter med 
olika kunskapsområden i en styrelse för att hitta bra lösningar på problem som uppstår. De 
styrelser som vi uppfattade som bredast inom kunskapsområdet var Sunnanå och UIK som har 
allt från idrottslärare och busschaufför till VD. De övriga föreningarnas ledamöter var dock 
mer begränsade till kontorsarbetande personer. Det visade sig att det i samtliga föreningar 
fanns egna företagare och i Björklöven har hälften av ledamöterna ett eget företag. Detta kan 
som Plannjas ordförande nämnde bero på att företagarna ger sitt företag publicitet genom att 
sitta i en elitförenings styrelse. I och med att många ledamöter har egna företag anser vi att de 
även har affärskänsla vilket enligt Bratt (1999) är en viktig personlig egenskap att ha tillgång 
till i en styrelse. Föreningarna verkade över lag ha väldigt välutbildade personer i styrelserna 
och det finns kunskaper kring det ekonomiska i samtliga styrelser. Ledamöterna i de olika 
föreningarna har dock fått väldigt lite utbildning för just styrelsearbete i föreningar. Detta 
tolkar vi som att det fattas kunskap inom detta.  
 
När det gäller yrkesbredden på styrelsen anser vi att det är Sunnanå och UIK som har den 
bästa. Att de övriga har mycket egna företagare och kontorsarbetare gör att de blir begränsade 
till exempel i sin verklighetssyn samt problemlösning. Personer med liknande arbetserfarenhet 
och arbetsuppgift kan även se på arbetet på liknande sätt. Samtliga föreningar har dock en bra 
syn på vad styrelsens arbete går ut på och vad deras uppgift är.  
 
Alla ledamöter vi har intervjuat känner att de i det stora hela är nöjda med sina styrelser men 
några av dem nämner kompetenser de skulle önska att de hade tillgång till. Plannjas 
ordförande nämner att de skulle behöva någon som hade mjukare kunskaper för att se till att 
inte allt handlade om affärer. Denne person skulle kunna tillföra ett nytt sätt att tänka vilket 
skulle ge en möjlighet att arbeta på ett nytt sätt. UIK skulle vilja ha en person som var mer 
offensiv och kunde sälja föreningen för att kunna samla in pengar, de skulle även önska 
personer som kunde arbeta med deras befintliga sponsorer eftersom det idag endast finns en 
sådan person.  
 
Enligt Cornforth (2001) är styrelsens viktigaste uppgifter att sammanställa målen för 
organisationen, lägga upp strategier över hur dessa ska nås praktiskt, se till att det finns en 
nedskriven policy, utforma budgetar och att se till att det finns tillräckligt med resurser för att 
bedriva verksamheten. Detta stämmer till viss del överrens med vår undersökning där alla 
respondenter tyckte att det var viktigast att utveckla föreningen och se till att det finns 
ekonomiska förutsättningar för det. Det visade sig dock i vår undersökning att samtidigt som 
de lägger upp strategier för det praktiska arbetet så utför de mycket av detta arbete själva. 
Styrelsen är som Lundén (2006) säger, inte tvungna att utföra detta arbete själva utan de ska 
se till så att detta blir gjort. 
 
Lundén (2006) anser att det kan vara svårt att låta anställda sitta i styrelsen, men att det kan 
vara positivt om personen i fråga har mycket kunskap om föreningen. Plannja och AIK har 
anställda som ordinarie ledamöter, och UIK och Sunnanå har adjungerade anställda. 
Björklöven är den enda föreningen som inte har någon anställd i styrelsen. De anställda i 
styrelserna verkar ha mycket kunskap om klubben.  
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Vi anser inte att det är fel av föreningarna att ha anställda i styrelsen då dessa verkar ha bra 
kunskap om föreningen och tillför därmed bra kunskap. Eftersom det är styrelsen som har det 
högsta ansvaret för de anställda anser vi däremot att det kan vara en nackdel att 
klubbdirektörer och sportchefer i Plannja och AIK har rösträtt i styrelsen och därmed även till 
viss del ansvar för sin egen anställning. De bör därmed enligt oss antingen frånta dem 
rösträtten eller avsätta dem från styrelsen.  
 
I Qviströms artikel ”Risken är stor att man bränner ut sig” från 1999 framgår det att det inte 
går att ställa samma krav på ideellt engagerade personer som de som får lön för sitt arbete. Vi 
tolkar artikeln som att ideellt engagerade skulle göra ett bättre jobb om de fick arvoden. De 
intervjuade i Sunnanå hävdar att detta är ett problem och att det inte går att jämföra ideellt och 
avlönat arbete. Ordförandena i UIK, Björklöven och Plannja tror att engagemang och 
ansvarskänsla ökar om arbetet är avlönat och stödjer därmed teorin. Den intervjuade i AIK 
tycker däremot att ideellt arbete kan jämföras med avlönat.  
 
Vi tror att det i en ideell förening kan vara svårt att avlöna styrelsen men om detta vore 
möjligt anser samtliga föreningar bortsett från AIK att ledamöterna skulle göra ett bättre jobb. 
Vi håller med AIK då vi anser att de som är engagerade i ideella föreningar gör detta för att de 
vill vara med att utveckla och stödja föreningen. Skulle de ideellt arbetande börja avlönas 
finns enligt oss risk för att personer skulle ställa upp endast för att få in extra pengar och inte 
för att hjälpa föreningen. Detta kan vara speciellt negativt för en styrelse där ledamöterna ska 
arbeta utifrån föreningens bästa och kräver personligt intresse för att föreningen ska lyckas.  
 
Enligt Cornforth (2001) är följande faktorer viktigast för ett effektivt styrelsearbete: 
1. Styrelsen har en klar och tydlig bild av vilken roll och vilket ansvar de har. 
2. Styrelsen har rätt kombination av kunskap och erfarenheter. De har även tillräckligt med 

tid för att göra ett bra arbete. 
3. Styrelsen och de anställda har samma syn på hur arbetet ska fortlöpa för att nå de uppsatta 

målen. 
4. Styrelsen och de anställda diskuterar hur arbetet mellan dem fungerar. 
 
I Sunnanå, Plannja och Björklöven har varje ledamot ett speciellt ansvarsområde, vilket vi 
tolkar som att de har en tydlig bild av vilken roll och vilket ansvar de har i styrelsen. I UIK 
och AIK har styrelseledamöterna däremot inte något särskilt ansvarsområde. Som tidigare 
nämnts verkar det finnas gott om allmän kunskap inom föreningarna, men kunskapen om 
styrelsearbete i föreningar är mindre utbredd. Att få tiden att räcka till är också ett problem för 
samtliga styrelser. De intervjuade tror också att styrelsen arbetar mot samma mål som de 
anställda. Eftersom UIK, Plannja, Sunnanå och AIK alla har anställda i styrelsen ser vi det 
som att styrelsen och de anställda har stora möjligheter att ta upp hur arbetet mellan dem 
fungerar.  
 
Sammantaget tolkar vi det som att Sunnanå, Plannja och Björklöven har en effektiv styrelse 
utifrån Cornforths fyra faktorer, men att de skulle behöva lite mer tid till sitt arbete. UIK och 
AIK har en mindre effektiv styrelse eftersom de saknar den grundläggande faktorn i styrelsen 
som innebär att ha en klar och tydlig bild över roller och ansvar. I och med att samtliga 
faktorer som en effektiv styrelse bör ha nämndes finns det en stor möjlighet för styrelserna att 
arbeta effektiv. Även om inte alla egenskaper finns inom styrelsen just nu har de en bra 
uppfattning kring vad som krävs för att de ska lyckas.   
 



 46 

Vi bad även de intervjuade att nämna de faktorer som de tycker är viktigast för ett effektivt 
styrelsearbete. Det visade sig att engagemang stod högt på deras listor, vilket också var den 
mest eftertraktade personliga egenskapen enligt respondenterna. Vidare nämndes alla faktorer 
som Cornforths undersökning visade vara viktigast för en effektiv syrelse, vilket enligt oss 
innebär att dessa faktorer även gäller för elitidrottsföreningar.  

5.1.2 Konflikthantering 

Enligt Slack kan konflikter vara någonting positivt för föreningens utveckling, detta förutsatt 
att de förekommer på en optimal nivå samt att de hanteras på ett korrekt sätt. Många ser dock 
konflikter som någonting negativt som bör undvikas. Tre av föreningarna i denna 
undersökning, Björklöven, Plannja och Sunnanå, ansåg dock att konflikter kunde vara 
någonting positivt och att det var viktigt att alla för fram sin åsikt även med risken att dessa 
uppkommer. Enligt Westman förekommer inga konflikter inom AIK. 
 
Umeå IK hanterar också konflikterna på ett relativt bra sätt men vi kände att de var något mer 
rädda för konflikter och försökte undvika dessa. De använder sig av en ”krisgrupp” på fyra 
personer som tar hand om konflikterna. Detta kan enligt oss hämma medlemmarna och att de 
därmed inte säger vad de tycker. Björklöven använder sig istället av forum dit personer kan 
vända sig om de har någonting de vill ta upp och styrelsen uppmuntrar medlemmarna att föra 
fram sina åsikter. Att använda sig av forum kan vara bättre då detta uppmuntrar till diskussion 
och inte bara att tysta ner konflikterna vilket det känns som att en ”krisgrupp” vill göra.  
 
Slack anser att det finns två sätt att kontrollera konflikter på, långsiktigt med attitydförändring 
samt kortsiktigt med beteendeförändring. Enligt oss har samtliga föreningar, bortsett från 
AIK, en lämplig grad av konflikter. 
 
Vi anser att Björklöven, Plannja och Sunnanå har en bra syn på konflikter och att de använder 
sig av dessa på ett bra sätt för föreningen. Det gör att fler känner sig trygga med att föra fram 
sina åsikter och ger enligt oss en bättre stämning inom föreningen. UIK gör det bra i att de 
löser konflikter och har ett forum att ta upp dessa i. Vi anser dock att de gör fel i att kalla 
forumet ”krisgrupp” då detta är negativt laddat och kan hämma medlemmar att ta upp vissa 
frågor. Klubben verkar inte använda sig av konflikterna för att utveckla föreningen utan vill 
endast lösa dem för att inte skapa osämja bland medlemmarna. Att det inom AIK inte finna 
några konflikter ställer vi oss tveksamma till. Detta är en stor förening och vi tolkar detta som 
att personerna inom AIK inte säger vad de tycker utan håller inne med sina åsikter. Detta är 
som Slack nämner inte positivt för föreningen då detta hämmar utvecklingen av klubben, färre 
nya idéer framförs samt att ett missnöje kan uppstår.  
 
Att de flesta föreningar har en lämplig grad av konflikter kan vara ett resultat av ett bra arbete 
med attitydförändring. Det de arbetar med nu är de kortsiktiga med att förändra beteendet och 
se till att medlemmarna för fram sina åsikter på rätt sätt för att behålla konflikterna på en 
rimlig nivå.   
 

5.1.3 Vad krävs för att förbättra föreningarna? 

Resultatet av en undersökning gjord av RF visar att bättre ekonomi, tydligare mål och bättre 
utbildning var faktorer som skulle göra föreningen bättre. Även förändrade organisations- och 
arbetsformer skulle förbättra situationen. Enligt vår undersökning var det till viss del den 
ekonomiska biten som nämndes då både Plannja och AIK önskade att driva en egen hall. För 
att kunna göra detta krävs kapital men det skulle resultera i mer träningstider samt större 
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möjlighet att påverka aktiviteterna i hallen. UIK och Björklöven önskade även att strukturen 
skulle förbättras och Ögren, Björklövens ordförande, anser att detta alltid kan förbättras. UIK 
nämnde främst att de skulle behöva en mer strukturerad styrelse med tydligare arbetsuppgifter 
så att inte alla gjorde allt. Det var därmed ingen som ansåg att de behövde tydligare mål eller 
bättre utbildningar inom föreningen. De intervjuade i Sunnanå pratade mycket om att det 
krävs mer tid för att de ska kunna föra föreningen framåt.  
 
Enligt oss bör samtliga föreningar fundera på att sammanställa tydligare och mer mätbara mål 
samt ge möjlighet till bättre utbildning. Dessa faktorer anser vi skulle ge dem möjlighet att 
lättare utveckla och styra föreningen på ett bra sätt. Det är bra att UIK och Björklöven inser 
att en bättre struktur skulle vara positivt för föreningen.  

5.2 Behandlas ekonomiska frågor på ett bra sätt? 

5.2.1 Resultat och anläggning 

Eriksson och Svensson (2003) menar att resultatet i en idrottsförening ska bli ungefär noll 
under en längre period, men att det är acceptabelt att redovisa vinst några år och förlust några 
år. UIK, Björklöven och AIK förklarar att det också är deras mål. Även Sunnanå håller med 
om detta, men anser att det krävs en liten vinst för att kunna utvecklas. Plannjas mål är att 
redovisa vinst och detta beror bland annat på att det krävs pengar för att kunna utveckla 
föreningen på ett bra sätt, menar Plannjas ordförande.  
 
Enligt RF står reklam och sponsring för sju procent av idrottsföreningarnas totala intäkter och 
det är i stort sett bara elitidrottsklubbar som får ta del av dessa pengar. De fem elitföreningar 
vi pratade med uppgav alla att sponsring var den största intäktskällan. Plannjas sponsorer står 
till exempel för ungefär 63 procent av den totala omsättningen vilket vi anser är ett resultat av 
ett bra arbete med intressenterna. Vi tolkar det som att sponsring är en väldigt stor del i de 
elitidrottsklubbar som finns. För de övriga delarna av föreningen uppger Björklöven och 
Sunnanå att aktivitetsstöd är den största intäktskällan. Detta strider dock mot RF:s 
undersökning som visar att avgifter från medlemmar är den största intäkten i 
idrottsföreningar. RF har däremot rätt då de påstår att kommunens bidrag minskar. UIK:s 
ordförande berättar att kommunens bidrag blir mindre och mindre och både han och 
Björklövens ordförande önskar att kommunen skulle hjälpa till mer. 
 
De största intäkterna i de idrottsföreningar vi intervjuat kommer från sponsorer och detta är 
enligt oss en bra intäktskälla för föreningar med lag i högsta eller näst högsta divisionerna. 
Skulle lagen åka ner ytterligare tror vi att många sponsorer tappar intresset, men att 
kostnaderna skulle sjunka och de förlorade intäkterna därmed inte skulle märkas på samma 
sätt. Trots händelsen med Obol Investment tycker vi att Plannja verkar ha ett väldigt bra 
arbete mot sponsorer och att fler klubbar bör följa deras goda exempel. Att Plannja även 
satsar på att generera vinst för att kunna utveckla klubben och göra nya investeringar tycker vi 
är ett bra initiativ. En egen anläggning är till exempel en investering som vi tror ökar både 
klubbkänslan och de sportsliga framgångarna eftersom detta leder till fler och bättre 
träningstider. I idrottens värld krävs det trots allt mer och mer pengar för att kunna lyckas 
även på den sportsliga sidan idag. De intervjuade upplevde precis som vi, att det är ett måste 
att hänga med i kommersialiseringen för att lyckas. 
 
 
Enligt RF är tävlings- och träningsutgifter de största utgifterna för idrottsföreningar, men de 
intervjuade lagen var överrens om att det är lönerna som står för de tyngsta utgiftsposterna. 
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Detta tolkar vi som att den största utgiften för elitidrottsföreningar är löner medan föreningar 
utan elitidrottsverksamhet kan ha tävlings- och träningsutgifter som största kostnad.  
 
Det är bara Björklöven som äger arenan de spelar i, medan de övriga lagen hyr av kommunen. 
De har dock planer på eller skulle önska att äga en egen anläggning i framtiden. Enligt 
Eriksson och Svensson (2003) är den största fördelen med att äga en egen anläggning att det 
är lättare att få medlemmar att hjälpa till med skötseln. Inget av lagen uppgav dock detta som 
en anledning till varför de har valt, eller skulle vilja äga en egen anläggning. De mest 
påtagliga anledningarna var istället att klubbkänslan och de sportsliga framgångarna skulle 
öka med hjälp av en egen arena.  

5.2.2 Ekonomistyrning 

Plannja, Björklöven och AIK är överrens om att de sportsliga och de ekonomiska målen är 
sammankopplade, det går inte att sätta det ena utan att fundera över det andra. De känner även 
att det är svårt att få det att gå ihop och att det är viktigt att ha ekonomi för att kunna behålla 
och köpa spelare. Detta dilemma gör även att AIK inte känner att de är benägna att ta några 
större risker på grund av risken att förlora elitlicensen.  

4.1.4.2 Beslutsprocess 

Kullvén (2001) anser att det är bra för föreningar att ha kännedom om olika beslutsprocesser 
för att kunna fatta effektiva beslut. Dessa kunskaper innehar ingen av de deltagande klubbarna 
utan de flesta av dem anser att den kunskap som ledamöterna har genom deras vardagliga 
arbete är tillräckligt. Utifrån deras reaktioner på frågan tolkar vi det som om de inte var 
medvetna om att det fanns beslutsprocesser som kunde följas då samtliga visade sig 
tveksamma till om de förstod frågan.  
 
Ingen av klubbarnas styrelser använder sig av någon specifik beslutsmodell. De flesta ger 
endast ut material till ledamöterna som de får gå igenom innan mötet och sedan diskuterar de 
sig fram till ett beslut. Skellefteå AIK låter dock respektive grupp inom verksamheten, till 
exempel A-lag eller juniorlag, diskutera de frågor de vill ta upp och komma fram till ett beslut 
som sedan förs till styrelsen. Vi tolkar detta som att deras styrelse i vissa frågor endast 
godkänner och är då inte beslutsfattande.  
 
Umeå IK tillägger även att då stora nya frågor kommer upp under styrelsemötet bordläggs 
dessa för att tas upp på nästa möte, detta för att alla ska kunna sätta sig in i frågan. Då större 
frågor ska beslutas om inom Björklöven ställer ordföranden Ögren krav på samtliga ledamöter 
att de måste komma med deras åsikt.  
 
Slack beskriver tre olika säkerhetsgrader vid beslutsfattande och att den vanligast 
förekommande hos idrottsföreningar är att besluten fattas med risk. Detta innebär att de 
använder sig av tidigare erfarenheter och är medvetna om samtliga alternativ med inte dess 
konsekvenser. Vi tolkar det som att detta gäller även de fem föreningar som deltog i denna 
undersökning. Ingen av dessa använde sig av någon specifik modell utan tog endast reda på 
information kring frågan som skulle beslutas och, som vi tolkar det, använde sig sedan av sina 
yrkesmässiga erfarenheter för att bilda sig en egen åsikt i frågan.  
 
De intervjuade hade väldigt lite koll på vad beslutsprocesser handlar om och vi tror att svåra 
frågor skulle behandlas på ett effektivare och bättre sätt om ledamöterna hade kunskap om 
dessa processer. Trots detta lyckas styrelserna fatta beslut och säkerhetsgraden för besluten 
och mängden konflikter anser vi ligga på en rimlig nivå i de flesta föreningar. Att Björklöven 
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ställer krav på att alla ledamöter måste föra fram sin åsikt i samtliga frågor tycker vi är ett 
mycket bra initiativ. Även UIK:s sätt att alltid ge styrelsemedlemmarna tid att sätta sig in i 
nya frågor som dyker upp på mötena är bra.  

4.1.4.3 Budgetering 

Andersson (1995) nämner flera syften med att upprätta budget, medan de intervjuade 
personerna bara uppger ett eller högst två syften till varför de väljer att budgetera. UIK, AIK 
och Plannja uppger att syftet är att ha koll på ekonomin, Björklöven nämner resursfördelning 
och Sunnanå uppger att syftet är att planera intäkter och kostnader.   
 
Lundén och Dahlin (1998) anser att det är viktigt att göra budgetar för alla delar i föreningen 
och att uppbyggnadsmetoden är den bästa metoden för att sammanställa budgetar. Alla 
intervjuade lag med undantag för Plannja gör budgetar för de olika avdelningarna inom 
föreningen och har valt att använda uppbyggnadsmetoden. Plannja upprättar endast en budget 
för hela föreningen vilket kan bero på att det bara finns två lag i klubben.  
 
Samtliga föreningar upprättar resultatbudget som Eriksson och Svensson (2003) 
rekommenderar. Sunnanå och Plannja periodiserar även dessa och UIK har funderat på att 
göra det för att bland annat underlätta uppföljningen. Eriksson och Svensson rekommenderar 
även att föreningarna gör en likviditetsbudget, vilket UIK troligtvis kommer att göra till nästa 
säsong. Plannja upprättar redan en likviditetsbudget, men Sunnanå, AIK och Björklöven inte 
har några planer på att göra det. Den intervjuade i Björklöven anser att en likviditetsbudget 
inte har något syfte för ideella föreningar. 
 
Enligt Eriksson och Svensson (2003) är det viktigt att följa upp budgeten regelbundet och 
både Plannja och Sunnanå gör detta en gång i månaden. UIK försöker också göra en 
uppföljning en gång i månaden, men det blir inte alltid så ofta. Björklöven har som mål att 
upprätta en rambudget i början av året som används som underlag till en årsmötesbudget som 
fastställs i juni, som sedan följs upp. Som det ser ut nu fungerar inte budgetarbetet som det är 
tänkt. AIK uppger att de precis som Björklöven följer upp budget en gång per år vid en 
bestämd tidpunkt.  
 
Föreningarnas syn på budgetens syfte är begränsad och vi tror att de skulle hitta fler 
användningsområden för budgeten om de kände till de syften som Andersson (1995) och Ax 
et al (2005) nämner. Det är dock bra att många föreningar har valt att göra olika budgetar för 
olika delar i föreningen. Att Plannja inte gör det tycker vi är okej eftersom de har så få delar i 
föreningen. De som inte periodiserar budgeten, använder likviditetsbudget och följer upp 
budgeten regelbundet bör se över detta. Vi tycker att ett bra budgetarbete är en grundläggande 
förutsättning för en bra ekonomisk styrning eftersom det blir väldigt svårt att hålla koll på hur 
föreningen ligger till ekonomiskt om det inte finns någon budget. Att följa upp budgeten 
tycker vi är väldigt viktigt för att ekonomin ska kunna räddas före bokslutet om något inte 
skulle överrensstämma med budgeten.  

5.2.3 Redovisning och revisorer 

Flera källor i teorin påpekar att årsredovisning är viktig för en mängd olika orsaker. Eriksson 
och Svensson (2003) tycker att det är nödvändigt att upprätta en sådan trots att föreningen inte 
tvingas göra det enligt lag. UIK har dock valt att bara upprätta bokslut, men tvingas säsongen 
2007 göra en årsredovisning för att få behålla elitlicensen. Enligt Bergstrand (1997) skulle 
UIK:s brist på årsredovisning innebära att de inte kan upprätta en bra budget. De intervjuade i 
Sunnanå och AIK är osäkra på om de måste upprätta årsredovisning enligt lag, men de vet att 
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elitlicensen kräver det. Plannjas ordförande är den ende som verkar helt säker på 
lagstiftningen och säger att föreningen måste upprätta årsredovisning. Han tycker precis som 
Eriksson och Svensson att det är viktigt att göra en ordentlig redovisning oavsett hur stor 
föreningen är. UIK:s ordförande tycker däremot att kravet på årsredovisning belastar 
föreningen negativt. 
 
Enligt Eriksson och Svensson (2003) är det viktigt att revisorerna i idrottsföreningar har 
tillräckliga kunskaper för att genomföra sitt arbete och inte vara involverad i föreningsarbetet 
på andra sätt. Eftersom de fem intervjuade föreningarna alla har auktoriserad revisor tolkar vi 
det som att det finns tillräckligt med kunskap hos revisorerna. Dessa har inte heller något 
annat uppdrag i föreningen. Malmsten och Pallin (2005) anser att det bör finnas två ordinarie 
revisorer i en förening. Sunnanå har bara en revisor, men eftersom han är auktoriserad anser 
vi att hans kunskaper bör räcka för att framställa en rättvisande revision.  
 
Vi tycker precis som Eriksson och Svensson (2003) att det är viktigt att upprätta en 
årsredovisning trots att det inte krävs enligt lag. Att UIK inte har gjort det trots att de har en 
väldigt hög omsättning kan innebära att de har haft mindre koll på ekonomin än om de hade 
upprättat en årsredovisning. Därför är det bra att elitlicensen och UIK:s revisor ställer krav på 
årsredovisning till nästa säsong. Att samtliga föreningar använder sig av auktoriserade 
revisorer är bra eftersom även det gör att ekonomin förbättras.    

5.2.4 Kommersialisering och idealism 

Tre av klubbarna var eniga om att kommersialiseringen var nödvändig för att de skulle kunna 
ha elitlag. Flertalet av dem anser dock att det är synd att så mycket handlar om pengar och att 
det var fler som kunde lägga ner tid på ideellt arbete förr.  
 
Enligt Kamras et al. är klubbkänslan mindre nu än den var förr på grund av 
kommersialiseringen, endast UIK och Sunnanå håller med om detta. UIK tror att detta kan 
vara på grund av att endast ett fåtal klubbar kan erbjuda flera olika idrotter och att 
ungdomarna splittras till följd av detta. Sunnanå är dock inte säker på att det endast är 
kommersialiseringen som har inverkat negativt på klubbkänslan. Lundström anser att den 
minskade möjligheten till att lägga ner tid på ideellt arbete är en bidragande faktor. 
Björklövens ordförande Ögren känner visserligen att klubbkänslan har påverkats men anser 
att detta ändå ger dem möjlighet att jobba mer målmedvetet. Plannja och AIK anser dock att 
klubbkänslan inte har påverkats utan att spelarna fortfarande måste ha klubbkänsla för att 
kunna spela i laget. Dessa klubbar motsäger sig då Kamras et al. åsikt om att klubbkänslan 
påverkas negativt på grund av kommersialiseringen.  

5.2.4.1 Elitlicens 

Carlsson (2005) anser att elitlicensen var en bra idé och detta håller samtliga klubbar med om. 
De är alla överens om att det ger klubbarna press att ha kontroll på ekonomin och fokusera 
mer på dessa frågor. De anser även att det är en trygghet för dem och Sunnanå säger att det är 
en trygghet även för intressenter. Även Sunnanå som har haft problem med ett negativt eget 
kapital har ställt sig positiva i denna fråga men säger att det negativa är att deras andra lag 
som inte har elitlicens påverkas. Björklöven anser att det tidigare har lett till stress men att den 
nu ses som en självklarhet och att den inte är några problem. Detta anser vi är ett resultat av 
att de nu börjar få kontroll över det ekonomiska och att elitlicensens krav därmed har hjälpt 
dem att få klubben på fötter.  
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Elitlicensen är ett resultat av att idrotten blir allt mer kommersialiserad. Vi anser att det är ett 
bra sätt att kontrollera att föreningarnas ekonomi fungerar och tror att elitlicensen har lett till 
ett bättre förtroende för klubbarna både externt och internt. Att ha en ekonomi i balans är torts 
allt en väldigt viktig del även i den ideella föreningen. Införandet av elitlicensen blev en svår 
omställning för många föreningar men nu ser de flest den som självklar och nödvändig. Vi 
hoppas och tror att fler sporter kommer att införa liknande regler.  

5.2.4.2 Aktiebolag 

Sedan 1999 finns det möjlighet att göra om föreningen till aktiebolag (Carlsson, 2005) och av 
de fem föreningar vi intervjuat är det endast Björklöven som valt att göra detta. Ekonomiskt 
har det inte gått bra för Björklöven då de 2006 beräknas ha ett underskott på cirka 600 000, de 
sportsliga resultaten ligger på en måttlig nivå med för närvarande (4 januari 2007) en 
fjärdeplats i allsvenskan (www.hockeyallsvenskan.se, 2007). Detta stödjer Carlssons teori om 
att detta inte är det bästa finansieringsalternativet. De var heller inte nöjda med antalet 
aktieägare som gick med vilket enligt oss stärker detta ytterligare.  
 
Det är endast Plannja som tror att föreningen inom några år kommer att göra om till 
aktiebolag, detta tror vi kan vara på grund av att de endast har två lag och därmed i stort sett 
endast bedriver elitverksamhet. En av anledningarna till av Umeå IK väljer att fortsätta vara 
en ideell förening är att de är en breddidrottsklubb och ett aktiebolag skulle endast gynna 
damlaget i fotboll som ligger i Allsvenskan. Sunnanå äger dock ett aktiebolag på grund av 
skatteskäl, men de vill inte göra om till aktiebolag då de inte önskar att bedriva föreningen i 
vinstsyfte.  
 
Trots att Björklöven börjar utvecklas till det bättre tror vi inte, med stöd från Carlssons (2005) 
teorier att idrottsaktiebolag är något bra för alla föreningar. Vi tror precis som flera av de 
intervjuade nämnde att det endast gynnar elitverksamheten och att det därför kan vara en idé 
för Plannja som endast har ett annat lag.    
 

5.3 Är det ekonomiska eller idrottsliga mål som styr verksamheten? 
Enligt Bergstrand (1997) är det främst andra mål än ekonomiska som förekommer i 
idrottsföreningar, vår undersökning motsäger sig detta till viss del. Många av klubbarna 
använder sig av ekonomiska mål och Björklöven anser att dessa är grunden då de sätter sina 
sportsliga mål. Även Plannja använder sig av båda typerna av målsättning, UIK använder sig 
främst av ekonomiska och sociala mål. De intervjuade i UIK anser att det är svårt att sätta 
sportsliga mål och använder sådana endast för fotbollens damlag, det är därmed ekonomiska 
mål som styr föreningen som helhet. Sunnanå nämner dock endast sportsliga och sociala mål 
och är därmed, tillsammans med AIK, de enda klubbarna som stödjer Bergstrands teori. 
Sunnanå arbetar dock för att sätta upp bättre mål. En anledning till att de inte har några 
ekonomiska mål kan vara att de haft problem med elitlicensen och att det kan vara svårt att 
sätta framtida mål. 
 
Slack anser att bestämda mål är viktigt för att en förening ska fungera och ha en anledning att 
existera. Westman på AIK var diffus i denna fråga och vi tolkade detta som att de inte har 
några fastsatta mål som klubben arbetar efter. Det enda precisa mål han nämner är att de vill 
ha samtliga lag i de högsta serierna. För att kontrollera dessa antaganden gick vi in på deras 
hemsida (www.skellefteaaik.se, 2006), där hittade vi information kring målen. Av de tio mål 
som var uppsatta var endast ett ekonomiskt.  
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Enligt vår undersökning använder sig elitklubbar av både långsiktiga och kortsiktiga mål. 
Enligt teorin är det enligt klubbarna oftast viktigast med de långsiktiga målen men detta 
motsäger därmed vår undersökning. Även här är det dock en förening som avviker och stödjer 
teorin och denna är UIK. De har visserligen vissa sociala mål som kan ses som kortsiktiga 
men deras sociala mål är långsiktiga och ökar därmed risken för utbrändhet. Samtliga 
föreningar har någon form av officiella mål som Slack kallar dem, där beskriver de vad 
föreningen står för och vad de vill uträtta i framtiden.  
 
Enligt Isaksson finns det sällan specifika kvantitativa mål uppsatta i en förening men även 
denna teori förkastar vi. Samtliga av föreningarna har minst ett par mätbara mål men vissa av 
dem nämner att de behöver bättre mål och fler mål som går att mäta. Förhoppningsvis ska 
detta leda till att de kan styra föreningen mer effektivt.  
 
I och med att många av föreningarna är eniga om att de idrottsliga resultaten påverkas av 
ekonomin är det bra att de använder sig av ekonomiska mål. Detta anser vi visar att de har ett 
sunt sätt att se på framtiden samt en medvetenhet om att ekonomin är viktig även för ideella 
föreningar. Vi hoppas att även AIK och Sunnanå kommer att sammanställa tydligare 
ekonomiska mål i framtiden. Det är dock bra att Sunnanå är medvetna om att de behöver 
bättre mål och vi hoppas att detta även innebär att de kommer att sätta upp ekonomiska mål.  
 
Det är bra att de flesta föreningarna använder sig av både kortsiktiga och långsiktiga mål. När 
vi var hos UIK på intervju nämnde de att de hade mycket att göra och kände att de inte hann 
med allt. Detta kan vara ett resultat av, vilket vi nämnt tidigare, att de är ostrukturerade i 
styrelsen, men även att de inte har några kortsiktiga mål. Skulle de lägga upp några sådana 
mål skulle de ha större möjlighet se ett resultat av sitt arbete och därmed känna att de har 
kommit en bit på väg mot de långsiktiga. Detta anser vi ger dem mer energi att fortsätta 
arbeta.   

5.4 Sammanfattning  
 
  Hur är styrelsen sammansatt  Behandlas ekonomiska  Styr ekonomiska eller  

  för att kunna arbeta effektivt? frågor på ett bra sätt? idrottsliga mål verksamheten? 

Umeå IK      Mindre bra Okej Ekonomiska 

        

Björklöven      Bra Mindre bra Ekonomiska mål är grunden  

    Bra framtidsplaner för de idrottsliga målen 

AIK      Dåligt Mindre bra Idrottsliga 

        

Plannja      Bra Mycket bra Ekonomiska mål är grunden  

      för de idrottsliga målen 

Sunnanå      Bra Bra Idrottsliga 

        

Tabell 5.1: Tabellen sammanfattar kortfattade svar på våra frågeställningar. Vi gjorde bedömningarna med hjälp 
av att studera hur väl de olika delarna inom respektive fråga behandlas. Skalan består av dåligt, 
mindre bra, okej, bra och mycket bra.  
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6. Slutsatser 
”Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie öka förståelsen för 

elitidrottsföreningars styrelser och ekonomiska styrning i Norrland samt undersöka vilken 

betydelse dessa har för den sportsliga framgången.”  

 
För att kunna avgöra elitidrottlagens nuvarande idrottsliga framgång har vi gjort egna 
bedömningar utifrån deras nuvarande tabelläge (januari 2007) och hur länge de spelat i serien. 
Dessa bedömningar har sedan slagits samman med resultaten från tabell 5.1 för att kunna 
avgöra vilken betydelse styrelsens arbete och den ekonomiska styrningen har.  
 
Vi har kommit fram till att styrelsens arbete har förhållandevis liten betydelse (se tabell 6.1). 
Detta eftersom det visat sig att sambandet mellan styrelsernas effektivitet och elitidrottslagens 
idrottsliga framgångar är liten. Kanske skulle styrelsearbetet ha mer betydelse om 
ledamöterna hade mer kunskap om just ideella föreningar och mer tid att arbeta för klubben. 
Detta är några bitar som de flesta tillfrågade i föreningarna upplevde att de saknade och tyckte 
var viktiga bitar för en effektiv styrelse. Vi anser att klubbarna bör arbeta för att utveckla 
styrelsens betydelse för att på så sätt kunna föra föreningarna framåt på ett effektivare sätt.  
 
Föreningarna är medvetna om kommersialiseringen av idrotten och vi anser att de har en bra 
uppfattning om elitlicensens betydelse. Vi tycker precis som de intervjuade att elitlicensen 
medför något bra eftersom de ekonomiska frågorna lyfts fram och föreningarna tvingas sköta 
ekonomin på ett korrekt sätt. Vår studie pekar på att den ekonomiska styrningen har stor 
betydelse för föreningens idrottsliga framgång (se tabell 6.2). Detta eftersom det verkar finnas 
ett starkt samband mellan ekonomistyrningen och de sportsliga framgångarna hos de 
intervjuade föreningarna. Vi anser därför att det är viktigt att ekonomin sköts ordentligt. Även 
om föreningarna arbetar bra med ekonomin finns det fortfarande utrymme för utveckling.  
 
Vår studie visar också att ekonomiska mål är viktiga att sätta för att kunna sätta sportsliga 
mål. Vi anser att det är ännu ett skäl till att den ekonomiska styrningen är en viktig del i en 
elitidrottsklubbs arbete för att nå toppen. Fungerar inte det ekonomiska får idrotten lida för 
det. 
 
Förmågan att sätta samman en bra och effektiv styrelse hos föreningarna är relativt bra och vi 
anser att det endast är AIK som har lyckats mindre bra med detta. UIK:s styrelse fungerar 
men de har mycket att arbeta med. När det gäller ekonomiska frågor finns det mycket kvar att 
lära och vi menar att endast Plannja sköter dessa frågor mycket bra.  
 
  Nuvarande idrottslig Vilken betydelse har Vilken betydelse har den 

  framgång styrelsen arbete? ekonomiska styrningen? 

Umeå IK Stor Liten  Förhållandevis stor 

Björklöven Förhållandevis liten Förhållandevis liten Förhållandevis stor 

AIK Förhållandevis stor Liten  Liten 

Plannja Stor Stor Stor 

Sunnanå Förhållandevis stor Förhållandevis stor Stor 

Slutsats   Förhållandevis liten Stor 

Tabell 6.1: Denna tabell visar svaret på uppsatsens problem. För att svara på detta jämförde vi de idrottsliga 
framgångarna med styrelsernas arbete och föreningarnas ekonomiska styrning och mål. Skalan består 
av liten, förhållandevis liten, förhållandevis stor och stor. 
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6.1 Tips till fortsatta studier 
Ett tips till fortsatta studier är att utveckla frågan om idrottsföreningar bör göras om till 
aktiebolag. Frågan har vi i denna uppsats berört på ytan men det finns mycket kvar att 
undersöka.  
 
När vi sammanställde resultatet av vår undersökning anade vi att typen av förening kunde ha 
betydelse för i vilken utsträckning styrelsens arbete påverkade den sportsliga framgången. En 
förening som Plannja som till väldigt stor del är elitverksamhet där hade styrelsen stor 
påverkan. I föreningar som UIK som är en breddidrottsförening samt AIK och Björklöven 
som har många barn och ungdomslag, där hade styrelsen ingen större inverkan på de 
idrottsliga resultaten. Det finns möjlighet att undersöka detta vidare.  
 

6.2 Validitet och reliabilitet 
Giltigheten är god vid kvalitativ forskning. Vid intervjutillfället är det lättare att få svar på just 
det som önskas genom följdfrågor. Dessa frågor är även bra då det är lättare att fördjupa sig i 
ämnet. (Kjaer Jensen, 1995) Den större möjligheten till giltighet är ännu en anledning till att 
vi valde den kvalitativa metoden. Vi har lyckats bra med validiteten och har fått svar på våra 
frågeställningar.  
 
När det gäller tillförlitligheten finns det ett problem vid användandet av den semistrukturerade 
intervjuer. Detta på grund av att intervjuerna inte görs på exakt samma sätt. (Kjaer Jensen, 
1995) Som nämnts tidigare ställdes inte frågorna i samma ordning samt att följdfrågor 
ställdes. Detta ledde till att varje intervju var annorlunda och jämförelser blir därmed svårare 
att göra.  
 
Ovan nämndes att det grundläggande i kvalitativa metoder är att studera hur 
undersökningspersonerna ser på saker och ting. Här uppstår ett problem då det kan vara svårt 
att tolka exakt vad personer tycker och tänker vilket kan ha påverkat reliabiliteten. (Kjaer 
Jensen, 1995) 
 
Reliabiliteten på de svar vi fått på frågorna anser vi är god. Det är endast en fråga som 
respondenterna varit tveksamma till vad den innebär och det handlar om beslutsprocesser. De 
verkade i största allmänhet ha lite kunskaper kring detta vilket kan vara en orsak till att de inte 
förstod frågan. Därmed kan svaren på dessa frågor vara något otillförlitliga. Frågan om ideellt 
arbete kan jämföras med avlönat arbete kan ha blivit missförstådd. Finns en risk att de tolkade 
detta som att vi undrade om personerna skulle göra ett bättre jobb om de var anställda. Övriga 
frågor är dock precisa och det finns inget större utrymme för missförstånd och olika 
uppfattningar kring vad de innebär.  
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Intervjuunderlag 
Styrelsen 
Hur många ledamöter har ni?  

Fördelning: ålder och kön 
Hur långa mandatperioder använder ni? 
Hur har ledamöterna valts?  
Är det någon av klubbens anställda som sitter i styrelsen? 

Hur ser styrelsen ut?  
Kassör, vice ordförande, sekreterare? 
Vad har var och en för arbetsuppgifter?  
Vem har det tyngsta ekonomiska ansvaret? 

Vad har styrelseledamöterna för erfarenhet av styrelsearbete?  
Vad är deras dagliga arbete? 

Hur mycket tid lägger ni ner på styrelsearbetet? 
Vad anser ni är styrelsens viktigaste uppgifter? 

Följer ni upp styrelsens insatser? 
Vilka egenskaper anser ni bör finnas i styrelsen? 
 
Mål, visioner och klubbkänsla 
Vad tycker ni om att idrotten blir allt med kommersialiserad? 
Tappar spelarna klubbkänslan i takt med att kommersialiseringen ökar? 
Vad tycker ni om elitlicensen?  

Har elitlicensen påverkat klubben?  
Påverkar ekonomin era sportsliga resultat? 
 Vilka mål har ni?  

Långsiktiga, kortsiktiga? 
Är alla i föreningen medvetna om de mål som finns?  

Anser ni att det är svårt att sätta upp mätbara mål? 
Om ja, gör detta att det blir svårare att styra? 

Vad skulle ni behöva göra för att utveckla er förening till det bättre? 
 
Kunskap och utbildning 
Har styrelsen och de anställda någon utbildning inom ekonomistyrning? 

Hur mycket ekonomiska kunskap/erfarenhet har de som har hand om det? 
Har styrelsen och de anställda kunskap om organisation och ledarskap, beslutsprocesser?  
 Hur ser beslutsprocessen ut?  
Har styrelsen och de anställda kunskap om konflikthantering? 

Är konflikter bra eller dåligt? 
Saknas det någon kunskap inom styrelsen? 
 
Aktiebolag 
Hur mycket ekonomi diskuteras på styrelsemötena?  
Är AB en bra idé?  

Har nu funderat på att göra om föreningen till ett AB?  
 
Björklöven 
Varför valde ni att föra om föreningen till ett AB?  

Har resultatet av detta blivit positivt/negativt? 
Vem/vilka äger aktierna? 
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Budget 
Hur ofta lägger ni upp en budget?  
Vilka typer av budgetar har ni?  
 Resultatbudget? 

Likviditetsbudget? 
Gör ni huvudbudget och delbudgetar?  
Vad är ert syfte med budgetering? 
Styr budgeten arbetet?  
Följs budgeten upp?  
 
Redovisning / ekonomi 
Vilken är er största inkomstkälla? 
Vilken är er största utgift? 
Vilken lag följer ni? 
 ÅRL, BFL  
Måste ni upprätta årsredovisning?  

Om inte, görs det ändå? 
Blir redovisningen viktigare i de högre divisionerna? 
Hur många revisorer har ni?  

Hur har de valts?  
Är revisorerna/revisorn auktoriserad, godkänd eller amatör?  
Vad har revisorn för utbildning/kunskap?  
Vilket företag kommer de ifrån? 

Målet att redovisa nollvinst eller vinst?  
Om vinst, hur fördelas denna? 

 
Övrigt 
Äger/driver ni någon anläggning?  

Varför/varför inte? 
Kan ideellt arbete jämföras kvalitetsmässigt med avlönat arbete? 
 Är det lätt att få folk att ställa upp att arbeta ideellt? 
Tycker ni att ideella föreningar borde regleras av lagar?  

Vilka lagar känner ni till som även ideella föreningar måste följa? 
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