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Sammanfattning 

Många klubbar inom svensk fotboll har under de senaste åren kämpat med en 

ansträngd ekonomi. År 2009 visade Allsvenskan, Superettan, de båda Division 

1 serierna för herrar, samt Damallsvenskan, upp negativa resultat. Dessutom 

vittnar 2010 års rapporter om att Allsvenskan och Superettan gått ännu sämre 

än tidigare år. För att styra och planera ekonomin använder samtliga klubbar 

budget som styrmedel. Många klubbar kompletterar troligtvis budgeten med 

andra styrmedel för att ytterligare få grepp om verksamheten. Att vi vet att alla 

dessa klubbar, på ett eller annat sätt, använder budget beror på att SvFF har 

detta som krav. Syftet med arbetet har därför varit att först och främst ta reda 

på vilken syn klubbarna i Allsvenskan, Superettan, Division 1 Norra respektive 

Södra för herrar, och Damallsvenskan, egentligen har på budget. Vidare har vi 

undersökt hur klubbarnas egentliga arbete med budget ser ut, samt hur de 

arbetar med risker. För att ta reda på detta har en kvantitativ metod använts i 

form av en enkät som skickats till varje berörd klubb. Enkäten bestod av 21 

stycken frågor som var utformade med stöd i de teorier som vi fann adekvata 

för uppsatsen. Den information som samlades in visade att svenska 

fotbollsklubbar har en väldigt positiv syn på budget. De ser överlag väldigt 

många fördelar och väldigt få nackdelar. Den största fördelen de ser med 

budgeten är att den ger ett bra underlag för uppföljning. Detta visas också 

genom att klubbarna i genomsnitt lägger mer tid på uppföljningen än på själva 

framställandet av budgeten. Dessutom visade undersökningen att många 

klubbar utgick från egna erfarenheter, istället för mer konkreta modeller, när 

de prognostiserade olika poster i budgeten. Undersökningen visade även att 

nästan samtliga klubbar utvärderar vilka risker man möter och de flesta 

beräknar även sannolikheten att riskerna realiseras. Många angav också att de 

tar stor eller mycket stor hänsyn till risker när de budgeterar. Sammantaget kan 

vi säga att budgeten har en mycket stor och viktig roll i hur varje klubb sköts.  
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1. Inledning 

Denna del beskriver bakgrunden till vårt uppsatsämne, dess syfte och vilka 

konkreta frågeställningar vi tänker studera. 

1.1. Bakgrund 

Idrottsrörelsen utgör sedan länge en betydande del av Sveriges ekonomi. 

Riksidrottsförbundet (RF), som är den svenska idrottsrörelsens samlade 

organisation, har drygt 20 000 medlemsföreningar (Riksidrottsförbundet 

2010). RF har organisationsformen ideell förening, vilket alla RF:s 

medlemsföreningar också måste ha (Riksidrottsförbundet 2009). Detta skiljer 

föreningarna från vanliga företag, och utgår från dess formella icke-

vinstdrivande syfte. Ekonomin har dock med tiden blivit allt viktigare även för 

idrottsföreningar. Utvecklingen inom vissa idrotter går mot omformning till 

aktiebolag, vilket ger större likhet med andra företag. Många större 

idrottsföreningar drivs idag mer som ett företag än en klassisk idrottsrörelse 

(Eriksson & Svensson 2005). 

Fotboll är Sveriges största idrott, både sett till antalet utövare, antalet åskådare 

och specialidrottsförbundets omsättning (Riksidrottsförbundet 2010). Trots 

detta har många av de största klubbarna på senare tid haft stora ekonomiska 

problem. I bokslutet för år 2010 presenterade lagen i herrarnas högsta serie, 

Allsvenskan, en gemensam förlust på 104 miljoner kronor (Svenska 

Fotbollförbundet 2011a). Året innan var motsvarande siffra -6,8 miljoner 

kronor (Svenska Fotbollförbundet 2010a). I tabellen nedan visas de 

sammanlagda ekonomiska resultaten för lagen i de högsta serierna under de 

fem senaste åren. De båda Division 1-serierna är här sammanslagna. 

 

Tabell 1: Ekonomiskt resultat 2006-2010 (miljoner kronor) 

Serie 2006 2007 2008 2009 2010 

Allsvenskan + 95,4 + 99,7 + 8,2 - 6,8 - 104,1 

Superettan - 3,1 - 8,2 + 4,0 - 10,9 - 19,3 

Division 1 - 12,4 - 2,3 - 2,5 - 9,7  

Damallsvenskan - 2,4 - 0,9 - 7,7 - 6,4  

(Svenska Fotbollförbundet 2011a; Svenska Fotbollförbundet 2011b; Svenska 

Fotbollförbundet 2010a; Svenska Fotbollförbundet 2010b; Svenska 

Fotbollförbundet 2010c; Svenska Fotbollförbundet 2009a) 
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Tittar man istället på driftsresultatet, alltså resultat exklusive spelaromsättning, 

finansnetto, bokslutsdispositioner med mera, finns inte samma skillnad mellan 

de två senaste åren i Allsvenskan. Läsningen är dock inte direkt 

uppmuntrande. Det är tydligt att de största klubbarna varit beroende av 

spelarförsäljningar, som står för stora delar av skillnaden mellan resultaten, för 

att gå runt. År 2010 blev detta resultat för Allsvenskan -120 miljoner kronor, 

och år 2009 var motsvarande siffra -115 miljoner kronor (Svenska 

Fotbollförbundet 2011a; Svenska Fotbollförbundet 2010a). Nedan visas det 

sammanlagda driftsresultatet för lagen i de högsta serierna under de fem 

senaste åren. Vi har inte hittat några siffror gällande Division 1. 

 

Tabell 2: Ekonomiskt resultat exklusive spelaromsättning 2006-2010 (miljoner kronor) 

Serie 2006 2007 2008 2009 2010 

Allsvenskan + 34,1 - 29,2 - 71,7 - 117,6 - 120,0 

Superettan - 7,0 - 16,6 - 34,5 - 11,0 - 40,8 

Damallsvenskan - 2,6 - 1,1 - 8,4 - 5,7  

(Svenska Fotbollförbundet 2011a; Svenska Fotbollförbundet 2011b; Svenska 

Fotbollförbundet 2010a; Svenska Fotbollförbundet 2010b; Svenska 

Fotbollförbundet 2009a) 

Det är inte bara Allsvenskan som haft dåliga ekonomiska resultat de senaste 

åren. Faktum är att det är de övriga serierna som mest frekvent visat negativa 

resultat. Kollar man på seriernas gemensamma resultat över de fem åren, alltså 

summan av resultaten i Tabell 1, är detta faktiskt positivt, trots att en stor 

majoritet av resultaten är negativa. Men det är också tydligt att denna 

sammanlagda vinst beror mycket på intäkter från spelarförsäljningar. 

Gällande de ekonomiska resultaten de fem senaste åren, kan man se en tydlig 

negativ trend. Denna beror naturligtvis på flera faktorer, som exempelvis ett 

minskat transfernetto. Den negativa utvecklingen kan också förstås genom att 

titta på klubbarnas största intäkts- och kostnadsposter. 

De två största intäktsposterna för klubbarna i Allsvenskan är publikintäkter 

och sponsorintäkter. Publikintäkter per klubb har från år 2006 till 2010 

minskat med 11,4 %, medan sponsorintäkter per klubb ökat med 5,4 %. 

Samtidigt har personalkostnaderna, som är den klart största utgiftsposten, ökat 

med 18,9 % per klubb. Antalet klubbar i Allsvenskan har sedan år 2006 
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utökats från 14 till 16 lag, därav beräkningen per klubb (Svenska 

Fotbollförbundet 2011a; Svenska Fotbollförbundet 2007a). 

I Superettan är sponsorintäkter den klart största intäktsposten. Från år 2006 

till 2010 har dessa ökat med 23,7 % medan den klart största kostnadsposten, 

personalkostnader, ökat med 40,0 % (Svenska Fotbollförbundet 2011b; 

Svenska Fotbollförbundet 2007b). 

För klubbarna i Damallsvenskan är den största intäktsposten, precis som för 

klubbarna i Superettan, sponsorintäkter. Dessa har från år 2006 till 2009 ökat 

med 45,3 %. Samtidigt har den största kostnadsposten, personalkostnader, 

ökat med 76,8 % (Svenska Fotbollförbundet 2010b; Svenska Fotbollförbundet 

2007c). 

När det gäller klubbarna i Division 1 redovisas inte motsvarande siffror i 

Svenska Fotbollförbundets analyser. För de övriga tre serierna kan det dock 

konstateras att den största kostnadsposten, personalkostnader, i samtliga fall 

har ökat betydligt mer sedan år 2006 än de största intäktsposterna. Detta är 

naturligtvis en av orsakerna till den negativa resultatutvecklingen under denna 

period. 

1.2. Problemdiskussion 

Det råder ingen tvekan om att ekonomin är viktig för en fotbollsklubb. Dels 

måste klubben ha pengar för att överhuvudtaget kunna bedriva sin 

verksamhet. Men det finns också ett tydligt samband som visar att bättre 

spelare, i form av högre löner, ger bättre sportsliga resultat (Jones 2009). Mer 

framgångsrika lag får också mer tv-pengar och når eventuellt europaspel, vilket 

ger möjlighet att värva ännu bättre spelare, och därmed nå ännu större 

framgångar. Man kan säga att framgång föder framgång, både sportsligt och 

ekonomiskt (Bridgewater 2010). Rika klubbar tenderar också att bli rikare, och 

gapet mellan rika och fattiga klubbar ökar hela tiden (Jones 2009).  

Allt detta skapar incitament för att ”chansa” med ekonomin, att spendera över 

sina tillgångar för att nå framgångar och därmed i efterhand finansiera 

satsningen. Alla klubbar kan dock inte nå framgångar samtidigt, och det är 

därför viktigt att de balanserar den sportsliga satsningen på framgångar med 

finansiell hållbarhet. Det är viktigt att inte ta för stora risker, för då riskerar 

klubbarna hela sin verksamhet. En bra riskhantering, så kallad risk 

management, är därför mycket viktig för fotbollsklubbar idag (Michie & 

Oughton 2005). 
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Alla företag idag, stora som små, bedriver någon form av ekonomistyrning. 

Ryktet säger att ideella organisationer är ineffektiva ekonomiskt (Anthony & 

Govindarajan 2001). Michie och Oughton (2005) hävdar att de börslistade 

engelska fotbollsklubbarna ligger efter andra börsnoterade företag när det 

gäller ekonomistyrning. Anthony och Govindarajan (2001) hävdar dock att 

kritiken mot ideella organisationers ekonomistyrning är överdriven, och att 

läget på senare år avsevärt förbättrats. 

Den kanske vanligaste och mest kända metoden för att styra sin ekonomi är 

budgetering. I en undersökning av svenska börsbolag som gjordes år 2004 

visade att hela 84 % använde sig utav budget (Ax et al. 2005). Trots det stora 

förtroende som företag tycks ha för budget anser ändå många kritiker att 

budget är något som endast försvårar verksamhetens arbete.  Många av 

kritikerna pekar på några av de Skandinaviska företag som helt arbetar utan 

budget och som gjort det framgångsrikt under en lång tid (Hope & Fraser 

1997).  

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) ställer enligt sin Elitlicens vissa ekonomiska 

krav på klubbarna i Damallsvenskan samt Allsvenskan och Superettan för 

herrar. Detta innefattar att klubbarna måste utforma en resultatbudget för det 

kommande verksamhetsåret (Svenska Fotbollförbundet 2009b). Även 

klubbarna i Division 1 ska utforma någon typ av budget enligt bestämmelser 

från SvFF (Svenska Fotbollförbundet 2010d). Därför är det intressant att titta 

på vilken syn de olika klubbarna har på budget. Stämmer den synen överens 

med SvFF:s eller medför budgeten mest negativa konsekvenser? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska fotbollsklubbars syn på 

budget, arbete med budget samt deras arbete med risker.  

1.4. Forskningsfrågor 

 Vilken syn har svenska fotbollsklubbar på budget? 

Vi vill, med tanke på Svenska Fotbollförbundets krav och akademins 

budgetkritik, undersöka klubbarnas syn på budget. Vilka för- och nackdelar ser 

de med budget? Är det ett användbart verktyg eller ett nödvändigt ont?  
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 Hur arbetar svenska fotbollsklubbar med budget?  

Vi vill också undersöka hur de praktiskt arbetar med budget. Vilka typer av 

budget används, hur prognostiseras intäkter och kostnader och hur mycket tid 

läggs på de olika delarna av budgetprocessen? 

 Hur arbetar svenska fotbollsklubbar med risker? 

Avslutningsvis vill vi granska riskhanteringen i klubbarna. Hur riskmedvetna är 

de, och hur avancerade riskbedömningar görs? 

1.5. Förklaring av begrepp 

Allsvenskan: den högsta fotbollsserien på herrsidan, innehållande 16 lag. 

Superettan: den näst högsta fotbollsserien på herrsidan, innehållande 16 lag. 

Division 1: serienivån närmast under Superettan på herrsidan. Består av två 

parallella serier, Division 1 Norra och Division 1 Södra, innehållande 14 lag 

vardera. 

Damallsvenskan: den högsta fotbollsserien på damsidan, innehållande 12 lag. 

RF: Riksidrottsförbundet. 

Specialidrottsförbund: Varje idrott har ett eget förbund inom RF 

(Riksidrottsförbundet 2007). 

SvFF: Svenska Fotbollförbundet, fotbollens specialidrottsförbund. 

SDF: Specialdistriktsförbund. Under specialförbunden finns ofta olika 

distriktsförbund. Inom fotbollen finns 24 stycken distriktsförbund 

(Riksidrottsförbundet 2007). 

Licensnämnden: Den nämnd som ger eller nekar föreningar elitlicens (Svenska 

Fotbollförbundet 2009b). 

Tävlingskommittén: Den kommitté som beslutar om bland annat 

serieindelning (Svenska Fotbollförbundet 2009b). 

  



10 

2. Metod 

Denna del motiverar vårt tillvägagångssätt och analyserar undersökningens 

eventuella brister. 

2.1.  Kvantitativ och kvalitativ ansats 

Vid genomförandet av en undersökning inom samhällskunskap finns två olika 

metodologiska angreppssätt att välja mellan, kvantitativ och kvalitativ metod 

(Holme & Solvang 1997). De två beteckningarna syftar på hur information 

genereras, bearbetas och analyseras i undersökningen (Patel & Davidson 

2003). 

Kvantitativ metod bygger på antagandet att den sociala verkligheten kan mätas 

med hjälp av olika metoder och instrument. En grundförutsättning för att 

kunna genomföra en bra kvantitativ undersökning är att forskaren har en god 

förkunskap inom området. Detta för att kunna kategorisera och konkretisera 

centrala begrepp innan den empiriska undersökningen genomförs. Detta gör 

det möjligt att senare standardisera informationen i sifferform och på så sätt 

kunna genomföra statistiska analyser som omfattar många enheter, vilket är 

avsikten med en kvantitativ undersökning. Flera olika metoder kan också 

användas för att genomföra en undersökning av kvantitativ karaktär. Den 

vanligaste metoden är frågeformulär med givna svarsalternativ. För att utforma 

ett frågeformulär är det mycket viktigt, som tidigare nämnts, att forskaren har 

en god kunskap inom det aktuella området, detta för att underlätta själva 

utformningen av frågorna. Något som är gemensamt för kvantitativa metoder 

är att ansatsen är relativt sluten. Det beror på att det är forskaren som 

bestämmer frågorna och svarsalternativen (Jacobsen 2002). 

Den kvalitativa undersökningen är, till skillnad från den kvantitativa, mer 

öppen för ny information. Forskaren försöker så lite som möjligt styra den 

information som samlas in och därför behövs inte samma förkunskaper inom 

området eftersom struktureringen och kategoriseringen sker efter insamlingen. 

Eftersom undersökningen består av intervjuer i olika former blir den mycket 

resurskrävande. Antalet intervjuobjekt regleras därför av de resurser som finns 

till förfogande. Fördelen är dock att metoden lägger stor vikt vid detaljer och 

att varje uppgiftslämnare behandlas unikt (Jacobsen 2002). 

I många undersökningar används dock en blandning av den kvalitativa och 

den kvantitativa ansatsen. Det kan till exempel vara ett frågeformulär som 

innehåller öppna frågor och på så sätt ger respondenten möjlighet att besvara 

frågorna med egna ord. Det kan också förekomma enskilda standardiserade 
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frågor vid en kvalitativ intervju. Ett annat sätt att kombinera dessa är att låta 

undersökningen bestå av två delar. Antingen inleds undersökningen med en 

kvalitativ del för att på så sätt underlätta utformandet av den kvantitativa. Det 

andra alternativet är att först göra en kvantitativ undersökning och sen följa 

upp med den kvalitativa för att ge ytterligare förståelse för problemet. När de 

båda metoderna används på detta sätt fungerar de också som kritiskt test av 

varandra och validerar resultatens giltighet. Resultatet som de olika metoderna 

gett jämförs då och en granskning av hur väl de stämmer överens görs 

(Jacobsen 2002). 

Med tanke på syftet med uppsatsen och de frågor vi ville besvara var en 

kvantitativ undersökning att föredra. Vid utformningen av den enkät som 

undersökningen bestod av, insåg vi dock att det också fanns vissa inslag av en 

kvalitativ ansats. Detta då vissa frågor gav respondenten en möjlighet att svara 

med egna ord. Att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ ansats är dock 

inte alltid negativt, utan de kan istället komplettera varandra (Holter & 

Kalleberg 1996). 

2.2.  Tillvägagångssätt 

Utgående från vår kvantitativa ansats valde vi att göra en statistisk 

undersökning. För att bygga upp undersökningen, förklara utgångspunkterna 

och stärka resultaten har vi också tagit del av och redogjort för en mängd teori. 

Hur vi gått tillväga i arbetet beskrivs i detta kapitel. 

2.2.1.  Insamling av material 

Syftet med en statistisk undersökning kan vara beskrivande/deskriptivt, 

förklarande/utredande eller framåtblickande/prognostiserande (Dahmström 

2005). I vårt fall är syftet beskrivande, och vid deskriptiva undersökningar är 

en enkät mycket lämplig. Utgångspunkten vid en enkät är vanligtvis att man 

behöver samla in data som tidigare inte finns tillgängligt. Ny data samlas alltså 

in i en så kallad primärdataundersökning. Redan existerande data kan också 

användas, denna typ av data tas fram med hjälp av en så kallad 

sekundärdataundersökning. I vårt fall fanns viss ekonomisk data över 

klubbarnas ekonomiska situation att ta del av. En del av detta redovisas i det 

inledande kapitlet. Det fanns här data från specifika klubbar som kunde 

användas. Vid tidpunkten för undersökningen hade dock inte all data för år 

2010 kommit in, vilket gjorde att vi i enkäten tvingades fråga även efter vissa 

ekonomiska data. I takt med att denna information senare offentligtgjorts har 
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det blivit möjligt att komplettera respondenternas svar på dessa frågor med 

sekundärdata. 

För en enkätundersökning finns det en rad olika insamlingsmetoder att välja 

mellan. De vanligaste är postenkäter, webbenkäter, gruppenkäter och 

besöksenkäter. Vid valet av insamlingsmetod ska den metod som, givet de 

befintliga resurserna, ger data så hög kvalitet som möjligt väljas (Dahmström 

2005). Då vi ville undersöka en relativt stor grupp och samtidigt hade relativt 

begränsade resurser valde vi att göra en webbenkät.  

Det finns flera fördelar med en webbenkät. En viktig fördel är att det går 

snabbt, dels att skicka och få tillbaka enkäten, och dels att registrera svaren då 

detta görs automatiskt. Det är också en relativt billig metod (Dahmström 

2005). Det finns även nackdelar med en webbenkät. En betydande nackdel är 

att det kan vara svårt att få tillgång till korrekta e-postadresser. Andra 

nackdelar kan vara att inte alla har tillgång till Internet eller tillräcklig datorvana 

för att besvara enkäten på rätt sätt. Tekniska problem kan också uppstå, 

liksom att det kan finnas hot mot den personliga integriteten (Dahmström 

2005). 

I vårt fall vägde fördelarna, att det går snabbt och är billigt, tungt. Speciellt då 

resurserna, främst i form av tid, inte var särskilt stora. I detta fall är också flera 

av nackdelarna mindre relevanta. Exempelvis har det via föreningarnas 

hemsidor gått att få fram adresser till i princip alla föreningar. Sedan finns 

alltid risken för felstavning eller att adressen är inaktuell, men vi tror inte att de 

problemen var särskilt stora. Internet bör alla föreningar ha tillgång till, men 

däremot kan inte respondenternas datorvana garanteras. Några tekniska 

problem har inte märkts av, och den personliga integriteten är väl skyddad via 

det program, Query&Report, som använts för enkäten. Dock är det svårt att 

säkerställa att respondenterna upplevt sina uppgifter som skyddade, även om 

det intygats att så är fallet. 

Den första kontakten med respondenterna var ett introduktionsmail som 

skickades ut en dryg vecka innan enkäten. I detta mail presenterades 

undersökningen, klubbarna informerades om vilka respondenter som valts, 

och uppmuntrades att delta. Vi klargjorde att vi ville nå den ekonomiansvarige 

i föreningen och bad om eventuell annan e-postadress att nå denne på. 

Respondenterna gavs också möjligheten att istället få ta del av enkäten i 

pappersform, en så kallad postenkät, vilket ingen önskade. Enkäten skickades 
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sedan ut via mail. En påminnelse skickades sedan vid två tillfällen till dem som 

inte svarat, innan enkäten stängdes ned. 

2.2.2.  Val av respondenter 

Vi har valt att granska de största fotbollsklubbarna i Sverige, då de har störst 

likhet med vanliga företag. Då kan relevanta jämförelser göras och ekonomiska 

teorier kan appliceras på bästa sätt. Vi ville undersöka de klubbar som har de 

största ekonomiska resurserna också beroende på att det bör vara dessa 

klubbar som har de största organisationerna, och som lägger mest energi på 

budgeteringen. Urvalet av klubbar utgick ifrån serietillhörighet, då klubbar i 

högre divisioner generellt sett har högre omsättning än klubbar i lägre 

divisioner. De klubbar som valdes var de som säsongen 2010 spelade i 

Allsvenskan, Superettan och de två Division 1-serierna på herrsidan, samt 

Damallsvenskan. Detta eftersom det var de fem svenska fotbollsserier som 

hade störst genomsnittlig omsättning under året. Sedan gjordes en 

totalundersökning bland klubbarna i dessa serier (Dahmström 2005). 

2.2.3.  Teoretiskt urval 

Det är viktigt att motivera valet av teorier och hur de har använts (Gustavsson 

2003). Teoridelen bygger på vetenskapliga artiklar, som hittats via sökningar i 

olika databaser. Dessa ger en djup och aktuell kunskap om ämnet. Böcker har 

också använts, då de ger en bred kunskapsbas. Vidare har diverse rapporter, 

regelverk och andra källor på Internet använts som ytterligare kunskapskällor 

inom området. 

I teoridelen har vi valt att först presentera idrottsliga förutsättningar i ett eget 

kapitel. Detta eftersom det är viktigt att ha en förståelse för vilka ekonomiska 

och organisatoriska regelverk och ramar som de undersökta föreningarna rör 

sig inom. Den rena teoridelen är sedan koncentrerad runt teorier kring budget, 

men även teorier om prognostisering och riskhantering tas upp. 

2.2.4.  Analys och slutsatser 

Jacobsen (2002) menar att det första som måste göras med det insamlade 

materialet från en kvantitativ undersökning är att lägga in det i ett statistiskt 

dataprogram. Detta för att få fram data i sifferform, för att på så sätt kunna 

analysera materialet. Denna process kallas för kodning. 

Vi har, som tidigare nämnts, använt Query&Report vid utskicket och 

insamlingen av enkäten. Detta program behandlar det insamlade materialet, 
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vilket innebär att det redan är kodat och därmed redo för analysering. Vi valde 

att i nästa steg analysera de enskilda frågorna var för sig. Detta kallas enligt 

Jacobsen (2002) för univariat analys. I en univariat analys finns det två olika 

undertyper. Den ena visar på vilken fördelning de olika svarsalternativen fått, 

detta kan visas i procent och/eller proportion. Den andra analyserar det mest 

typiska svaret och hur stor variation det är i svaren (Jacobsen 2002). Vi har 

först och främst använt den första av dessa två typer, detta för att få en klar 

bild av svarsmaterialet. Den andra typen har använts på vissa frågor, för att på 

så sätt kunna analysera hur stora skillnader det finns i svaren. I empirin har 

det, vid några tillfällen, dessutom gjorts sammankopplingar av två frågor för 

att kunna göra djupare analyser utifrån olika parametrar. Denna typ av 

analysmetod kallas för bivariat analys (Jacobsen 2002). 

Resultatet av vissa frågor har också jämförts med en tidigare studie som 

undersökte engelska fotbollsklubbars riskhantering. Detta gjordes för att 

ytterligare kunna analysera resultatet. Vid sådana jämförelser är det enligt 

Jacobsen (2002) viktigt att vara medveten om de skillnader som kan finnas 

mellan de olika populationerna. I vårt fall fanns det flera skillnader som var 

viktiga att ta hänsyn till när studierna jämfördes och som påverkade den analys 

som gjordes. Däremot fanns också betydande likheter som gjorde att 

jämförelsen hade en tydlig relevans för undersökningen. 

Slutsatserna har sedan dragits utifrån den analys som gjorts av empirin, med 

hänsyn till de teorier och övriga bakgrundsfakta som tagits upp i arbetet.  

2.3.  Metodproblem 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att granska sin egen studie. Man pratar 

om studiers validitet och reliabilitet. Begreppet validitet kan enligt Merriam 

(1994) delas upp i inre och yttre validitet. Studiens inre validitet handlar om 

hur väl resultatet motsvarar verkligheten. Det förekommer alltid en tolkning, 

både av forskaren men också, i vårt fall, av respondenterna när de besvarar 

enkäten. För att få så god inre validitet som möjligt har vi varit två personer 

som tolkat informationen, detta för att minska tolkningsfelen från forskarna. 

Svarsalternativen i enkäten har också i hög grad varit förutbestämda, vilket 

delvis är för att slippa tolka egenkomponerade svar. Dock finns det en risk att 

respondenten och forskaren tolkar svarsalternativen olika, vilket kan vara ett 

validitetsproblem.  

Yttre validitet handlar om undersökningens generaliserbarhet, det vill säga om 

svaren kan tillämpas på andra grupper eller situationer än just den svarande. 
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Då vi gjort en relativt stor undersökning bör generaliserbarheten vara ganska 

hög. Vi fick 24 svar på 68 utskickade enkäter, vilket innebär en svarsfrekvens 

på 35 %. Det går dock inte att utesluta att det till exempel är de som är mest 

positiva till budget som valt att besvara enkäten (Merriam 1994). 

Undersökningens reliabilitet handlar om hur pålitliga resultaten är. Om studien 

är pålitlig ska den kunna göras om av en annan forskare och ge samma 

resultat. Detta är svårt att garantera, då det alltid görs tolkningar av forskaren. 

Då vi gjorde en kvantitativ enkätundersökning med många förutbestämda 

svarsalternativ bör reliabiliteten ändå vara relativt god (Merriam 1994). 
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3. Idrottsliga förutsättningar 

Denna del består av en redogörelse av idrottsliga och fotbollsmässiga regler. 

3.1.  Allmänna idrottsregler 

Nedan beskrivs de två organisationsformerna ideell förening och 

idrottsaktiebolag, samt den regel, 51-procentsregeln, som reglerar 

aktiebolagens inflytande över föreningar. 

3.1.1.  Ideell förening 

De allra flesta svenska idrottsföreningar har organisationsformen ideell 

förening. Det finns olika typer av ideella föreningar och de allra flesta 

idrottsföreningarna ingår i begreppet allmännyttig ideell förening. Detta är 

dock endast ett skattemässigt begrepp som innebär att föreningarna är 

skattemässigt gynnade på grund av deras så kallade högtstående syfte. 

Föreningarna är då endast skatteskyldiga för inkomst av näringsverksamhet 

och fastighet. Även inkomster från näringsverksamhet kan vara skattefria för 

föreningarna, om den exempelvis har ”naturlig anknytning” till verksamheten, 

eller om den traditionsenligt har använts som finansieringskälla för den ideella 

verksamheten. De föreningar som är inkomstskattebefriade behöver heller inte 

redovisa eller betala någon moms (Lundén & Lindblad 2006). 

En ideell förening är bokföringsskyldig om den bedriver näringsverksamhet, 

om den är moderföretag i en koncern eller om värdet på föreningens tillgångar 

överstiger 30 prisbasbelopp (ca 1,2 miljoner kronor). Exempel på 

näringsverksamhet är kioskförsäljning, sponsring och försäljning av spelare, 

vilket gör att idrottsklubbarna som vi undersökt räknas in här (Lundén & 

Lindblad 2006).  

3.1.2.  Idrottsaktiebolag 

I Sverige är det tillåtet att driva idrottslig verksamhet som aktiebolag. För att 

ha rätten att delta i specialidrottsförbundets tävlingsverksamhet måste vissa 

regler dock följas. Först och främst måste röstmajoriteten innehas av den 

upplåtande föreningen, det vill säga att den ursprungliga föreningen måste äga 

minst 51 %. Ett idrottsaktiebolag måste också följa de stadgar som RF 

utformat, samt sitt eget specialidrottsförbunds stadgar (Svenska 

Fotbollförbundet 2011c). De är vidare skyldiga att följa andra lagar som gäller 

för aktiebolag i allmänhet. Exempel på detta är att inkomster som är kopplade 

till ett, av föreningen, helägt aktiebolag måste beskattas, till skillnad mot en 
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ideell förening som till stora delar är inkomstskattefri. Anledningen till att vissa 

klubbar ändå startar ett idrottsaktiebolag är ofta att de vill få in kapital 

(Eriksson & Svensson 2005). Detta kan dock vara svårt för idrottsaktiebolagen 

i Sverige, då 51-procentsregeln omöjliggör för privata investerare att få ett 

bestämmande inflytande i klubben (Riksidrottsförbundet 2009). 

3.1.3.  51-procentsregeln 

51-procentsregeln har sin grund i att svenska idrottsföreningar har tillåtelse att 

driva delar av verksamheten som ett idrottsaktiebolag. Idrottsaktiebolaget har 

tillåtelse att driva och äga 49 % av verksamheten, men majoriteten, alltså 51 %, 

måste fortfarande ägas av moderföreningen, det vill säga medlemmarna. Detta 

innebär att en svensk idrottsförening som drivs som ett aktiebolag inte kan ha 

en privat majoritetsägare av aktierna (Riksidrottsförbundet 2009).  

Den debatt som pågått kring 51-procentsregelns vara eller icke vara startade 

2009 då, bland andra, SvFF:s ordförande Lars-Åke Lagrell lämnade in en 

motion till RF om att slopa regeln. Förslaget mötte stark kritik från den före 

detta ordföranden för IFK Göteborg, Gunnar Larsson, som tillsammans med 

Malmö FF:s dåvarande ordförande, Bengt Madsen, och Göteborgs 

Fotbollförbund fick förslaget stoppat (Almgren 2011). SvFF förespråkar 

fortfarande en ändring av 51-procentregeln för att på så sätt främja 

utvecklingen för svensk fotboll och göra den konkurrenskraftig (Idrottens 

Affärer 2011).  

På andra sidan i denna debatt står bland annat de flesta supportrarna, alltså 

medlemmarna i de olika föreningar och supporterunioner som finns runt om i 

landet. Dessa menar att makthavarna och beslutsfattarna inom svensk 

idrottsrörelse är långt ifrån tillräckligt insatta i konsekvenserna kring en 

ändring av 51-procentregeln. De menar dessutom att den breda massan, 

allmänheten, som utgör själen och grunden i den svenska idrotten, måste ha 

chansen att vara med och påverka debatten kring regelns framtid (Svenska 

Fotbollssupporterunionen 2011). Även de Allsvenska klubbarna är oense om 

regeln, bland andra anser IFK Göteborg och Malmö FF att regeln inte bör 

ändras, medan flera av de mindre klubbarna anser att det borde vara upp till 

varje specialidrottsförbund att behandla frågan, vilket skulle innebära att SvFF 

skulle få besluta om vad som gäller inom fotbollen (Björkqvist 2011).  

3.2.  Fotbollsmässiga regler 

Här beskrivs viktiga regler inom fotbollen, som vi anser påverkar klubbarnas 

ekonomi. 
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3.2.1.  Elitlicensen 

Svenska Fotbollförbundet beslutade på ett möte år 1999 att införa en 

elitlicens för klubbar som spelar i Allsvenskan eller Superettan. Denna licens 

började gälla från och med år 2002 och med start år 2004 omfattades även 

Damallsvenskan av licensen. Elitlicensen innebär att de föreningar som berörs 

har vissa ekonomiska kriterier som de måste uppfylla för att tilldelas elitlicens. 

För att tydliggöra dessa obligatoriska kriterier åskådliggörs de i ett 

graderingssystem som är indelat i två kategorier, A-kriterier och B-kriterier 

(Svenska Fotbollförbundet 2009b).  

I A-kriterierna finns några olika punkter som måste uppfyllas för att få 

elitlicensen beviljad. Bland annat får inte föreningen uppvisa ett negativt eget 

kapital i slutet av räkenskapsåret. Om så ändå är fallet, måste föreningen 

skicka en handlingsplan till Licensnämnden på hur det negativa kapitalet ska 

elimineras under kommande år. Om denna handlingsplan godkänns av 

Licensnämnden tilldelas klubben i fråga elitlicens för kommande år. De får 

heller inte ha några förfallna skulder per 31 augusti avseende skatter och 

arbetsgivaravgifter, skulder till SvFF, SDF eller annan medlemsförening. De 

andra punkterna som måste uppfyllas är av mer organisatorisk karaktär och 

innefattar bland annat regler för räkenskapsår och inlämning av 

årsredovisning, samt krav på minst en godkänd revisor (Svenska 

Fotbollförbundet 2009b).  

B-kriterierna innehåller olika regler och bestämmelser som dels rör 

inlämnandet av ekonomiska rapporter. Bland annat måste alla föreningar som 

omfattas av elitlicensens ramar upplåta en resultatbudget för kommande 

räkenskapsår. Där finns också bestämmelser om rapportering av andra 

verksamheter som bedrivs inom ramen för juridisk person.  Om B-kriterierna 

inte uppfylls kan det leda till påföljder, i form av till exempel böter. Licensen 

tilldelas dock ändå (Svenska Fotbollförbundet 2009b). 

Om en förening inte tilldelas elitlicens ska Tävlingskommittén föreslå 

degradering. Detta föreslås till SvFF som vid nästa serieindelning tar hänsyn 

till förslaget (Svenska Fotbollförbundet 2009b). 

3.2.2.  Regler för Division 1 

I de två Division 1 serierna, Norra och Södra, finns det särskilda 

bestämmelser. Likt de elitlicensierade klubbarna ska föreningarna i Division 1 

följa den föreskrivna kontoplanen och de föreskrivna redovisningsreglerna 



19 

från Förbundsstyrelsen. Klubbarna ska också ha minst en godkänd eller 

auktoriserad revisor och de ska senast den 30 april lämna in den godkända 

årsredovisningen, alternativt årsbokslutet, till SvFF. Vid denna tidpunkt ska 

även en budget för kommande räkenskapsår lämnas in tillsammans med ett, av 

SvFF utformat, formulär angående ekonomisk rapportering för det gångna 

räkenskapsåret (Svenska Fotbollförbundet 2010d). 

3.2.3.  Värderingsregler 

Allmänt säger SvFF i sina stadgar att svenska fotbollsklubbar ska bedriva sin 

verksamhet med sund ekonomi och i enlighet med god redovisningssed 

(Svenska Fotbollförbundet 2011c). Detta innebär att gällande lagar, regler och 

rekommendationer ska följas. Som komplement till detta har SvFF tagit fram 

speciella anvisningar för de klubbar som omfattas av elitlicensen, och som 

gäller före andra redovisningsregler (Svenska Fotbollförbundet 2009b). 

Det som främst skiljer redovisningen i fotbollsklubbar mot den i vanliga 

företag, är det faktum att fotbollsspelare får tas upp på balansräkningen som 

en immateriell anläggningstillgång. Detta gäller dock endast externa 

spelarförvärv, som får tas upp till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet 

består då av det överenskomna transferbeloppet plus tränings-

/utbildningsersättning och solidaritetsersättning till spelarens tidigare klubbar. 

Avskrivning sker linjärt över den, vid köptillfället överenskomna, ursprungliga 

kontraktslängden. Om kontraktet förlängs får inte avskrivningstiden förlängas. 

Värdet på spelare får heller inte skrivas upp. Däremot ska nedskrivning ske till 

återvinningsvärdet, om detta bedöms vara lägre än bokfört värde. Spelare från 

den egna ungdomsverksamheten får inte tas upp som en tillgång. Detta 

motiveras med att syftet med reglementet inte är att spegla marknadsvärdet, 

utan att periodisera kostnader. Dessa redovisningsprinciper följer också 

internationell praxis. Fotbollsklubbarna måste inte balansera sina 

spelarförvärv. Om de vill kan de istället välja att kostnadsföra spelarförvärven 

direkt. Det viktiga är att klubben använder samma princip varje år. Endast i 

undantagsfall får man byta metod (Svenska Fotbollförbundet 2009b). Av de 

Allsvenska lagen år 2010 var det tolv av 16 lag som balanserade spelarförvärv 

(Svenska Fotbollförbundet 2011a). 
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4. Teori 

I detta avsnitt redogörs för teorier kring ekonomistyrning med fokus på 

budgetering. Prognostisering och riskhantering tas också upp. 

4.1.  Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning innebär ”avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål” (Nationalencyklopedin 

2011a). Den har sin grund i företagets vision, affärsidé, strategi och 

verksamhetsplan, och har alltså som mål att nå uppsatta ekonomiska mål (Ax 

et al. 2005). För att utföra ekonomistyrningens uppgifter används olika så 

kallade styrmedel. Samuelsson (1996) delar upp styrmedlen i tre olika typer: 

formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. 

Formella styrmedel kan kallas för olika metoder eller tekniker. Hit räknas 

exempelvis budget, produktkalkylering och benchmarking. 

Organisationsstruktur avser hur verksamheten är uppbyggd, vilket kan vara ett 

sätt att styra ekonomin mot givna mål. Exempel på detta är organisationsform, 

ansvarsfördelning och belöningssystem. Med mindre formaliserad styrning 

menas mjukare styrmedel som också kan påverka ekonomin i rätt riktning. 

Företagskultur, lärande och bemyndigande är tre exempel på detta (Samuelson 

1996). 

4.2.  Budget 

Undersökningar som gjorts gällande svenska börsbolag visar att budgetering är 

mycket vanligt. I denna del beskrivs budgeteringsprocessen och syftena med 

budget. Det har också kommit fram uppgifter om att många företag bedriver 

någon typ av förändringsprojekt gällande budgeten (Ax et al. 2005). Därför 

kommer denna del även ta upp den kritik mot budget som framkommit inom 

akademin. Det faktum att budget fortfarande används i så hög grad har dock 

lett till kritik av budgetkritiken, något som också tas upp i detta avsnitt. 

4.2.1.  Definition av budget 

Det finns flera olika sätt att definiera budget. Vi har valt att utgå från följande 

definition:  

En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, 

om ekonomiska konsekvenser för en kommande period. (Samuelson 

1973) 
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Denna definition visar dels att det handlar om de förväntningar som finns hos 

organisationen. Budgeten visar vad företaget förväntar sig av kommande 

period. Förväntningar om framtiden är centrala i en budget. Det kan handla 

om både mer eller mindre kvalificerade gissningar, bedömningar eller 

prognoser (Ax et al. 2005).  

Definitionen pekar också på att det handlar om åtaganden, dels 

organisationens åtaganden gentemot andra, men också ett utdelande av ansvar 

inom organisationen. Olika medarbetare har åtaganden gentemot 

organisationen i stort (Ax et al. 2005). 

Avslutningsvis så är definitionen också tydlig med att budgeten beaktar 

ekonomiska konsekvenser. Det innebär dock inte att den måste vara uttryckt i 

finansiella termer, även om det är vanligast (Ax et al. 2005).  

4.2.2. Olika typer av budget 

Begreppet budget används ofta som om det vore en enda sak, men det finns 

flera olika typer av budget. Exempelvis består en budget ofta av både huvud- 

och delbudgetar. Huvudbudgeten gäller då hela företaget och delbudgetarna 

gäller en viss del av företaget. Det finns tre olika typer av huvudbudgetar. En 

resultatbudget är en budgeterad resultaträkning för en kommande period, ofta ett 

år. I den prognostiseras framtida intäkter och kostnader. En likviditetsbudget är 

en budgeterad kassaflödesanalys. Den tar upp företagets budgeterade in- och 

utbetalningar, för att säkerställa tillgången till kapital. En balansbudget är en 

budgeterad balansräkning för en framtida tidpunkt, ofta det kommande 

räkenskapsårets balansdag. Den kan ses som en summering av de två andra 

huvudbudgeterna utgående från tidigare års balansräkning. Delbudgetar, som 

gäller en viss del av företaget, är naturligtvis vanligare i större företag. Där kan 

delbudgetar göras för olika avdelningar. Uppdelningar kan också göras på 

exempelvis olika produkter, affärssegment, investeringar eller projekt.  (Ax et 

al. 2005). 

4.2.3.  Budgetprocessen 

Med budgetprocessen menas både arbetet med att framställa en budget och 

användningen av budgeten i form av budgetuppföljning och -analys. Själva 

uppställandet av budgeten utgör en sorts planering av hur framtiden kommer 

att se ut, samtidigt som den ger en överblick av företagets verksamhet. 

Uppföljning och analys av budgeten utgör också en viktig del av 

budgetprocessen, då den hjälper till att förbättra både budgetering och 
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organisationen i stort. Uppställandet av budgeten kan göras på många olika 

sätt, men det finns huvudsakligen tre metoder för detta (Ax et al. 2005). 

Uppbyggnadsmetoden 

Grunden för budgeten, i form av företagets strategi och omvärldsanalyser, 

levereras enligt uppbyggnadsmetoden av företagsledningen till de olika 

budgeterarna. Dessa har sedan till uppgift att framställa delbudgetar utifrån 

olika områden i företaget. Delbudgetarna sammanställs sedan till en 

huvudbudget, som ledningen analyserar och omarbetar. Det förs under arbetet 

en dialog mellan ledning och budgeterare, som leder fram till den slutgiltiga 

budgeten. Uppbyggnadsmetodens positiva sidor är att den ger utrymme för 

engagemang och lärande i företaget. Nackdelarna kan vara att det är svårt att 

enas och att arbetet tar mycket tid (Ax et al. 2005). 

Nedbrytningsmetoden 

Enligt nedbrytningsmetoden tar ledningen fram ett förslag till huvudbudget 

för företaget tillsammans med en analys av omvärlden samt anvisningar för det 

fortsatta budgetarbetet. Det är sedan budgeterarnas uppgift att utgående från 

ledningens material bryta ned huvudbudgeten i olika delbudgetar. De lämnar 

ett nytt förslag till huvudbudget samt delbudgetar till ledningen, som sedan 

analyseras och fortsatt omarbetas i samspel med ekonomiavdelningen, innan 

de fastställs av ledningen. Fördelar med metoden är att den utgår från helheten 

och att ledningens syn på utvecklingen är avgörande. Det negativa är att 

metoden är auktoritär och ger litet utrymme för medarbetarnas idéer. För lite 

ansvar för sin budget kan kraftigt minska motivationen (Ax et al. 2005). 

Den iterativa metoden 

I verkligheten används sällan varken uppbyggnadsmetoden eller 

nedbrytningsmetoden renodlat. Den iterativa metoden innebär istället en 

kombination av de båda. Arbetet är då en process som sammanför ledningens 

övergripande syn och strategi med medarbetarnas framarbetade 

förutsättningar. En intensiv kommunikation mellan de olika nivåerna sker då 

för att arbeta fram en budget. Då den iterativa metoden är en blandning av de 

båda andra metoderna har den lite av bådas för- och nackdelar. Det finns 

heller ingen absolut gräns mellan de olika metoderna (Ax et al. 2005). 
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Budgetuppföljning och -analys 

En viktig fördel med budget är att den ger ett bra underlag för bedömning av 

en periods resultat. Ett arbete med budgetuppföljning höjer därmed värdet av 

budgeteringen. Budgetuppföljning är inte bara något som sker efter årets slut, 

utan det är ett arbete som ofta pågår fortlöpande för kortare perioder. Arbetet 

består av analyser av det faktiska utfallets avvikelse från budget. Dessa 

avvikelser kan vara både positiva och negativa, och det handlar om att hela 

tiden lära sig av vad som hänt och vad som gjorts. Orsaker till avvikelser söks 

och det är viktigt att försöka vidta åtgärder för att minska avvikelserna för 

kommande perioder Denna lärprocess syftar till mer exakta budgetar i 

framtiden. Uppföljningen ska också utkräva ansvar av den som är ansvarig för 

de avvikelser som påvisats. På detta sätt markeras allvaret i situationen och 

medarbetarna får ett personligt ansvar att hålla sin del i budgeten. Konkret 

består budgetuppföljningen ofta av sammanställda rapporter över budget och 

utfall. Den ”verkliga” uppföljningen är dock de diskussioner som tas upp i 

verksamheten som en följd av rapporterna, dels mellan ekonomer och 

ansvariga och dels mellan ansvariga och deras medarbetare. Det är dessa 

diskussioner som leder fram till förbättringar av budgetarbetet (Ax et al. 2005).  

4.2.4.  Budgetens syften 

Vad är egentligen syftet med budgetering? De som använder sig av budget 

anser att det finns en rad olika fördelar med budgetering. Den kanske mest 

grundläggande är att den är ett bra planeringsinstrument som ger en bra 

överblick över verksamheten. Budgeten utvecklades också huvudsakligen som 

ett verktyg för att underlätta arbetet med finansiella prognoser, 

likviditetshantering och investeringar, samt för att lättare kunna kontrollera 

kostnader (Bunce & Fraser 1997).  

Numera ser dock många företag betydligt fler fördelar med budget. En är att 

den stärker samordningen mellan olika enheter, så att de arbetar mot samma 

mål. Budgeten fungerar också som resursallokering inom företaget och visar 

på olika verksamheters prioritet (Ax et al. 2005). 

Ansvarsfördelning är ytterligare en viktig del i budgetprocessen, då budgeten 

ska ge tydliga uppdelningar mellan olika enheter och delegera ansvar över olika 

delar av verksamheten. En budget ger också, som tidigare nämnts, ett bra 

underlag för uppföljning av verksamheten. Vidare kan den underlätta 
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kommunikationen mellan medarbetare och olika enheter i organisationen (Ax 

et al. 2005).  

En annan viktig fördel med budgetering är att den ökar den ekonomiska 

medvetenheten. Den ger en utökad kunskap om samband mellan verksamhet 

och ekonomi, och vilken påverkan olika delar har på helheten. En budget kan 

också skapa goda förutsättningar för tydliga målsättningar hos olika delar av 

företaget. Får medarbetarna också ingå i framtagningsprocessen av budget och 

mål skapas god motivation att nå målen för sin verksamhet (Ax et al. 2005). 

De olika fördelar som företag främst ser med budget skiljer sig naturligtvis åt. 

Generellt sett budgeterar mindre företag mest i planeringssyfte, medan större 

företag mer är ute efter en helhetssyn, samt fördelar som samordning, 

ansvarsfördelning och kommunikation (Ax et al. 2005).  

4.2.5.  Budgetering i ideella föreningar 

Anthony och Govindarajan (2001) menar att budgetprocessen inom ideella 

organisationer är snarlik den hos vanliga företag. I ideella organisationer menar 

författarna att det är svårt att påverka sina intäkter. Det handlar istället mer om 

att anpassa kostnaderna efter intäkterna. I budgeten slås det fast hur mycket 

pengar olika områden inom organisationen har att röra sig med. Sedan är det 

upp till de olika delområdenas ansvariga att hålla sin delbudget. På grund av 

detta är budget det viktigaste ekonomistyrningsverktyget för ideella 

organisationer enligt Anthony och Govindarajan (2001). 

Utgångspunkten för kostnadsfördelningen är antingen att nå ett nollresultat 

eller en liten vinst. Enligt definitionen ska en ideell organisation inte vara 

vinstdrivande, men de kan ändå behöva en liten vinst som säkerhet vid 

eventuella sämre tider (Anthony & Govindarajan 2001). Idrottsföreningar med 

organisationsformen ideell förening har i grunden inget vinstsyfte, och kan 

därmed jämställas med andra ideella organisationer enligt Eriksson och 

Svensson (2005). 

4.2.6.  Kritik mot budget 

Trots att budget är det styrmedlet som genom åren använts flitigast så har 

kritiken mot budgetstyrning varit stor från många håll. Hope och Fraser (2000) 

skriver att trots att vi lever i en tid där marknader ständigt förändras, 

konkurrensen blir allt tuffare och kundernas valmöjligheter allt fler, använder 

sig många företag fortfarande av årlig budget.  
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I en tidigare artikel skriver Hope och Fraser (1997) att flera stora och 

framgångsrika skandinaviska företag arbetar utan budget. Dessa används som 

stöd i författarnas teorier och argument. Ett av dessa företag var Svenska 

Handelsbanken (SHB) som redan på 70-talet övergav det traditionella 

budgetarbetet. Sedan dess har SHB haft en mycket fin utveckling gentemot 

konkurrenterna och företaget är idag en av de ledande bankerna i Norden 

(Hope & Fraser 2003). VD för SHB var vid denna tidpunkt Jan Wallander och 

enligt Hope och Fraser (1997) var han en av de tidigaste pionjärerna inom 

området budgetfri styrning.  

Wallander (1995) anser att upprättandet av en budget ska leda till att företagets 

anställda ska förändra sitt sätt att arbeta. Om det däremot inte påverkas så 

saknar budgeten mening. Vidare beskriver han att budgeten och prognoserna 

kommer att vara tillförlitliga om utvecklingen fortsätter som tidigare. Detta 

eftersom prognoser bygger på trender och tidigare händelser. Wallander (1995) 

menar att detta är ett ointressant resultat av budgetarbetet, eftersom företaget 

troligtvis arbetat på samma sätt även utan budget, och det leder enbart till 

onödiga kostnader. Det som han däremot anser vara direkt farligt för företag 

som använder budget, är när utvecklingen inte följer prognoserna. De krav på 

anpassning och förändring som detta medför för företag kommer att försvåras 

av att budgeten inte förutser sådana händelser. Detta beror delvis på att 

budgeten inger en slags trygghet för företag om att de tror sig veta hur 

utvecklingen kommer att se ut.   

Mycket av den kritik som Wallander (1995) riktat mot budget har fått stöd av 

andra forskare och författare. Två av dessa är nämnda tidigare, Hope och 

Fraser, och de har, i artiklar och böcker, utryckt sin kritik mot budget. I likhet 

med Wallander anser Hope och Fraser (2000) att budgeten är alltför statisk för 

att kunna bemöta den snabba utveckling som sker. De menar att företag 

istället bör hitta nya modeller som underlättar för snabba beslut och 

förändringar. Vidare beskriver även Hope och Fraser (2000) budgetarbetet 

som extremt resurskrävande i jämförelse med den faktiska nyttan av en 

budget. De anser också att budgeten alltför mycket fokuserar på finansiella 

resultat som till varje pris måste uppnås. Hur detta påverkar verksamheten i 

övrigt tas det ingen hänsyn till, anser de. 

4.2.7.  Kritik mot kritiken 

Trots den kritik som finns gentemot budget så visar undersökningar att budget 

fortfarande är mycket vanligt. I en studie av Johansson (1997) tillfrågades 

svenska börsnoterade företag om deras budgetanvändning. Resultatet visade 

att 91 % av företagen sammanställde budgetar. Dock framkom det att ungefär 
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hälften av de som använde budget på något sätt försökte förändra detta arbete. 

I en uppföljande studie från 2004 som undersökte 277 svenska börsbolag 

visade det sig att 84 % av dessa använde sig av någon form av budget. Av dem 

som fortfarande använde sig av budget var det hela 73 % som inte alls har 

några planer på att överge budgetarbetet, istället försöker dessa utveckla 

budgeten. Studierna visade att budgetens användning inte minskat i den 

utsträckning som undersökningen från 1997 antydde. Däremot hade andelen 

företag som använde sig av årlig budget minskat och istället brukades nu 

förändrade former av budget, som i olika utsträckning kompletterades med 

andra styrmedel (Ax et al. 2005; Johansson et al. 1997).  

Ekholm och Wallin (2000) skriver att många av de som kritiserar budgeten är 

managementkonsulter som har ett egenintresse av att försöka få företag att 

ändra styrmodeller. De menar att många i sin kritik marknadsför egna, 

alternativa modeller till budget. I deras egen studie undersöker de 650 finska 

företags syn på, och användning av, budget. De företag som ingick i 

undersökningen var de som då hade en omsättning på mer är 13,7 miljoner 

euro och de fick en svarsfrekvens på 25,8 %. De kom fram till att 94 % 

fortfarande använde sig av budget. Av dessa var det 60,7 % som ständigt 

försökte förändra arbetet med budget för att lättare bemöta de krav som ställs 

på verksamheten, medan 25 % fortfarande hade den traditionella årliga 

budgeten. Det var dock enbart 8,3 % som antingen övervägde att överge 

budget eller höll på att överge den. Ekholm och Wallin (2000) skriver att 

studien visar att den traditionella budgeten fortfarande har ett starkt stöd hos 

många företag även om många som använder den delvis håller med om 

kritiken. Vidare stödjer studien deras teori om att budgeten är viktig för den 

interna effektiviteten, men att den däremot försvårar arbetet vid externa 

förändringar. Denna undersökning ger liknande resultat som de som gjorts om 

svenska börsföretag, vilket understryker att budgeten fortfarande har en 

mycket viktig roll i många företags styrning och planering. 

4.3.  Prognostisering 

En budget speglar företagets förväntningar om framtiden, ofta det kommande 

året, och utgörs av mer eller mindre kvalificerade gissningar (Ax et al. 2005). 

Budgeten får ofta karaktären av en prognos över året som kommer. Det är 

många olika saker som ska prognostiseras i en budget, och vad det handlar om 

beror naturligtvis på verksamheten. I fotbollsföreningar är exempelvis två av 

de största intäktsposterna publikintäkter och sponsorintäkter (Svenska 

Fotbollförbundet 2011a). De klubbar som använder resultatbudget försöker då 

att inför varje år göra en prognos för hur stora dessa intäkter kommer att bli.  
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Det finns flera olika metoder för att prognostisera framtida värden utgående 

från tidigare värden. Den enklaste metoden är att göra en så kallad naiv 

prognos. Det innebär att värdet antas bli det samma som närmast föregående 

år. En annan metod är att göra en prognos utgående från tidigare års 

genomsnitt.  Här kan företag såklart variera hur många år de tar hänsyn till, 

och de kan också använda vägda genomsnitt. Det innebär att det läggs större 

vikt vid senare års värden än tidigare års. Ytterligare en metod är en så kallad 

trendanalys. Den innebär att man statistiskt tar fram den trend som tidigare 

värden följer, och sedan antar att denna trend fortsätter. (Heizer & Render 

2008). 

Vilken metod som används för att göra prognosen beror på hur tidigare års 

värden ser ut. Om värdena är relativt lika varje år, och ingen tydlig trend finns, 

är det relevant att beräkna någon typ av genomsnitt av tidigare värden. En naiv 

prognos skulle också kunna duga i detta fall. Har värdena däremot en tydlig 

trend, exempelvis att de har ökat för varje år, är en trendanalys betydligt mer 

lämplig (Heizer & Render 2008). 

På kostnadssidan i en resultatbudget kan det också göras prognoser över 

värdena. Ett annat sätt att arbeta är att fördela de prognostiserade intäkterna 

till olika delar av verksamheten. Kostnadssidan i resultatbudgeten visar då en 

typ av maximal kostnad för de olika delarna. Används detta arbetssätt blir 

budgetarbetet en kostnadsfördelare inom organisationen. Detta sätt att arbeta 

är främst relevant i ideella organisationer (Anthony & Govindarajan 2001). 

4.4.  Risker 

Risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa. 

(Nationalencyklopedin 2011b) 

Alla företag möter hela tiden olika typer av risker. Man kan aldrig säkert veta 

hur framtiden kommer att se ut, och det gäller att kunna möta de förändringar 

som framtiden för med sig (Hope & Fraser 2000). Dessa förändringar kan 

naturligtvis vara både positiva och negativa, och det är alltså de eventuella 

negativa förändringarnas konsekvenser som utgör risken. Den verksamhet 

inom företag där man lokaliserar, identifierar och kvantifierar risker kallas för 

risk management (Nationalencyklopedin 2011c). Detta är även viktigt inom 

fotbollen (Michie & Oughton 2005). 

Inom den engelska fotbollen har man under senare år tydligt sett hur 

klubbarna utsätts för allt större risker. När det brittiska tv-bolaget ITV Digital, 
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som köpt tv-rättigheterna till alla matcher i tre av de fyra högsta engelska 

serierna, gick i konkurs 2002, försvann stora intäkter för fotbollsklubbarna 

(BBC 2006). Detta gav många klubbar omfattande ekonomiska problem, och 

visade hur beroende många var av dessa intäkter. Skillnaderna i tv-intäkternas 

storlek har också blivit stor mellan olika divisioner, vilket har ökat drivkraften 

att spela i en högre serie. En annan utveckling under senare år har varit att de 

stora europeiska cuperna inbringat ännu större summor pengar till de 

deltagande klubbarna, i form av publikintäkter, tv-pengar och prispengar 

(Michie & Oughton 2005).  

Utvecklingen har alltså gått mot mer osäkra framtida intäkter, och ett större 

beroende av sportsliga framgångar. Detta, tillsammans med att spelarlönerna 

ökat kraftigt på senare år, gör att klubbarna får en allt svårare ekonomisk 

balansgång. Vikten av god risk management blir allt viktigare för ekonomisk 

överlevnad på längre sikt. En undersökning bland engelska fotbollsklubbar i de 

fyra högsta serierna, gjord 2004, visade på stora brister i föreningarnas 

riskhantering. Endast 47 % av klubbarna svarade att de utvärderade vilka typer 

av risker klubben möter, och dess omfattning. Vidare svarade endast 41 % att 

de bedömde sannolikheten att riskerna i fråga realiseras, och så lite som 26 % 

uppgav att de genomförde specifika riskstudier och konsekvensbedömningar 

(Michie & Oughton 2005). 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av den enkätundersökning som 

genomförts. Hela frågeformuläret finns bifogat i slutet av arbetet. 

Budgetering i svenska fotbollsklubbar 

Antal besvarade enkäter: 24 

1 Vilken serie spelade klubben i 2010? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Allsvenskan 7 29,2 % 

Superettan 8 33,3 % 

Division 1 6 25,0 % 

Damallsvenskan 3 12,5 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

Den totala svarsfrekvensen för enkäten var 35 %. 

Svarsfrekvensen för respektive serie var följande: 

Allsvenskan: 47 % 

Superettan: 50 % 

Division 1: 21 % 

Damallsvenskan: 27 % 

2 Bolagsform? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Aktiebolag 4 16,7 % 

Ideell förening 20 83,3 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

De flesta klubbarna är som känt ideella föreningar, men vi har även fått svar 

från några klubbar som bildat aktiebolag. 
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3 Använder ni er av budget? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ja 24 100,0 % 

Nej 0 0,0 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

18 av klubbarna som svarat, dvs. klubbarna i Allsvenskan, Superettan och 

Damallsvenskan, ska ha en budget enligt reglerna för elitlicensen. Men även 

klubbarna i Division 1 ska ha budget enligt SvFF:s bestämmelser. Alla 

respondenter uppger också att de använder budget. 

4 Vilken eller vilka av dessa typer av budget använder ni er av? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Resultatbudget 20 87,0 % 

Likviditetsbudget 18 78,3 % 

Budgeterad balansräkning 6 26,1 % 

Totalt: 23 

Obesvarade: 1 
  

Enligt elitlicensreglerna måste klubbarna i Allsvenskan, Superettan och 

Damallsvenskan ha resultatbudget, annars kan böter utkrävas. Trots detta 

uppger två av de 18 berörda klubbarna (11 %) att de inte använder sig av 

resultatbudget. Bland Division 1-klubbarna har fyra av fem (80 %) 

resultatbudget (en klubb har inte besvarat frågan). Likviditetsbudget visar sig 

också vara mycket vanligt, medan inte särskilt många använder sig av en 

budgeterad balansräkning. Vi har också beräknat det genomsnittliga antalet 

budgettyper som används i de olika serierna enligt frågan: 

Allsvenskan: 2,1 

Superettan: 1,9 

Division 1: 1,5 

Damallsvenskan: 1,7 
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5 Hur lång period budgeterar ni huvudsakligen för? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ett år 24 100,0 % 

Flera år 0 0,0 % 

Kortare perioder 0 0,0 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

Samtliga klubbar uppgav att de huvudsakligen budgeterar för ett år framåt i 

tiden. 

6 Hur många personer är involverade i budgetarbetet? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

0 – 1 0 0,0 % 

2 – 3 7 29,2 % 

4 – 5 7 29,2 % 

6 – 7 3 12,5 % 

8 – 9 1 4,2 % 

10 – 11 3 12,5 % 

12 – 13 1 4,2 % 

14 – 15 2 8,3 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 

Medelvärde: 6,25 

Standardavvikelse: 3,95 

Median: 5,00 

  

Svaren varierar ganska mycket. Det är dock huvudsakligen relativt få personer 

involverade i budgetarbetet. 

Medelvärdena för hur många personer som är involverade i budgetarbetet för 

klubbarna i de olika serierna är följande: 

Allsvenskan: 9,0 

Superettan: 6,0 

Division 1: 5,2 

Damallsvenskan: 2,7  
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7 Ungefär hur många timmars arbete läggs på framställandet av 

budgeten? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

0 – 19 4 16,7 % 

20 – 39 8 33,3 % 

40 – 59 6 25,0 % 

60 – 79 0 0,0 % 

80 – 99 0 0,0 % 

100 – 119 4 16,7 % 

120 – 139 1 4,2 % 

140 – 159 0 0,0 % 

160 – 179 1 4,2 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 

Medelvärde: 48,33 

Standardavvikelse: 41,54 

Median: 60,00  

  

Genomsnittligt antal timmars arbete som läggs på framställandet av budget för 

klubbarna i de olika serierna är som följer: 

Allsvenskan: 64,3 

Superettan: 61,3 

Division 1: 29,2 

Damallsvenskan: 15,0 
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8 Ungefär hur många timmars arbete läggs på analys och uppföljning av 

budgeten? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

0 – 19 5 21,7 % 

20 – 39 3 13,0 % 

40 – 59 3 13,0 % 

60 – 79 5 21,7 % 

80 – 99 0 0,0 % 

100 – 119 3 13,0 % 

120 – 139 0 0,0 % 

140 – 159 1 4,3 % 

160 – 179 0 0,0 % 

180 – 199 0 0,0 % 

200 – 219 3 13,0 % 

Totalt: 23 

Obesvarade: 1 

Medelvärde: 69,17 

Standardavvikelse: 63,11 

Median: 60,00 

  

Genomsnittligt antal timmars arbete som läggs på analys och uppföljning av 

budget i klubbarna i de olika serierna är följande: 

Allsvenskan: 124,3 

Superettan: 56,3 

Division 1: 33,5 

Damallsvenskan: 35 (två svar) 

Man kan konstatera att klubbarna i genomsnitt lägger mer tid på analys och 

uppföljning än på själva framställandet av budgeten. 
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9 Vilka fördelar anser ni att det finns med budget? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Den ger en bra överblick över 

verksamheten 
21 87,5 % 

Den ger en bra samordning mellan olika 

enheter 
10 41,7 % 

Den fördelar resurser i verksamheten 17 70,8 % 

Den fördelar ansvar till olika enheter 16 66,7 % 

Den ger ett bra underlag för uppföljning 23 95,8 % 

Den underlättar kommunikationen 12 50,0 % 

Den skapar en ekonomisk medvetenhet 20 83,3 % 

Den skapar tydliga målsättningar 18 75,0 % 

Den motiverar medarbetare att nå sina mål 11 45,8 % 

Jag ser inga fördelar med budget 0 0,0 % 

Annat 2 8,3 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

Annat: 

Den ger oss möjlighet till att kunna optimera resursfördelningen 

Den är helt nödvändig för verksamheten 

Fotbollsföreningarna ser många olika fördelar med budget. Samtliga 

respondenter ser fördelar med budget, och någon har svarat att den är helt 

nödvändig för verksamheten. 
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10 Vilka nackdelar anser ni att det finns med budget? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Den är dyr 0 0,0 % 

Den är tidskrävande 3 12,5 % 

Den är konserverande och försvårar 

förändringar 
2 8,3 % 

Den inger en falsk trygghet 4 16,7 % 

Den tar inte hänsyn till oförutsedda 

händelser 
6 25,0 % 

Jag ser inga nackdelar med budget 15 62,5 % 

Annat 0 0,0 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

Respondenterna ser väldigt få nackdelar med budget. Hela 62,5 % svarade att 

de inte såg några nackdelar med budget. 

11 Vad är er sammantagna syn på budget? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Fördelarna överväger nackdelarna kraftigt 17 70,8 % 

Fördelarna överväger nackdelarna 7 29,2 % 

Fördelarna och nackdelarna tar ut varandra 0 0,0 % 

Nackdelarna överväger fördelarna 0 0,0 % 

Nackdelarna överväger fördelarna kraftigt 0 0,0 % 

Vet ej 0 0,0 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

Sammantaget tycker samtliga respondenter att fördelarna med budget 

överväger nackdelarna. De 17 klubbar som svarat att fördelarna kraftigt 

överväger nackdelarna ser i genomsnitt 6,2 olika fördelar med budget i fråga 9, 

och 0,3 nackdelar i fråga 10. De sju klubbar som svarat att fördelarna 

överväger nackdelarna ser i genomsnitt 6,1 fördelar med budget, och 1,4 

nackdelar. 
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De 17 klubbar som var mest positiva har i genomsnitt 4,7 personer inblandade 

i budgetarbetet, lägger 40,3 timmar på framställandet av budget och 64,3 

timmar på analys och uppföljning. De andra sju klubbarna hade i genomsnitt 

10,0 inblandade personer, lade 67,9 timmar på framställande och 80,4 timmar 

på analys och uppföljning av budget. 

12 Hur prognostiserar ni framtida publikintäkter? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Vi antar att det blir samma som förra året 0 0,0 % 

Vi antar att vi får samma publiksnitt som 

vårt genomsnitt för de senaste åren 
1 4,3 % 

Vi beräknar en trend utgående från tidigare 

år, och antar att trenden fortsätter 
2 8,7 % 

Vi bedömer ett troligt publiksnitt utgående 

från vår erfarenhet 
15 65,2 % 

Vi planerar inte vår ekonomi 0 0,0 % 

Annat 5 21,7 % 

Totalt: 23 

Obesvarade: 1 
  

Annat: 

Utfall samt en sportslig bedömning av lagets chanser. 

Vi nollbasplanerar publikmängden. 

Vi utgår från förra året. Hur är trenden generellt i fotbollssverige? Hur har 

laget förändrats inför säsongen? Hur är det allmänna läget i och kring 

klubben? Vi bedömer utifrån en mängd olika faktorer som vi väger samman. 

Som tidigare år, men alltid lite under. 

Vi bedömer publiksnitt utifrån ett antal parametrar, bland annat tidigare års 

siffror, föregående års placering, förväntat placering kommande år, 

motståndare, osv. Vi försöker bryta ner det och titta på varje match för sig. 

Som framgår av svaren är det ofta flera olika variabler som spelar in när man 

prognostiserar framtida publikintäkter. Många väljer dock att plocka fram att 

man gör en bedömning utgående från erfarenhet snarare än följer en fast 

beräkningsmetod. 
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13 Hur prognostiserar ni föreningens sponsorintäkter? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Vi vet väldigt väl hur mycket pengar vi får 

in p.g.a. existerande sponsorkontrakt 
2 8,7 %  

Vi antar att de blir samma som förra året 0 0,0 % 

Vi beräknar vad som är en trolig summa 

utgående från de senaste årens trend 
8 34,8 % 

Vi bedömer vad som är en trolig summa 

utgående från vår erfarenhet 
10 43,5 % 

Vi planerar inte vår ekonomi 0 0,0 % 

Annat 3 13,0 % 

Totalt: 23 

Obesvarade: 1 
  

Annat: 

Vi sätter ett högt mål och arbetar för att nå det. 

Vår marknadsavdelning arbetar med tio olika parametrar vid framtagande av 

budget. Kan inte dessa i detalj, men erfarenheten säger att den är relativt 

träffsäker. 

Utfall samt bedömning av vad nya aktiviteter med mera kan ge. 

Konjunkturbedömning. 

Även prognostiseringen av sponsorintäkter utgår enligt svaren mycket från 

erfarenhet. Här verkar dock beräkning med hjälp av trend vara betydligt 

vanligare än när det gäller publikintäkter. 
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14 Hur beräknar ni era kostnader i budgeten? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Vi antar att de blir samma som förra året 0 0,0 % 

Vi beräknar vad som är en trolig summa 

utgående från de senaste årens trend 
6 26,1 % 

Vi bedömer vad som är en trolig summa 

utgående från vår erfarenhet 
12 52,2 % 

Vi utgår från prognostiserade intäkter och 

fördelar resurserna till olika delar av 

verksamheten 

3 13,0 % 

Vi planerar inte vår ekonomi 0 0,0 % 

Annat 2 8,7 % 

Totalt: 23 

Obesvarade: 1 
  

Annat: 

Vi tar reda på så mycket fakta som möjligt, hyreshöjningar, löneutveckling 

med mera. 

Utfall samt bedömning vad en ökad/minskad verksamhet kan innebära. Vår 

största post är lönekostnader, som mycket noggrant kalkyleras. 

Även beräkningen av kostnader i budgeten utgår mycket från de inblandades 

erfarenhet. Några beräknar den med hjälp av de senaste årens trend och 

ytterligare några resursfördelar kostnaderna utgående från prognostiserade 

intäkter. Det senare verkar dock inte vara så vanligt. 

15 Utvärderar ni vilka typer av risker som klubben möter och dess 

omfattning? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ja 23 95,8 % 

Nej 1 4,2 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

Väldigt många klubbar uppger att de utvärderar vilka risker man möter och 

dess omfattning. 
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16 Gör ni en bedömning av sannolikheten att riskerna i fråga realiseras? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ja 21 91,3 % 

Nej 2 8,7 % 

Totalt: 23 

Obesvarade: 1 
  

Även bedömningar av riskernas sannolikhet att realiseras är det väldigt många 

klubbar som uppger sig göra. 

17 Gör ni specifika riskstudier och konsekvensbedömningar? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ja 11 45,8 % 

Nej 13 54,2 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

När det gäller specifika riskstudier och konsekvensbedömningar är det inte lika 

vanligt bland klubbarna. Ändå uppger nästan hälften av respondenterna att de 

gör sådana. 

18 Hur stor hänsyn tar ni till riskerna när ni planerar/budgeterar? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Mycket stor 2 8,3 % 

Stor 16 66,7 % 

Liten 5 20,8 % 

Mycket liten 1 4,2 % 

Ingen alls 0 0,0 % 

Totalt: 24 

Obesvarade: 0 
  

Hela 75 % av respondenterna uppger att de tar stor eller mycket stor hänsyn 

till riskerna när de budgeterar. 
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19 Hur stor omsättning hade ni under 2010? 

Data har fåtts in från 23 av 24 föreningar. 

Den totala omsättningen för klubbarna som besvarat frågan är 805 948 000 kr. 

Dem genomsnittliga omsättningen för klubbarna i de olika serierna är följande: 

Serie Antal svar Genomsnitt 

Allsvenskan 7 84 800 000 kr 

Superettan 7 24 200 000 kr 

Division 1 8 4 108 000 kr 

Damallsvenskan 3 6 100 000 kr 

Sekundärdata visar att den genomsnittliga omsättningen för klubbarna i de två 

högsta serierna för herrar är följande: 

Serie Genomsnitt 

Allsvenskan 64 700 000 kr 

Superettan 20 625 000 kr 

20 Vilket ekonomiskt resultat hade ni år 2010? 

Data har fåtts in från 22 av 24 föreningar. 

Det sammanlagda resultatet för klubbarna är - 47 195 000 kr. 

Genomsnittligt ekonomiskt resultat för de olika serierna är följande: 

Serie Antal svar Genomsnitt 

Allsvenskan 7 - 6 053 000 kr 

Superettan 6 - 676 000 kr 

Division 1 4 19 000 kr 

Damallsvenskan 3 - 56 000 kr 

Sekundärdata visar att det genomsnittliga ekonomiska resultatet för klubbarna 

i de två högsta serierna för herrar är som följer: 

Serie Genomsnitt 

Allsvenskan - 6 506 000 kr 

Superettan - 1 206 000 kr 
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21 Vilket resultat förväntade ni er inför år 2010? 

Tio av 24 klubbar besvarade frågan. Avvikelsen mellan det angivna förväntade 

resultatet och det faktiska resultatet i fråga 20 har beräknats. En av de tio 

klubbarna har dock inte angivit något svar på fråga 20, och därför räknas den 

klubben bort från denna fråga. Den totala avvikelsen (i absoluta tal) för de nio 

klubbarna blev 38 328 000 kronor, vilket är 7,1 % av deras omsättning. 

Genomsnittlig avvikelse i kronor och i procent av omsättningen för klubbarna 

i de olika serierna är följande: 

Serie Antal svar Genomsnitt Avvikelse % 

Allsvenskan 2 6 680 000 kr 9,0 % 

Superettan 4 1 904 000 kr 5,8 % 

Division 1 1 137 000 kr 2,3 % 

Damallsvenskan 2 11 000 kr 0,2 % 

Av de nio klubbarna nådde fem bättre resultat än förväntat, tre sämre än 

förväntat och en det förväntade resultatet. De största avvikelserna återfinns 

bland de klubbar som nått bättre resultat än förväntat. 
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6. Analys 

Budget har som bekant fått utstå en hel del kritik genom åren. Trots det visar 

studier att budgeten som styrmedel fortfarande har ett starkt stöd hos svenska 

företag. Många av dessa företag håller dock, till viss del, med om den kritik 

som finns och de är medvetna om de nackdelar som en budget kan innebära. 

Ändå anser de att budgeten har så pass många fördelar att det motiverar en 

fortsatt användning. Dessutom ser budgetarbetet inte ut som det en gång 

gjorde, många använder sig nu av alternativa budgetformer som man hoppas 

ska innebära en ökad anpassningsförmåga vid oförutsedda händelser (Ax et al. 

2005).  

Inom fotbollen är klubbar, som spelar i Allsvenskan, Superettan och 

Damallsvenskan, enligt elitlicensen tvingade att inför varje år skicka in en 

resultatbudget till SvFF. Detta krav ingår i B-kriterierna, och om de inte uppfylls 

kan det i värsta fall leda till böter (Svenska Fotbollförbundet 2009b). 

Undersökning omfattar, förutom Damallsvenskan, Superettan och 

Allsvenskan, även de två Division 1 serierna på herrsidan. Dessa två serier står 

inte under elitlicensens regler, men måste ändå skicka in en budget till SvFF 

för kommande räkenskapsår. Skillnaden är att Division 1 klubbarna får välja 

vilken typ av budget de vill använda sig av. De är alltså inte tvingade att, som 

elitlicensklubbarna, upprätta en resultatbudget (Svenska Fotbollförbundet 

2010d).  

Undersökningen visar att 16 av de 18 elitlicensklubbarna, samt fyra av de fem 

klubbarna i division 1 som besvarat frågan, använder resultatbudget. Noterbart 

är att två klubbar, som riskerar böter enligt elitlicensens regler, inte uppfyller 

de krav som ställs. Undersökningen visar även att likviditetsbudget är mycket 

vanligt, 18 av de 23 som svarat använder denna. Däremot är balansbudgeten 

inte lika använd, då endast sex av 23 anger att de utformar en sådan. Eftersom 

de elitlicensierade klubbarna måste skicka in en resultatbudget till SvFF är det 

väntat att denna budget är den som är vanligast. Troligtvis hade den, även utan 

SvFF:s krav, varit mycket vanlig då resultatet är väldigt viktigt för klubbarnas 

långsiktiga överlevnad, och resultatbudgeten är ett sätt att planera och förutse 

framtida intäkter och kostnader (Ax et al. 2005). Att likviditetsbudgeten nästan 

är lika vanlig kan bero på att den, på vissa plan, kompletterar resultatbudgeten 

på ett bra sätt. Detta eftersom den prognostiserar framtida in- och 

utbetalningar (Ax et al. 2005). För en fotbollsklubb skiljer det sig väldigt 

mycket i in- och utbetalningar för olika perioder, exempelvis kommer största 

delen av sponsorpengarna in under första delen av året. Detta är en av de 

största intäktsposterna och då inbetalningarna oftast sker tidigt under året är 
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det viktigt att ha en översikt över vilka utbetalningar som kan tänkas göras 

under senare delar av året. I en av de andra stora intäktsposterna, 

publikintäkter, sker inbetalningarna lite mer kontinuerligt under året. Men 

eftersom serierna avslutas under senare delen av oktober innebär det ett par 

kritiska månader för klubbarna fram till årsskiftet. En väl utarbetad 

likviditetsbudget bör då förutse detta och på så sätt innebära att det finns 

pengar i kassan för att göra de utbetalningar som är nödvändiga. Balansbudget 

är dock inte lika vanligt. En anledning till att några klubbar ändå valt att 

använda en sådan kan vara att de vill få en bättre ordning på hur det egna 

kapitalet förändras under året, detta på grund av elitlicensens krav på ett 

positivt eget kapital (Svenska Fotbollförbundet 2009b). 

I empirin framgår det att samtliga klubbar ser många fördelar med budget. 

Detta oavsett vilken serie de spelar i, hur stor organisationen är, eller hur 

många som arbetar med den. Enligt teorin ser mindre företag främst budgeten 

som ett bra planeringsverktyg, medan större företag är mer intresserade av 

fördelar som samordning, ansvarsfördelning och kommunikation (Ax et al. 

2005). Den ger en bra överblick över verksamheten, den skapar ekonomisk medvetenhet 

och den skapar tydliga målsättningar var tre av de fyra fördelar som flest klubbar 

såg med budget. De fick alla stöd av minst 75 %. Fördelar som den ger en bra 

samordning mellan olika enheter och den underlättar kommunikationen fick inte lika 

starkt stöd, men låg ändå mellan 40 och 50 %. Detta tyder på att de flesta 

klubbarna är relativt små, och främst använder budgeten i planeringssyfte. 

Alla klubbar utom en, hela 95,8 %, tycker att budgeten ger ett bra underlag för 

uppföljning. Detta motiverar också att de flesta klubbarna anger att de lägger 

mer tid på uppföljningen av budget än på själva utformningen. Dessutom 

anser klubbarna att det finns väldigt få nackdelar med budget, hela 15 av 24 

anger att de inte ser några nackdelar alls med budget. Detta gör att samtliga 

klubbar anser att fördelarna antingen överväger eller kraftigt överväger nackdelarna.  

De sju klubbar som anser att fördelarna överväger nackdelarna ser i genomsnitt 6,1 

fördelar med budget. Jämförs de sju med de 17 klubbar som anser att fördelarna 

kraftigt överväger nackdelarna, som i genomsnitt ser 6,2 fördelar med budget, är 

skillnaden minimal. Tittar man däremot på hur många nackdelar de ser med 

budget är skillnaden större. De klubbar som är lite mindre positivt inställda till 

budget ser i genomsnitt 1,4 nackdelar per klubb, jämfört med 0,3 nackdelar 

per klubb för de som anser att fördelarna kraftigt överväger nackdelarna. 

De lite mindre positiva klubbarna är också de klubbar som i genomsnitt lägger 

ned mest tid och resurser på budgeten. De har i genomsnitt 10,0 personer som 

är involverade i budgetarbetet, de lägger 67,9 timmar på framställandet och 
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80,4 timmar på uppföljning. De 17 klubbar som var mest positiva har i 

genomsnitt 4,7 personer involverade och de lägger 40,3 timmar på 

framställandet respektive 64,3 på uppföljning.  

Det är lätt tro att det är de klubbar som lägger mest resurser på budgetarbetet 

som är mest positivt inställda till budget. Istället verkar samtliga klubbar 

tillräckligt positiva till budget för att en sådan koppling inte ska kunna göras. 

Hur mycket resurser som läggs på budgetarbetet är istället tydligt kopplat till 

serietillhörigheten, som i sin tur är korrelerad med omsättningen. Vidare ser 

dessa större klubbar också fler nackdelar, kanske som en följd av mer 

omfattande budgetuppföljning och analys, där de kan hitta svagheter i 

budgeten. De vanligaste nackdelarna klubbarna såg var att budgeten inte tar 

hänsyn till oförutsedda händelser och att den inger en falsk trygghet. Intressant att 

notera är annars att ingen av de 24 undersökta klubbarna tycker att budgeten är 

dyr. Kanske beror detta på det stora ideella arbete som läggs ned inom 

idrotten?  

Inom fotbollen finns ett tydligt samband mellan serietillhörighet och 

omsättning. De herrklubbar som spelar i högre serier lägger även mer resurser 

på budget, mätt i antalet inblandade personer, tid som läggs på framställande 

av budget och tid som läggs på analys och uppföljning av budgeten. Vi kan 

också se att klubbarna i de högre serierna generellt sett genererat ett sämre 

resultat år 2010, trots den kraftigt större omsättningen.  

Tittar vi på avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat, har inte tillräckligt 

många svar fåtts för att göra en säker bedömning. Tendensen verkar dock vara 

att klubbarna i högre serier har en större avvikelse, inte bara i absoluta tal utan 

också sett i procent av omsättningen. Värt att notera här är också att de tre, i 

absoluta tal, klart största avvikelserna är positiva avvikelser, alltså att resultatet 

blivit bättre än förväntat. Den stora avvikelsen bland större klubbar kan då, 

åtminstone i vissa fall, bero på en stor spelarförsäljning som de kanske inte 

budgeterat för. Allmänt kan man konstatera att värdering av spelare och 

spelaromsättning har en stor påverkan på resultatet för de största klubbarna. 

Därav har resultaten också varierat en hel del de senaste åren (Svenska 

Fotbollförbundet 2011a; Svenska Fotbollförbundet 2010a; Svenska 

Fotbollförbundet 2009a). 

När det gäller Damallsvenskan har klubbarna i genomsnitt lite högre 

omsättning än klubbarna i Division 1, medan de ligger långt efter klubbarna i 

Superettan (Svenska Fotbollförbundet 2010b; Svenska Fotbollförbundet 

2010c; Svenska Fotbollförbundet 2011b). Jämför man vidare med Division 1, 

så har de Damallsvenska klubbarna betydligt färre personer involverade i 
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budgetarbetet och de lägger mycket mindre tid på framställande av budget. 

Däremot lägger de ned lite mer tid på analys och uppföljning av budget, och 

använder sig av något fler budgettyper. Vi kan här se tendenser på att 

Damallsvenskan ligger lite efter Division 1 organisatoriskt, trots högre 

omsättning. Vi har dock bara fått in tre svar från klubbar i Damallsvenskan, så 

det är svårt att säkerställa dess generaliserbarhet. 

Jämför man de responderande klubbarnas genomsnittliga omsättning och 

resultat med de sekundärdata som finns tillgängliga, visar det sig att de klubbar 

som responderat ligger en bit över genomsnittet när det gäller både resultat 

och omsättning. Vi kan därför ana en tendens att det är de lite större 

klubbarna med högre omsättning och bättre ekonomiskt resultat som besvarat 

enkäten. Detta kan självklart påverka svaren på andra frågor, och det finns en 

risk att dessa också avviker från de svar som fåtts om samtliga klubbar svarat. 

Vi tror dock inte att detta påverkar slutsatserna särskilt mycket. Om det 

däremot är så att de klubbar med mer negativ inställning till budget varit 

mindre benägna att svara är detta ett större hot mot slutsatserna. Denna risk är 

dock svår att bedöma. 

Vid framställandet av en resultatbudget görs olika prognoser för att ta fram 

intäkter och kostnader. I en fotbollsklubb är två av de största intäktsposterna 

sponsorintäkter och publikintäkter. Vi valde därför att undersöka hur 

klubbarna prognostiserade dessa intäkter och de flesta svarade att de utgick 

från egna erfarenheter. Detta var speciellt vanligt vid prognostiseringen av 

publikintäkter, där 15 av de 23 som svarade angav detta. Fem klubbar angav 

även andra metoder än de som var föreslagna. Av de svaren framgick att 

klubbarna överlag utgår från flera olika parametrar när de prognostiserar 

publikintäkter. För de som angav att de utgick från egna erfarenheter kan man 

då tro att de, just av erfarenhet, har en bra uppfattning om vilka parametrar 

som är viktiga att ta i beaktande. Det kan dock finnas en risk i att man blir allt 

för subjektiv och gör glädjekalkyler när en mer objektiv prognosmetod inte 

används. Å andra sidan kan en analysmetod som trendanalysen inte heller helt 

spegla verkligheten. 

Om vi tittar på prognostiseringen av sponsorintäkter är det även här vanligast 

att utgå från egna erfarenheter. Däremot är det betydligt vanligare att använda 

sig av trendanalys här då åtta av 23 använder denna metod. Tendensen är att 

det är de mindre klubbarna som använder sig av trendanalys medan de större 

utgår från egna erfarenheter. Vid prognostiseringen av kostnader är det också 

vanligast att utgå från egna erfarenheter för att få fram de olika 

kostnadsposterna. Sex av 23 har även angett att de utgår från de senaste årens 
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trend när de prognostiserar kostnader. Däremot använder endast tre av 23 den 

metod som, enligt Anthony och Govindarajan (2001), är den vanligaste för 

ideella föreningar. De säger nämligen att kostnaderna anpassas efter de 

prognostiserade intäkterna, intäkterna fördelas alltså på de olika 

kostnadsposterna. De menar vidare att denna metod bygger på att ideella 

föreningar oftast har som mål att visa ett nollresultat. 

Enligt Hope och Fraser (2000) möter alla företag olika typer av risk. Det är 

därför viktigt att göra olika riskbedömningar för att på så sätt ta reda på hur 

känsligt företaget är för eventuella förändringar. Michie och Oughton (2005) 

menar att detta även gäller inom fotbollen. Konkreta risker fotbollsklubbar 

kan möta är exempelvis att tv-intäkter, sponsorintäkter och publikintäkter med 

mera minskar på grund av degradering till en lägre division. Det kan bli 

lågkonjunktur, som gör att dessa intäkter minskar, då intressenternas 

ekonomiska situation försämras. Sponsorer och tv-bolag kan också gå i 

konkurs. Stora klubbar, som räknar med europaspel, kan misslyckas med att nå 

detta. Lagar och regler kan ändras, som gör att nya krav ställs, vilket kan 

generera större utgifter. Lönenivån kan öka kraftigt, på grund av konkurrens 

med utlandet. Dessa risker, och naturligtvis fler, stöder Michie och Oughtons 

(2005) påstående att risk management är viktigt även inom fotbollen. 

I vår undersökning ställde vi fyra riskrelaterade frågor. Resultatet visade att 

svenska fotbollsklubbar, i mycket stor utsträckning, utvärderar vilka risker 

klubben möter. Dessutom gör nästan samtliga klubbar också en bedömning av 

sannolikheten att riskerna i fråga realiseras. Däremot är det endast 45,8 % som 

anger att de gör specifika studier över vilka konsekvenser en realiserad risk 

egentligen får. Sammantaget verkar svenska klubbar vara relativt riskmedvetna 

då hela 18 av 24 svarat att de tar stor eller mycket stor hänsyn till riskerna när de 

budgeterar. De resterande sex klubbarna tar då följaktligen liten eller mycket liten 

hänsyn till riskerna.  

De tre första riskfrågorna, om utvärdering av risker, sannolikhetsbedömning av risker 

och konsekvensbedömningar, är hämtade från en undersökning av Michie och 

Oughton (2005) som rör engelska fotbollsklubbar i de fyra högsta serierna. 

Dessa frågor valdes för att de ger en bra överblick över klubbarnas 

sammantagna syn på, och arbete med, risker. Dessutom är det intressant att 

kunna jämföra vårt resultat med en redan existerande studie. Den engelska 

studien visade att det bland klubbarna fanns stora brister i riskhanteringen då 

endast 47 % av dem utvärderade vilka risker man möter. Vidare svarade 41 % 

att de gör sannolikhetsbedömningar av att riskerna i fråga realiseras och endast 
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26 % gjorde specifika riskstudier och konsekvensbedömningar (Michie & 

Oughton 2005).  

Om den engelska studien jämförs med vår studie är det tydligt att svenska 

föreningar arbetar betydligt mer med risk management och att de anser att det 

är ett viktigt inslag i budgetarbetet. Däremot är vi medvetna om att den 

engelska studien är från 2004 och mycket kan ha hänt sedan dess. Vem vet hur 

de svenska klubbarna arbetade med risk för sju år sedan? Det kan mycket väl 

vara så att de ökade riskerna som klubbarna ställts inför, och den utveckling 

som skett i övrigt de senaste åren, har gjort det nödvändigt för fotbollsklubbar 

att mer aktivt börja arbeta med risk management. I vilket fall ser det idag 

relativt bra ut när det gäller de svenska fotbollsklubbarnas risk management. 
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7. Slutsats 

Svenska fotbollsklubbar är väldigt positivt inställda till budget. De ser många 

olika fördelar med budget, samtidigt som majoriteten inte ser några nackdelar 

alls. Samtliga undersökta föreningar svarade att fördelarna med budget 

åtminstone överväger nackdelarna, men de flesta, drygt 70 %, ansåg att de till 

och med kraftigt överväger. Vi kan se att de mest positiva och de lite mindre 

positiva i princip ser lika många fördelar med budget. Skillnaden i inställning 

till budget ligger istället i att de lite mindre positiva ser betydligt fler nackdelar 

än de mest positiva. Hur mycket resurser man lägger på arbetet är kopplat till 

serietillhörigheten, som i sin tur är tydligt kopplad till omsättningen. Vidare 

kan vi konstatera att de mindre klubbarna, som lägger mindre tid på budget 

och har färre personer inblandade i budgetarbetet, generellt sett är mest 

positivt inställda till budget. De lite större klubbarna ser därmed i princip lika 

många fördelar med budget, men betydligt fler nackdelar. 

Resultatbudget och likviditetsbudget är de två klart vanligaste budgetformerna 

hos svenska fotbollsklubbar. 87,0 % av respondenterna angav att de använder 

sig av en resultatbudget, och 78,3 % använder likviditetsbudget. Att budget är 

så vanligt beror delvis på de regler som SvFF satt upp, men säkerligen också 

på klubbarnas positiva inställning till budget. När de budgeterar är i 

genomsnitt 6,25 personer inblandade i arbetet, men det skiljer sig mycket 

mellan olika klubbar. Den minsta organisationen utgörs av två personer, och 

den största 15. Alla är därmed ändå relativt små organisationer när det gäller 

hur många som är inblandade. Klubbarna lägger i genomsnitt ned 48,33 

timmar på framställande av budget, och 69,17 timmar på analys och 

uppföljning. De ser alltså uppföljning och analys som en mycket viktig del av 

budgetprocessen, vilket också stöds av att hela 95,8 % tycker att budgeten ger 

ett bra underlag för uppföljning. När det gäller att prognostisera intäkter och 

kostnader är det många olika parametrar som spelar in. Klubbarna har pekat 

på att den personliga erfarenheten är väldigt viktig i detta arbete. Många ser 

denna som viktigare än att följa någon av de specifika prognosmetoderna. Den 

vanligaste av dessa är annars trendanalys, vilket en del klubbar använder. 

Om vi tittar på risk management ser det relativt bra ut. Hela 95,8 % angav att 

de utvärderar vilka risker klubben möter och dess omfattning. 91,3 % 

bedömer sannolikheten att riskerna realiseras och 45,8 % gör specifika 

riskstudier och konsekvensbedömningar. Vidare uppgav 75 % att de tar stor 

eller mycket stor hänsyn till riskerna när de budgeterar. Detta visar att svenska 

fotbollsklubbar är relativt riskmedvetna.  
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Bilaga 1 – Introduktionsmail 

 

Hej,  

 

Vi är två studenter från Karlstad Universitet som studerar sista terminen på 

Matematikekonomiprogrammet. Under denna termin kommer vi att skriva 

vårt examensarbete på C-nivå inom området företagsekonomi. Då båda också 

är mycket fotbollsintresserade kommer uppsatsen att inrikta sig på 

fotbollsklubbars ekonomi. Mer konkret har vi valt att titta på hur 

ekonomistyrningen ser ut i svenska fotbollsföreningar och då främst hur 

föreningarna arbetar med budget. Dels för att ta reda på i vilken grad budget 

används, men också hur den utformas, hur intäkter och kostnader 

prognostiseras och vilka risker som tas.  

För att besvara dessa frågeställningar har vi tänkt genomföra en undersökning 

bland de fotbollsklubbar som säsongen 2010 spelade i Allsvenskan för damer 

och Division 1, Superettan eller Allsvenskan för herrar. Undersökningen 

består av en enkät med ett antal frågor som vi kommer att skicka ut via e-post 

om en dryg vecka. Det skulle vara till stor hjälp för oss i vårt arbete om Ni tog 

er tid och svarade på enkäten, detta för att öka undersökningens trovärdighet 

och relevans. Enkäten kommer att ta runt tio minuter att besvara.  

Vi vill gärna att den som är ansvarig för ekonomin inom föreningen besvarar 

enkäten och om denne nås på någon annan adress så är vi tacksamma om Ni 

kunde meddela oss detta. Om Ni hellre vill ha enkäten via brev meddela bara 

detta så löser vi det.    

Den färdiga undersökningen kommer att skickas ut till alla som besvarat 

enkäten. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Tomas Olsson och Erik Wennberg 
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Bilaga 2 – Utskicksmail 

 

Hej,  

Vi kontaktade Er förra veckan angående vårt examensarbete om budgetering i 

svenska fotbollsklubbar. I detta mail bifogas nu den enkät som 

undersökningen bygger på. Det skulle vara till mycket stor hjälp för oss om Ni 

tog er tid och besvarade enkäten. 

För att nå enkäten, klicka på länken nedan. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Tomas Olsson och Erik Wennberg 

 

Bilaga 3 – Enkäten 

 

BUDGETERING I SVENSKA FOTBOLLSKLUBBAR 

Alla svar kommer att redovisas anonymt. 

Har ni frågor, kontakta oss: 

Tomas Olsson, 070 – 389 72 45 eller tomaolss101@student.kau.se 

Erik Wennberg, 070 – 541 52 39 eller erikwenn100@student.kau.se 

 

Tack på förhand! 

  

mailto:tomaolss101@student.kau.se
mailto:erikwenn100@student.kau.se
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1 Vilken serie spelade klubben i 2010? 

Allsvenskan 

Superettan 

Division 1 

Damallsvenskan 

 

2 Bolagsform? 

Aktiebolag 

Ideell förening 

 

3 Använder ni er av budget? 

Ja 

Nej 

 

4 Vilken eller vilka av dessa typer av budget använder ni er av? 

Resultatbudget 

Likviditetsbudget 

Budgeterad balansräkning 

 

5 Hur lång period budgeterar ni huvudsakligen för? 

Ett år 

Fler år 

Kortare perioder 

 

6 Hur många personer är involverade i budgetarbetet? 

 
 

7 Ungefär hur många timmars arbete läggs på framställandet av 

budgeten? 
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8 Ungefär hur många timmars arbete läggs på analys och uppföljning av 

budgeten? 

 
 

9 Vilka fördelar anser ni att det finns med budget? 

Den ger en bra överblick över verksamheten 

Den ger en bra samordning mellan olika enheter 

Den fördelar resurser i verksamheten 

Den fördelar ansvar till olika enheter 

Den ger ett bra underlag för uppföljning 

Den underlättar kommunikationen 

Den skapar en ekonomisk medvetenhet 

Den skapar tydliga målsättningar 

Den motiverar medarbetare att nå sina mål 

Jag ser inga fördelar med budget 

Annat:  

 

10 Vilka nackdelar anser ni att det finns med budget? 

Den är dyr 

Den är tidskrävande 

Den är konserverande och försvårar förändringar 

Den inger en falsk trygghet 

Den tar inte hänsyn till oförutsedda händelser 

Jag ser inga nackdelar med budget 

Annat:  
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11 Vad är er sammantagna syn på budget? 

Fördelarna överväger nackdelarna kraftigt 

Fördelarna överväger nackdelarna 

Fördelarna och nackdelarna tar ut varandra 

Nackdelarna överväger fördelarna 

Nackdelarna överväger fördelarna kraftigt 

Vet ej 

 

Prognostisering 

Nu följer några frågor om hur ni arbetar fram posterna i budgeten. Var vänlig 

välj det alternativ ni tycker stämmer bäst överens med hur ni arbetar. Var 

vänlig att svara även om ni inte använder er av budget. 

 

12 Hur prognostiserar ni framtida publiktintäkter? 

Vi antar att de blir samma som förra året 

Vi antar att vi får samma publiksnitt som vårt genomsnitt för de senaste 

åren 

Vi beräknar en trend utgående från tidigare år, och antar att trenden 

fortsätter 

Vi bedömer ett troligt publiksnitt utgående från vår erfarenhet 

Vi planerar inte vår ekonomi 

Annat:  

 

13 Hur prognostiserar ni föreningens sponsorintäkter? 

Vi vet väldigt väl hur mycket pengar vi får in p.g.a. existerande 

sponsorkontrakt 

Vi antar att de blir samma som förra året 

Vi beräknar vad som är en trolig summa utgående från de senaste årens 

trend 

Vi bedömer vad som är en trolig summa utgående från vår erfarenhet 

Vi planerar inte vår ekonomi 

Annat:  
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14 Hur beräknar ni era kostnader i budgeten? 

Vi antar att de blir samma som förra året 

Vi beräknar vad som är en trolig summa utgående från de senaste årens 

trend 

Vi bedömer vad som är en trolig summa utgående från vår erfarenhet 

Vi utgår från prognostiserade intäkter och fördelar resurserna till olika 

delar av verksamheten 

Vi planerar inte vår ekonomi 

Annat:  

 

Risker 

Nedan följer några frågor om risker. 

 

15 Utvärderar ni vilka typer av risker som klubben möter och dess 

omfattning? 

Ja 

Nej 

 

16 Gör ni en bedömning av sannolikheten att riskerna i fråga realiseras? 

Ja 

Nej 

 

17 Gör ni specifika riskstudier och konsekvensbedömningar? 

Ja 

Nej 

 

18 Hur stor hänsyn tar ni till riskerna när ni planerar/budgeterar? 

Mycket stor 

Stor 

Liten 

Mycket liten 

Ingen alls 
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Ekonomiska data 

Avslutningsvis skulle vi vilka ta del av lite ekonomiska data för år 2010. Var 

vänlig avrunda svaren till tusentals kronor. 

 

19 Hur stor omsättning hade ni under 2010? 

 
 

20 Vilket ekonomiskt resultat hade ni år 2010? 

 
 

21 Vilket ekonomiskt resultat förväntade ni er inför år 2010? 

 
 

Stort tack för din medverkan! 

 



 

 


