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Syfte: Studiens syfte behandlar hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen kan
använda sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar.

Metod: Studien består av en kvalitativ forskningsmetod, vilken grundas i utförda intervjuer i
kombination med tidigare vetenskapliga studier. Fyra intervjuer har utförts och dessa
uppgifter har därefter analyserats utifrån författarnas teorier.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består dels av Malmi och Browns
styrpaket “Management Control Systems”, vilket behandlar hur organisationer applicerar
styrpaketet. Ax, Johansson och Kullvén identifierar olika styrmedel för att undersöka hur
organisationer använder sig av olika styrmedel för att nå mål inom organisationen. I studien
kommer det vidare undersökas hur nämnda teorier kan tillämpas på valda hockeyklubbar.

Empiri: Följande utvalda hockeyklubbar som har intervjuats och blivit grunden för den
insamlade empiriska datan består av Frölunda HC, Rögle BK, Luleå HF samt Örebro HK.
Informationen och datan har sedan använts i det analytiska avsnittet för att kunna tillgodose
författarna med goda insikter angående hockeybranschen.

Resultat: Studien resulterade i att det är viktigt för hockeyklubbarna att tillämpa de formella
medel, budget och planering i sin ekonomistyrning för att nå sina uppsatta mål inom
organisationen. Dessa utgör grunden och gör det möjligt för organisationen att tillämpa
övriga mindre formaliserade styrmedel samt kulturella, administrativa kontroller och
belönings- och kompensationssystem inom ekonomistyrningen.
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Abstract

Title: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning

Seminar Date: June 2:nd 2021

Course: FEKH89

Authors: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh

Advisor: Gert Paulsson

Key words: Elite hockey, Financial management, Goals, Vision, SHL

Purpose: The purpose of the study is to process how organisations within the sport industry
can use financial management to navigate their organisation's true divided targets.

Methodology: The study is based on a qualitative research method, with a combination of
conducted interviews and previous research studies. Four interviews have been exekutive, the
responses have been analyzed based on the authors theories.

Theoretical perspective: The theoretical perspective consists partly of Malmi and Browns
control package ¨Management Control System¨, which processes how organizations can
apply the control package. Secondly it consists of Ax, Johansson and Kullvén who identifies
different control instruments to explore how organizations can use different control
instruments to reach their goals within the organization. The study will further explore how
the chosen ice hockey clubs can apply these theories.

Empirical foundation: The empirical data is based on interviews with the four chosen ice-
hockey clubs Frölunda HC, Rögle BK, Luleå HF and, Örebro HK. The collected information
and data has been used in the analytical part of the studie to provide the authors with good
insights about the hockey industry.

Conclusions: The study concluded that it is important for the ice hockey clubs to apply
formal means, budgeting and, to plan their financial management to reach their set goals
within the organization. These factors are the foundation and makes it possible for the
organization to apply less formal policy instruments, as well as cultural, administrative
controls and, reward- and compensation system within their financial management.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Intresset för idrott har alltid haft en stor betydelse och har under lång tid påverkat människor

på allt från motionär nivå, hela vägen fram till elitstporter med mångmiljonbelopp i

vinstpotten. Idag har Svenska riksidrottsförbundet hela 19 000 registrerade idrottsföreningar

med sammanlagt ca 3,3 miljoner samlade medlemmar. Den höga siffran symboliserar

samhällets stora intresse för idrott, och därmed även idrottens inverkan på samhället i stort.

En av de mest populära sporterna i Sverige sett till antalet medlemmar är ishockeyn, som

under 2020 hade cirka 233 900 aktiva medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2021).

Svensk ishockey firade sitt 100 årsjubileum år 2020, efter att den första matchen med ett

svenskt lag spelades mot Belgien i Antwerpen-OS under 1920 (Hockeysverige, 2020). Idag är

ishockey den sport som, enligt riksidrottsförbundet, omsätter tredje mest av alla sporter i

Sverige - strax efter fotboll och golf. En starkt bidragande faktor till detta är den högsta serien

inom svensk ishockey “Swedish Hockey League” (nedan SHL) som under säsongen

2019/2020 exklusivt omsatte hela 1 904,2 miljoner kronor (Ey, 2020). Den höga

omsättningen i serien baseras främst på biljettintäkter och mediakontrakt med

tv-produktionsbolag, och på utgiftssidan är de största posterna löner till spelare och tränare

samt arenautgifter. En stor del av lagens kapitalet är bundet i deras spelare, då kontrakt skrivs

över längre tidsperioder och för stora summor. En del av klubbarna arbetar även med att träna

upp elitspelare i sina egna program i en förhoppning att minska framtida värvningskostnader

av spelare. Investeringar i humankapital i form av spelare och tränare är dock ingen garanti

för avkastning, då det finns risker som skador, att utvecklingen av individuella lovande

spelare inte blir så stark som var tänkt, och dålig prestation utav laget rent spelmässigt (Ey,

2020). Detta bidrar till en stor oförutsägbarhet.

Att utläsa är hockeyindustrin en mångmiljonbransch. I SHL spelas det under en normal

grundsäsong totalt 52 matcher, där de som i slutet ligger på topp 10 går vidare till slutspel,

medan de övriga möts i kvalmatcher och riskerar att tvingas lämna serien (SHL, 2021). Lagen

är garanterade 52 matcher i grundserien men därefter måste de förlita sig på laget och dess

prestation för att få spela slutspel, samt hålla sig borta ifrån kvalspel. I och för sig kan
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kvalspel generera bra med intäkter, men åker laget ur serien är det en rejäl smäll. Samtidigt är

ishockeyn en av Sveriges mest publikattraherande sporter, vilket ger en positiv finansiell

avbildning i klubbarnas intäkter då publikbiljetter och merch säljs (Ey, 2020). På grund av det

har klubbarna inte bara sportsliga mål att ta sig högt upp i ligorna, utan även finansiella mål.

1.2 Problemdiskussion

Svensk elithockey styrs som de flesta andra elitsport-branscher i Sverige utefter ett

reglemente från licensnämnden. Svenska ishockeyförbundet (nedan SIF) och SHL har ingått

ett samarbetsavtal för elit-reglementen och licenser. Syftet med detta samarbete är att ställa

krav på branschens organisationer för att de samtliga ska visa på ekonomiska stabilitet, god

organisation, ungdomsverksamhet och arenakapacitet. Kravet på god organisation ställer även

krav på en fungerande ledning och tjänstemannakår inom idrottsorganisationer. Det

förtydligar bl.a. att styrelsen ska ha kvalificerad administrativ kompetens, samt en

“omfattande erfarenhet av idrottslig verksamhet”. Kravet på god ekonomi ställer även krav på

föreningens ekonomiska tillgångar då lagen vid misskötsel av ekonomin, inte erhåller sin

licens för att få utföra sporten på elitnivå över huvud taget (Swehockey, 2015).

År 2014 släppte de två ekonomistudenterna Johansson och Jensen sitt examensarbete vid

handelshögskolan vid Karlstads Universitet. Studien ämnade att undersöka hur ishockeylag

inom SHL och allsvenskan hanterar sportens osäkerhet vid planering och budgetering.

Johansson och Jensens studie visar att hockeylag lägger mycket vikt vid föreningens

planerade ekonomistyrning för att lättare kunna tillgodose samtliga av organisationernas

intressenter - både sportsligt och finansiellt (Johansson & Jensen, 2014).

Det som skiljer idrottsklubbar, såsom hockeyklubbar, från övriga organisationer är att de inte

bara har ekonomiska och operativa mål att förhålla sig efter, utan även sportsliga mål

baserade på lagens prestationer. Det ligger i samtliga intressenters intresse att både de

finansiella och de sportsliga målen uppnås då en mer stabil ekonomi skapar möjlighet till

bättre rekryteringsmöjligheter och därigenom förhoppningsvis bättre sportsliga resultat - och

tvärtom. Det är därför betydelsefullt att styrelsen planerar sitt arbete så att båda dessa mål

samarbetar för att klubben ska få det bästa resultatet möjligt. Med hjälp av elitlicenserna har

organisationer inom elithockeyn blivit drivna till att rapportera samt konkretisera och

optimera sin styrning av så såväl finansiella- som icke-finansiella mått och mål.
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En tidigare studie som skrivits om ämnet är ett examensarbete vid Göteborgs Universitet av

ekonomistudenterna Landelius och Lennero redan år 2008. Studien undersöker hur finansiella

och icke-finansiella mål kan bidra till att nå bättre styrningsresultat. Uppsatsen resulterar i

slutsasten att idrottsklubbarna i första hand väljer att prioritera sportsliga mål, samt att

finansiella mål kommer i det sekundära arbetet. Landelius och Lennero menar på att detta

delvis beror på den personalbrist som fanns inom branschen vid tidpunkten för studiens

genomförande vilket gjorde att ledningarna inte hann utveckla det finansiella arbete

(Landelius & Lennero, 2008). Tanken bakom denna studie skapades därför efter författarnas

egna intresset att ta med de synpunkter som presenteras i Landelius och Lenneros rapport,

för att sedan jämföra det med dagens ishockeyförbund - då det sedan 2015 råder hårdare

krav på finansiell kontroll och hållbarhet (Swehockey, 2015).

1.3 Frågeställning

- Hur jobbar svenska elithockeyklubbar med ekonomistyrning för att nå sina mål?

1.4 Syfte

Syftet med denna studie är att visa hur organisationer, verksamma inom elithockey, använder

sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar. Arbetet

undersöker därefter hur dessa organisationer kan navigera sig genom de elitsportsliga

aspekternas oförutsägbarhet med hjälp av finansiella- och icke-finansiella målsättningar för

att lättare kunna bedriva en hållbar verksamhet.

1.5 Avgränsningar

Studien är avgränsad till svensk elithockey, närmare bestämt till de lag som spelar i Swedish

Hockey League (SHL), vilket är den högsta svenska hockeyserien. Studien inriktar sig på

organisationernas ekonomistyrning inom svensk elithockey.
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2. Metod

Metodavsnittet kommer att presentera tillvägagångssättet som arbetet kommer att efterfölja. I

metoden kommer det att argumenteras och beskrivas varför författarna valt en specifik

metod. Slutligen presenteras även trovärdigheten kring arbetet tillsammans med en

diskussion om källkritiken.

2.1 Ämnesmetodik

2.1.1 Ämnesval

Det valda ämnet för uppsatsen bygger på författarnas kunskaper och intresse för värdering

och styrning av mål och visioner. Intresset för icke-finansiella mål växer på marknaderna och

det är viktigt för företag att styra och leda de delar av organisationen som står utanför deras

finansiella rapporter (Bryman & Bell, 2018). Efter fastställande av övergripande ämnesval

valde författarna att vända sig till svensk elitidrott, en bransch där författarna ser att

målstyrningen och samspelet mellan finansiella- och icke-finansiella mål blir tydligt.

Författarna intresserades av sportens icke-finansiella mål, de sportsliga målen, vilket är de

mål som författarna tror att kunder och samarbetspartners värderar mest när det kommer till

lojalitet. Men för att föreningarna ska kunna prestera enligt dessa mål krävs det mycket

kapital - som därmed sätter krav på föreningarnas finansiella mål.

2.1.2 Fördjupningsområde

För att få en mer ingående och djupare förståelse för problematiken och dess lösningar har

författarna valt att avgränsa denna studie till elitidrottsklubbar inom ishockey. Författarna

menar på att ishockey är en bra utmärkande sport för de valda ämnet, då det är en bred och

etablerad elitsport i Sverige. Studien valde att enbart fokusera på ishockeyklubbar som i

dagsläget tävlar inom den svenska elithockeyligan SHL. Koncentrationen på SHL bygger

dels på författarnas Svenska lärosäte samt den geografiska utgångsplats som författarna utför

studien ifrån. Vidare fann författarna det fördelaktigt att jämföra ishockeyklubbar där alla

verkar under samma regler och ramverk. Samtliga lag tävlandes inom SHL måste alla följa
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(1) den svenska staten och dess instruktioner, regler och lagar. Därefter (2) förväntas lagen

följa de krav och regler som SIF och SHL själva sätter på sina klubbar. Slutligen (3) kräver

elitlicensenserna att samtliga klubbar följer deras reglemente för att över huvud taget få utöva

ishockey på elitnivå (Swehockey, 2015). Att ta in klubbar som spelar under andra

regelmässiga förhållanden kan påverka resultatet i denna studie då ekonomistyrningsbeslut

därav kan tas efter krav, snarare än mål och visioner. Förutom det tidigare nämnda är Sverige

också ett land där ishockey drivs på elitnivå ur både ett finansiellt-, organisatoriskt-, och

sportsligt- perspektiv (SHL, 2021).

2.2 Undersökningens utformning

I enlighet med denna studiens syfte “Syftet med denna studie är att visa hur organisationer,

verksamma inom elithockey, använder sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom

splittrade målsättningar” kommer studien att främst baseras på en fallstudie av föreningar

verksamma inom idrottsbranschen. Studien kommer att sammanställa en abduktiv, kvalitativ

undersökning som senare kommer att kopplas till ett kvalitativt metodperspektiv. Vid en

kvalitativ undersökning, till skillnad från en kvantitativ där fasta och raka mätvärden står i

fokus, tas mänskliga åsikter och känslor i beaktning, någonting som är viktigt att reflektera

över när det kommer till ekonomistyrning. De två ekonomerna Bryman och Bell förklarar i

sin bok “Business Research Models”, hur den kvalitativa forskningsmetoden framförallt är

fördelaktig för studier ämnade att endast undersöka resultat från ett fåtal fall - då man genom

kvalitativ datainsamling kan få en djupare och större insikt av det som ska undersökas

(Bryman & Bell, 2018).

Studiens uppbyggnad tar därför plats i enlighet med den process som Bryman och Bell menar

bör eftersträvas vid en kvalitativ undersökning. De två ekonomerna menar att studiens

författare i första hand (1) bör identifiera det problem de väljer att undersöka, (2) bör hitta

och ta fram relevant forskningsunderlag för studien, och slutligen bör författarna (3) grunda

slutsatser på de objekt som tagits fram vid en analys av valt forskningsunderlag (Bryman &

Bell, 2018).

Viktigt att nämna är att en kvalitativ forskningsmetod inte bara är positivt bidragande, utan att

det även har sina begränsningar. Vid en kvalitativ forskningsmetod finns det en risk att den

insamlade faktan blir antingen för detaljerad eller för generell, då de oftast enbart är ett
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mindre antal företag som studerats. I detta arbete har det funnits en betydande

tidsbegränsning och en begränsad expertis från författarnas sida. På grund av detta har

författarna varit noga med att optimera sin tid, samt att strategiskt öka sin expertis inom

området för att kunna utföra en grundad och djupgående fallstudie samt analys. Genom att

strategiskt styra sin tid och analytiska omfattning, menar Bryman och Bell på att studiesättet

kan ge den kvalitativa forskningsmetoden ett resultat med mer grundad och väl genomtänkt

analys (Bryman & Bell, 2018).

2.3 Vetenskaplig metod

Som tidigare nämnt studeras studiens valda ämne “Hur jobbar svenska elithockeyklubbar

med ekonomistyrning för att nå sina mål?” genom en primärt utförd fallstudie. Studiens

empiri baseras på både primär- och sekundärdata, som sedan kopplas sammans med studiens

teorier för att slutligen nå en sammanställd slutsats av studiens frågeställning. Då studien

ämnar att få en aktuell slutsats relevant till dagens samhälle fann författarna att en fallstudie

vara att föredra då den, till skillnad med studering av tidigare historisk empiri, får med ett

nutidsperspektiv. Fallstudier fångar upp två viktiga aspekter som sekundär forskning saknar

där det (1) lyckas fånga en direkt observation av skeenden och (2) kan stödjas av intervjuer

med personer som faktiskt har varit med om händelseförloppen (Yin, 2007). Författarna vill

utöver det förtydliga att det även finns negativa konsekvenser med att använda sig av en

fallstudie. Grunden för en fallstudie skiljer sig stort från exempelvis laboratoriska studier då

författarna ständigt måste anpassa sig efter korrespondenternas humana behov och ramar

(Yin, 2007).

2.4 Datainsamlingsmetod

2.4.1 Sekundärdata - elektroniska källor och litteratursökning

Det är vanlig att data till en fallstudie kommer från många olika källor, och de kan gärna

kombineras med varandra. Exempelvis kan författarna använda sig av formella skriftliga

källor och arkivmaterial för att stärka logistiken bakom planerandet och utförandet av

fältarbetet (Yin, 2007). Metoden har även applicerats i denna studie, då författarna sökt

underlag till utförandet av studien. En viktigt del i utförandet av en fallstudie är att

komponera relevanta och grundade fallstudiefrågor som kan hjälpa till att ta studien framåt.
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Protokollets frågor bör därför representera den information som fördelaktigen bör samlas in

till studien. Det vill säga att frågorna vara ska vara komponerade för att tillfredsställa

uppsatsens syfte, snarare än att tillfredsställa intervjuobjekten (Yin, 2007). För att kunna

bygga ett grundat och genomarbetat frågeformulär har författarna därför valt att grunda

fallstudiens frågor på sekundära källor. Sekundärkällor som har använts vid skapandet av

fallstudiens intervjufrågor är framförallt praktikfallens publicerade finansiella berättelser,

rapporter och bakgrund. Vidare menar författaren Yin att fallstudier i intervjuform riskerar att

bli enkelriktade då informationen endast kommer från en viss nyckelinformant. För att styrka

de påståenden som intervjurespondenterna uttrycker sig om har författarna även använt sig av

hockeyvärldens egna sekundärkällor, såsom elitligans och licensverkets egna hemsida, för att

motverka att få för ensidiga informationskällor (Yin, 2007). För att täcka den metodtäta delen

inom studiens väg såsom mål- och ekonomistyrning har författarna använt sig av givna

sökmotorer och bibliotek på Lunds universitet, samt artiklar hämtade på såväl Google

Scholar som LUB-search. Tidigare kurslitteratur och utbildningsmaterial från kurser inom

ekonomie kandidatprogrammet i Lund har även använts för att ge en översiktlig

kunskapsbaserad bild av problemet.

2.4.2 Primärdata

2.4.2.1 Intervjuer

Den viktigaste delen av studiens fallstudie baserar sig på det intervjuer som genomförts med

uppsatsens korrespondenter. Studiens primärdata grundar sig därför först och främst i digitala

muntliga intervjuer, men även en digital skriftlig intervju i enkätform. Fallstudieintervjuerna

har hållits i öppen karaktär där intervjuobjekten själva fått beskriva och förklara viss fakta på

de sätt som de själva anser vara korrekt (Yin, 2007). De personliga intervjuerna bidrar till att

författarna får en större möjlighet att konkretisera ett svar som stödjer studiens slutsats. Det

ger även en mer personlig och verklighetsbaserad inblick i organisationens

ekonomistyrningsverksamhet, då även tankeprocessen bakom besluten kan inkluderas i svar

från de olika ledamöterna (Bryman & Bell, 2018). Att basera fallstudien på intervjuer kan

även vara fördelaktigt då det lättare bidrar till en insiktsfull empiri med upplevda kausala

kopplingar. Det kan även, vid rätt utförande, bidra till en rak och målinriktad empiri då

författarna kan välja att vägleda intervjuobjektens svar för att nå en klarare koppling med

studiens forskningsfråga. Tyvärr kan den sistnämnda faktorn även påverka fallstudien
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negativt då den kan bidra till misskommunikation och reflexivitet - då intervjuobjekten ger

det svar som de tror att intervjuaren vill ha, snarare än vad som faktiskt tar plats. En annan

negativ synpunkt med intervjuer är även att det kan uppstå skevheter i studiens empiri som

baserar sig på dåligt formulerade frågor eller svar (Yin, 2007).

2.4.2.2 Frågeformulär

Vid framtagandet av studiens frågeformulär (bifogat) tog författarna hänsyn till mycket av de

arkivmaterial och formella skriftliga källor som nämnts tidigare i sekundärdatan.

Frågeformulärets utformning har i huvudakt tagit grund i 4 olika huvudkomponenter som

författarna ansåg vara relevanta till studiens syfte. Den första huvudkomponenten (1) är

studiens frågeställning. För att kunna besvara hur intervjuobjekten sköter sin

ekonomistyrning ville författarna även vara övertygade om att frågeformuläret innehöll frågor

kring detta ämne. Den andra huvudkomponenten (2) är studiens valda teorier. Då fallstudiens

empiri snarare ämnas att kombineras med valda teorier för att nå en slutsats är det viktigt för

författarna att svaren på intervjufrågorna även går att koppla till teorierna. Den tredje (3)

huvudkomponenten som ligger till grund för frågeformulärets utformning är det vardagliga

arbetet inom intervjuobjektens områden. Författarna menar på att de vill följa

intervjuobjektens ekonomistyrning från början till slut, varav frågeformuläret delades upp i

“förberedande styrning, löpande styrning samt resultat.” Den fjärde (4) och sista

huvudkomponenten i formulärets skapande är författarnas egna tankar och ideer om vilka

kompletterande frågor som saknades. Författarna kände i vissa fall att kompletterande frågor

krävdes för att stärka argument eller svar, varför dessa frågor adderades i frågeformuläret.

Författarna ser det fördelaktigt att ta fler huvudkomponenter i beaktning vid fastställandet av

frågeformuläret då det tar med olika åsikter och tankar som en singelkomponent skulle missa.

Författarna är dock medvetna om att detta bidrar till en ökad svårighet vid direkt koppling till

exempelvis teorier eller faktisk verksamhet, då svaren baseras på hybrider.

2.4.2.3 Urval

Vid studiens fallstudie har fyra olika praktikfall tagits i beaktning. I enhet med studiens syfte

och avgränsningsområden har urvalet av intervjuobjekt konkretiseras till 4 välkända

ishockeyföreningar som alla utövar sporten på elitnivå inom den svenska ligatoppen SHL. De

ishockey klubbar som kommer att utgöra intervjuobjekten för fallstudien i denna uppsats är:

1. Rögle BK

2. Frölunda HC
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3. Luleå HF

4. Örebro HK

Samtliga intervjuobjekt representeras av klubbarnas VDar, eller ekonomiansvariga som

samtliga sitter som nuvarande anställda på de nämnda klubbarna.

Även här har valet av intervjuobjekt baserats på tre olika grunder. Den första (1) grunden till

urvalet är den nivå av expertis som författarna krävde av intervjuobjekten. De individer som

författarna har valt att intervjua har alla höga positioner inom de valda organisationerna och

en djup kunskap angående arbetet inom organisationen. Individerna har god information om

hur klubbarna arbetar med ekonomistyrningen på bästa sätt för att uppnå de visioner och mål

som finns inom organisationen. Med hjälp av deras information och insikter har författarna

delgivits kunskap som bidragit till att frågeställningen har besvarats på ett analytiskt och

reflekterande sätt som möjligt. Den andra (2) grunden till urvalet är den nivå av diversifiering

som författarna önskade att se i materialet. Ett exempel på det är att de fyra valda

föreningarna visar på diversifiering i  olika slags ägarstrukturer, där vissa är ideellt drivna och

ägs till 100% av klubbmedlemmar, och andra är till viss dels drivna aktiebolag med

ägarintressen och avkastningskrav. Ett annat exempel är föreningarnas geografiska position.

Urvalets ishockeyklubbar täcker fan-engagemang från öst till väst, samt från norr till syd. Ett

tredje och sista exempel på diversifiering är även de olika förutsättningarna som klubbarna

har i grunden, då de olika intervjuobjekten samtliga haft olika slags ekonomiska och

sportsliga prestationer under de senaste åren. Sist men inte minst (3) har valet baseras på de

intervjuer som författarna tacksamt fått ta del av. Då studien utfördes under samma tidsperiod

som svensk elithockey sköter såväl slutspel som årsbokslut har det varit utmanande för

klubbarna att hinna med att hålla intervjuer med studiens författare. De fyra valda

intervjuobjekten var generösa att dela med sig av sin tid genom att avlägga intervjutid till

studiens syfte. De fyra utvalda ishockeyklubbarna gav alla sitt godkännande till att medverka

i denna studie, och blev därför basen för diskussion.

Trots det underbyggda valet ser författarna att det finns vissa begränsningar med urvalets

intervjuobjekt. Först och främst förstår författarna att fyra intervjuobjekt inte kan representera

för arbetet som sker inom hela sveriges hockeyverksamhet. På grund av de begränsade

expertpersonerna är det lätt att intervjuerna missar en stor del av den verksamhet som

bedrivs, grundat på att dessa fyra föreningar total skulle skilja sig från mängden. Dock anser
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författarna att dessa fyra svarskomponener kan ge en någorlunda korrekt bild av

elithockeyverksamheten, då även den är begränsad i Sverige. Varje år tävlar 14 lag i SHL,

vilket gör att de fyra valda föreningarna ändå representerar nästan 30% av lagen verksamma

inom årets SHL, en procentsats som författarna anser vara betydande. Utöver det anser även

författarna att studiens begränsade tidsram varit en faktor i urvalets uppbyggnad. Med mer tid

på sina händer hade författarna kunnat bredda urvalet vidare inom aktiva SHL-klubbar för att

få en bredare förståelse med mer varierade svar.

2.4.2.4 Sammanställande av fallstudie

Fallstudiens resultat presenteras nedan i studiens empiridel. Sammanställandet av empirin har

skett på två olika grunder där det första (1) baserar sig på frågeformuläret, och därmed

intervjuernas, uppbyggnad. Empirin, liksom intervjuerna, delades upp i övergripande styrning

samt löpande styrning. Då intervjuerna var uppdelade mellan dessa två steg resulterade det i

att svaren generellt fick en mycket liknande andemening. Författarna ansåg därför att en

liknande områdesindelning i empirin skulle underlätta för läsaren vid studerande av det

empiriska materialet. Den andra grunden (2) som i sin tur utgör empirins underrubriker är

baserat på de svar som författarna mottog vid de hållna intervjuerna. Efter intervjuernas

avslutande var det tydligt för författarna vilka områden som samtliga intervjuobjekt valt att

prioritera i sina svar. Författarna ansåg därför att det var rimligt att presentera fallstudiens

svar utefter dessa områden.

2.5 Analysmetod

Den empiriska fakta som samlats in till arbetet genom intervjuer med utvalda

ishockeyklubbar tillsammans med författarnas utvalda teorier, är det som utgör grunden för

studiens analys. De valda teorierna har varit relevanta för analysen genom att de tar hänsyn

till både finansiella samt icke-finansiella mått som är väsentliga för organisationer inom

sporten. En analys av empirin i kombination med valda teorier vilka innehar ett brett fokus på

de icke-finansiella måtten bidrar därför till en förståelse för hur klubbarna kan skapa en

långsiktig lönsamhet. Det skapar även en förståelse för hur organisationerna bör arbeta för att

åstadkomma en förbättring av de interna processerna och hur kompetensen inom

ishockeylaget kan utvecklas. Utifrån valda teorierna har författarna kunnat analysera

ishockeyklubbarna externt likväl det interna som sker inom klubben. De olika teorierna har
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hjälp författarna att samla in så relevant fakta som möjligt vilket bidrar till att analytiska

slutsatser har kunnat skapas.

2.6 Trovärdighet och äkthet

Då detta arbete är gjort utifrån en kvalitativ studie och metod vilket tyder på att det är mest

relevant att utgå ifrån begreppen trovärdighet och äkthet istället för reliabilitet samt validitet.

Dessa mått mer är anpassade för studier som behandlar kvantitativa studier. Enligt Bryman

och Bell kan nivån på trovärdigheten för ett arbete grundas i fyra olika mått, vilka består av

tillförligheten, hur resultaten kan överföras till andra områden, hur pålitligt arbetet är samt

hur pass författarna kan bekräfta de slutsatser och resultat som dras i studien (Bryman & Bell,

2018).

Tillförligheten är den första grundpelaren i trovärdigheten och behandlar hur sannolikt det

faktiska resultat ger en totalt rättvis bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2018). Då

intervjuer har genomförts med kompetent expertpersonal med god information samt

analysförmåga inom området är det sannolikt att informationen presenterad i studien är av

hög prestanda. Dock finns det utrymme för missad information då yrkespersonalen som

intervjuats i denna studie inte täcker samtliga engagemang inom svensk ishockey. Det finns

en risk att man inom andra klubbar bedriver en annorlunda verksamhet som inte fångas upp

av studiens intervjuer.

Överförbarheten i studien kan diskuteras. Självklart kan andra idrottsföreningar lära av de

slutsatser som dragits kring hur ishockeyklubbarna arbetar med sin ekonomistyrning för att

nå sina mål, samt hur de använder ekonomistyrningen för att kombinera finansiella- och

icke-finansiella mål. Begränsningen kan dock dras i att författarnas slutsatser möjligen inte är

överförbara till andra områden, som exempelvis till andra elitidrottsbrancher som inte

bedriver samma verksamhet eller besitter samma spridning som ishockey. Ännu mindre tror

författarna på att resultatet från studien går att överföra på andra organisationer utanför

idrottsbranchen. Svensk ishockey utgör en ganska unik bransch och författarna bedömer

därför att överförbarheten inte är särskilt hög.

Huruvida en studie är pålitlig eller inte grundar sig i till vilken grad, man som läsare, kan lita

på den informationen som studien presenterar (Bryman & Bell, 2018). Författarna anser att
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pålitligheten i arbetet är hög, då mestadels information grundar sig i mänskliga åsikter

presenterade av yrkesprofessionella experter. Dessa åsikter har samlats in genom intervjuer

som författarna sedan sammanställt så opartiskt och objektivt de bara kunnat. För att täcka

den omedvetna objektivitet som författarna besitter har samtliga intervjuer även bifogats i sin

helhet i studiens bilagor.

Den sista punkten presenterad av Bryman & Bell handlar om bekräftelse och ifrågasätter till

vilken grad given information från studien har/kan stödjas upp med extern fakta (Bryman &

Bell, 2018). För att styrka studiens information har samtliga intervjuobjekt fått samma

intervjufrågor. Detta leder till att många av de svar som utges stöds upp i andra intervjuer av

intervjuobjektens branschkollegor. Vidare har studien, som tidigare nämnt, tagit stöd i SIF,

SHL och elitlicensverkets egenpublicerade information för att ytterligare stödja den

information som insamlats från klubbverksamheten.

2.7 Källkritik

Den fakta som har samlats in till arbetet har kommit från olika källor och består av (1)

fallstudiens intervjuobjekt, (2) den fysiska litteraturen som finns tillgänglig samt (3) från de

elektroniska källor som används för att hämta kompletterande eller stödjande information.

Vid inhämtandet av den omfattande information och faktan bidrar detta till ett arbete som

skapar trovärdighet samt även pålitlighet. Vid intervjuandet av utvalda individer hos

ishockeyklubbarna har författarna tagit hänsyn till att de intervjuade personerna har en

koppling till sin respektive klubb och att detta kan leda till en större risk att individerna

endast lyfter fram fördelar om deras egna klubb. Därför har det tagits i åtanke av författarna

att vara kritiska vid insamlandet av informationen från dessa källor. Genom att författarna

även har använt sekundära källor, är det viktigt att samla in fakta från författare vilka är

välkända och som tidigare har citerats. Att informationskällorna som använts till arbetet även

är vetenskapligt granskade bidrar till att trovärdigheten för uppsatsen ökar (Bryman & Bell,

2018).
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3. Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen kommer fokusera på att definiera och förklara begreppet

ekonomistyrning. Därefter kommer teorin ekonomistyrningspaket förklaras följt av en

fördjupning av ekonomistyrnings teorin.

3.1 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är idag en term som används brett av organisationer världen över och

förklaringarna är många. Organisationer sätter för perioder upp olika ekonomiska mål, för att

uppnå dessa mål och påverka befattningshavare i rätt riktning kan organisationer använda sig

av ekonomistyrning. Inom ekonomistyrning är det av stor vikt att planeringen är lättanpassad

till förändrade omständigheter eller händelser. Det är även av stor vikt att det sker uppföljning

samt utvärdering i rapporter för framtida lärdom, som styrmedel används vanligen

belöningar, intern konkurrens och priser (Nationalencyklopedin, 2021).

3.2 Ekonomistyrningspaket

Malmi och Brown är två ekonomer som länge forskat inom olika ekonomistyrningssätt.

Tillsammans har ekonomerna tagit fram “A MCS package conceptual framework”, eller på

svenska, ett ekonomistyrningspaket. Ekonomistyrningspaketet är ett ramverk framtaget efter

nästan 4 decenniers forskning som baserar sig på 5 olika kontrollvariabler för

ekonomistyrning. Malmi och Brown anser att paketet ger ämnet en analytisk uppfattning om

MSC som ger en tillräckligt bred, men ändå tillräckligt koncentrerad metod för att studera

fenomenet empiriskt. Huvudsyftet med paketet är inte att erbjuda en perfekt lösning på alla

relaterade ekonomistyrningsproblem som företagsvärlden upplever, utan snarare att stimulera

och underlätta för diskussion och forskning kring ekonomistyrning inom olika företag. Enligt

författarna finner även styrpaketets styrka i den breda omfattning och förståelse som

modellen visar för de olika kontrollfaktorerna, snarare än djupet i dess diskussion om varje

enskild faktor.
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De fem olika kontrollfaktorerna delas upp i: planering, cybernetiska principer, belöning och

kompensationssystem, administrativa- och kulturella kontroller (Malmi & Brown, 2008).

3.2.1. Planering

Planering (planning control) är en förhandsform av kontroll och den kontrollfaktorn som

påverkar ekonomistyrningen innan händelserna sker. Kontrollfaktorn planering kan

kategoriseras i tre beteendesteg. Först ska mål sättas upp för organisationens funktionella

avdelningar eller områden för att möjliggöra riktlinjer för arbetssätt och beteende.

Därefter ska organisationen klargöra de standarder som avdelningarna förväntas

uppnå/upprätthålla för att möta den prestanda på arbetssätt och beteende som målen kräver av

organisationens anställda. Sist men inte minst, kan organisationen samordna målsättningarna

mellan organisationens underordnade funktionella avdelningar. På så sätt skapar ledningen

för organisationen kontroll över enheternas aktiviteter och kan se att varje grupp ligger i linje

med önskade organisatoriska resultat (Malmi & Brown, 2008).

Inom planering av ekonomistyrning finns det två tydliga strategier. Den första,

handlingsplanering, har ett taktiskt fokus där målen och åtgärderna för den omedelbara

framtiden, vanligtvis en 12-månadersperiod eller mindre, fastställs. Det andra breda

tillvägagångssättet är långtidsplanering, där målen och åtgärderna på medellång och lång sikt

fastställs, detta har ett mer strategiskt fokus (Malmi & Brown, 2008).

Malmi och Brown tydliggör även att paketets kontrollfaktor planering inte bara går att

tillämpa med hänvisning till ekonomi.  Exempelvis kan ledningen med hjälp av strategisk

planering skapa strategiska riktlinjer och initiativ, dessa kan användas för att styra individer

inom organisationen, men utan tydlig koppling till ekonomi och redovisning. På grund av

detta hamnar planering som en separat kontrollfaktor i styrpaketet då planering helt enkelt

endast görs för att besluta om framtida aktiviteter som i sin tur styr medarbetarnas beteende

(Malmi & Brown, 2008).

3.2.2 Cybernetiska principer

Cybernetiska principer kopplas oftast samman med ordet “kontroll” och innebär att man inom

organisationen stämmer av sin prestation. Principerna innebär att man inom företaget sätter
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upp tydliga standarder för prestanda, att man mäter organisationens faktiska operativa

prestanda, och att man därefter återkopplar och jämför den mätta prestandan med de tidigare

satta standarderna. Därefter förväntas organisationen använda återkopplingen för att korrigera

potentiella missnöjen genom modifikation av det operativa systemet (Malmi & Brown,

2008).

I Malmi och Browns styrpaket håller Cybernetiska principer fyra underkategorier; Budget,

finansiella åtgärder, icke-finansiella åtgärder, samt slutliga hybrider som innehåller både

finansiella och icke-finansiella åtgärder. Budgetering är centralt för MCS i de flesta

organisationer på grund av dess breda förmåga att samla och presentera information.

Budgetering kan även stötta organisationer inom diverse användningsområden, såsom

integrering av processer och beslut om resurstilldelning. Det kan även assistera vid mätning

och utvärdering av företagsprestanda då det tydligt visar vart organisationen förväntas ligga

enligt tidigare planering. Exempel på finansiella prestationsåtgärder inkluderar exempelvis

avkastning på investeringar samt ekonomiska mervärden. Icke-finansiella åtgärder har en

betydande roll inom styrpaketet då det hjälper till att täcka några av de upplevda

begränsningar som finns vid finansiella åtgärder. Slutligen innehåller mätningssystem för

hybridprestanda både ekonomiska och icke-finansiella mått. Ett exempel på detta som ofta

används vid diskussion och forskning kring MCS är det balanserade styrkortet (Malmi &

Brown, 2008).

3.2.3 Belönings- och kompensationssystem
Genom att sätta upp belönings- och kompensationssystem kan organisationen hjälpa till att

motivera sina anställda till en högre prestanda. Genom att erbjuda kompensation för ökad

ansträngning kan systemen motivera anställda till att effektivisera sitt arbete genom att

prioritera arbetsuppgifter, lägga ner mer arbetstid, eller intensifiera sitt arbete. Utan denna

kompensation kan det vara svårare för organisationerna att motivera sina anställda till

ytterligare kraftansträngningar på jobbet. Det finns även vissa sociala fördelar för

organisationer som inför belönings- eller kompensationssystem. Systemen ger anställda en

mer samkänsla med bolaget och det är lättare för organisationen att behålla anställda samt

uppmuntra kulturell kontroll vid belöningar (Malmi & Brown, 2008).
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3.2.4 Administrativa kontrollsystem
Administrativa styrsystem används inom organisationer för att leda de anställdas beteende

genom att organisera individer och grupper i olika strukturer. Vanliga administrativa

kontrollsystem kan innefatta övervakning av beteende, övervakning av dem som ansvarar för

beteendet, samt genom att specificera hur uppgifter eller beteenden ska utföras - eller inte

utföras. Arbetet kan ske både vertikalt, men även horisontellt inom organisationens struktur.

Eftersom att styrningsstrukturen kan ta plats på så många olika sätt i en viss organisation, bör

organisationer enligt denna punkt därför övervaka hur organisationens struktur passar med de

olika avdelningar som finns hos organisationen. Ett exempel på detta är användningen av

policys och procedurer, som är den byråkratiska metoden för att specificera processer och

beteende inom en organisation. Genom dessa får man “action controls” eller på svenska

“åtgärdskontroller”, dvs. beteendebegränsningar, granskningar före åtgärd och åtgärdsansvar

(Malmi & Brown, 2008).

3.2.5 Kulturella kontroller

Kulturella kontroller förklaras kort som “de värderingar, övertygelser och sociala normer som

tenderar att delas av organisationens medlemmar, samt som i sin tur påverkar deras tankar

och handlingar”. Inom styrpaketet delas kulturella kontroller in i tre aspektgrupper;

värderingar, symboler och klaner. Den inverkan som värderingar har på beteende fungerar på

tre nivåer. Det första är när organisationer medvetet rekryterar individer som har särskilda

typer av värden som matchar med organisationens värderingar. Den andra är när individer

socialiserar med varandra och får sina värderingar förändrade för att passa organisationens

(Alvesson & Karreman, 2004). Det tredje är när värderingarna omedvetet lyfts över på de

anställda och arbetarna beter sig i enlighet med organisationens värderingar, även om de inte

följer dem personligen. Symbolbaserade kontroller är när organisationer skapar synliga

uttryck, såsom kontorsdesign och klädkoder, för att utveckla en viss typ av kultur. Till

exempel kan en organisation skapa ett öppet kontor för att skapa en kultur för kommunikation

och samarbete i ett försök att kontrollera beteende. Aspektgruppen Klan kontrollerar

beteendet hon anställda genom att skapa värderingar och övertygelser genom ceremonier och

ritualer (Malmi & Brown, 2008).
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3.3 Modellen över styrmedel

I en organisation krävs det planering, genomförande samt uppföljning för att de mål och

visioner som är uppsats kan nås. Det finns olika sätt att styra en organisation och enligt Ax,

Johansson och Kullvén kan ekonomistyrningen och dessa styrande medel delas in i tre olika

slags styrmedel vilka är; formella styrmedel, mindre formaliserade styrmedel samt

organisationstruktur (Ax et.al., 2015).

3.3.1 Formella styrmedel

De formella styrmedel som organisationer kan använda sig av är bland annat

resultatplanering, budgetering, målkostandsstyrning, benchmarking och av

produktkalkylering. Dessa styrmedel är inriktade för att arbeta med organisationens ekonomi

och fokuserar till stor del för att förbättra och nå resultat som organisationen har som mål.

Resultatplaneringen handlar om att organisationen ska planera årets resultat och kan därefter

handla om att beräkna de olika rörliga eller fasta kostnader som finns inom verksamheten.

Dessa utgör sedan organisationens totala kostnader (Ax et.al., 2015).

Budgeteringen rör framtiden och det finns tre typer av budgetering vilka är; resultatbudget,

likviditetsbudget samt budgeterad balansräkning. Resultatbudgeteringen beskriver hur

organisationens intäkter och kostnader tillsammans skapar ett resultat, likviditetsbudgeten

visar på vilka pengar som kommer in i, och betalas ut ur verksamheten och vilka medel som

finns till förfogande. Den budgeterade balansräkningen visar vilka skulder, tillgångar och

egna kapital en organisation vill ha eller planerar att ha vid en viss tidpunkt. Genom att

använda sig av budgeteringen kan man på ett lättare sätt kontrollera budgeten inom

organisationen (Ax et.al., 2015).

Målkostnadsstyrningen handlar om att ha så lite kostnader som möjligt inom verksamheten

och innebär att man försöker minska de kostnader som skapas i de olika steg vid

produktionen av tjänster eller produkter inom verksamheten. Benchmarking handlar om att

man jämför sin egna organisation med andra organisationer som finns på marknaden. Genom

detta kan man utveckla kunskap i huruvida man bör lära från andra verksamheten eller ifall

organisationen bör fortsätta göra på det sätt man redan använder sig av i organisationen (Ax

et.al., 2015).
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Vid produktkalkyleringen sammanställer man olika intäkter och kostnader. Genom att

kalkylera av olika slag kan man få mer kunskap om olika beslut som ska tas inom

organisationen och vilka utslag som är mest effektiva. Några exempel på olika kalkyler som

organisationer kan sammanställa är ifall man bör producera något själv eller köpa in

produkten istället, hur stor volym som bör produceras vid tillverkning av olika slag, vilken

prissättning man bör ha eller vilken kostnadskontroll som bör finnas. Organisationen kan

själva bestämma hur kalkylen ska se ut och det finns ingen standardkalkyl som beskriver hur

man bör gå tillväga. Det är viktigt att i kalkyl ta hänsyn till de olika konsekvenserna som

finns rent ekonomiskt. Därefter är det upp till organisationen att ta beslut kring vilket val av

de alternativet som framställs vid kalkyleringen (Ax et.al., 2015).

3.3.2 Mindre formaliserade styrmedel

De andra styrmedlet som Ax, Johansson och Kullvén beskriver som finns för organisationer

är även de mindre formaliserade styrmedel. Dessa har blivit alltmer populära för

organisationer att använda sig av. Istället för att huvudsakligen använda sig av ekonomiska

termer, fokuserar det mindre formaliserade styrmedlet på kulturen som finns inom

organisationen exempelvis hur man uppför sig gentemot varandra eller vilka rutiner och

processer som finns inom företaget. Det är organisation som själva präglar kulturen och

denna bestäms av de oskrivna regler och normer som finns inom företaget. Detta bidrar till ett

styrmedel vilket är mindre formellt. Hur de anställda på företaget lär sig, får ny kunskap och

hur själva organisationen arbetar för att ständigt förbättras så att ny kunskap kan läras ut till

de anställda bestämmer hur lärande inom organisationen fungerar. Genom att organisationen

är öppen för förändringar kan även lärandet inom organisationen ändras till det bättre. Präglas

organisationen av en kultur där de anställda har ett stort inflytande över beslut och frågor i sitt

egna arbete och även i andras arbete bidrar det till att gemenskapen och samhörigheten ökas

(Ax et.al., 2015).

3.3.3 Organisationsform

Det sista styrmedlet som presenteras av Ax, Johansson och Kullvén är

organisationsstrukturen. Denna behandlar vilken typ av organisationsform som

organisationen strävar efter att ha, vilket typ av ansvarsfördelning man har inom företaget
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samt vad för typ av belöningssystem man vill jobba med gentemot de anställda.

Organisationsformen handlar om hur beslut tas. Ska organisationsformen vara stark

hierarkisk där det endast är cheferna och högt uppsatta inom företaget som tar beslut, eller har

de anställda mer inflytande och tar beslut. De båda har fördelar, då beslutsfattande på högre

nivå kan vara väldigt effektivt då det går snabbt och de anställda till stor del måste följa de

beslut som fattas. Är organisation mer platt och de anställda tar de flesta besluten finns oftast

mer kunskap angående besluten då de anställda ofta har en större praktiskt kunskap av vilka

beslut som bör fattas. Ansvarsfördelningen och organisationsformen går oftast hand i hand,

då det tidigare nämnda behandlar hur ansvaret inom organisation ska delas ut. Ju mer ansvar,

desto mer makt över besluten får individen. Hur en organisation arbetar med sitt

belöningssystem kan påverka motivationen och detta kan exempelvis handla om att ha mål

för de anställda som de bör uppfylla för att därefter belönas med utökad lön eller extra

semester. Att öka motivationen med andra erbjudanden som exempelvis befordran kan även

ha en positiv effekt. En sak att ta i beaktande är att de anställda på företaget dock bör utföra

ett bra arbete även för att de själva vill och för att öka företagets effektivitet, inte bara för att

ett bra erbjudande finns med i bakgrunden (Ax et.al., 2015).
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4. Empiri

I detta empiri avsnittet presenteras de reglemente och krav SHL:klubbar måste följa därefter

presenteras de intervjuer  som författarna genomfört med ekonomiansvariga alternativt VD:s

för de utvalda ishockeyklubbarna: Frölunda HC, Rögle BK, Luleå HF och Örebro HK.

4.1 Reglemente och krav

För att kvalificeras för spel i SHL krävs det, utöver de sportsliga prestationskraven, även

ekonomiska och organisations kvalifikationer. En kvalifikation som ingår för att ha

behörighet att spela i SHL är en elitlicens vilket kontrolleras av licensnämnden. För att vara

berättigad en elitlicens behöver organisationerna ha en stabil ekonomi, arena med kapacitet

och kvalitet, en god organisation och en ungdomsverksamhet i en rimlig omfattning.

Licensnämndens uppdrag är att inför varje säsong i SHL undersöka ifall organisationerna

uppfyller de ovanstående reglementen. Ifall en organisation inte uppfyller dessa krav skall

laget bli nedflyttat till ishockeyallsvenskan ifall ej särskilda skäl förelåg till varför

organisationen ej kunde uppfylla kraven (Swehockey, 2015).

I kravet på ekonomisk stabilitet ingår bland annat måtten eget kapital och likviditet.

Organisationerna har innan Covid haft krav att ha eget kapital på minst 6 miljoner samt att de

skall ha kortsiktig betalningsförmåga så att de kan betala sina förutsedda skulder under nästa

säsong. Licensnämnden hade en långsiktigt en plan att höja kravet på eget kapital för

organisationerna, men den tänkta successiva höjningen av kravet på eget kapital har pausats

på grund av Covid-19-pandemin som slagit hårt gentemot elitidrotten. Dessutom har fler av

föreningarna beviljats dispens ifall de ej uppfyllt licensnämndens  regelverk (Ey, 2020).

Ytterligare måste svenska elithockeyklubbar ta hänsyn till riksidrottsförbundets stadgar kring

att minst 51% av ägande måste bibehållas av den ideella föreningen om organisationen väljer

att omstruktureras till ett aktiebolag. Sedan kan resterande 49% säljas till externa intressenter

för att generera kapital till organisationen (SVT, 2011).
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4.1 Frölunda HC

Frölunda HC (nedan FHC) har länge varit en tung pjäs inom SHL med flera rekord i

bakfickan. Klubben har sitt lokala fäste i Göteborg, men finner en stor supporterbas i hela

västsverige. Klubben har under åren samlat på sig fem SM-guld och fyra CHL vinster, något

som utmärker klubben stort. Förutom det har Frölunda under de senaste 20 åren tagit stor del

i fostrandet av nya ishockeystjärnor och ett 70-tal unga spelare har gått från FHC till NHL,

och klubben anses nu kunna erbjuda en av de bästa utvecklingsmöjligheterna som unga

hockeytalanger kan möta. Utöver det besitter föreningen en god ekonomi och under säsongen

2018/2019 omsatte föreningen hela 174 miljoner kronor medan de även höll ett SHL-bästa

med ett publiksnitt på 10,071personer (Frölunda, 2021).

Författarna till studien har tagit del av FHCs arbete med mål och ekonomistyrning via en

intervju med FHCs ekonomichef Lars Axelsson. Nedan presenteras resultatet av den studien.

4.1.1 Övergripande styrning

4.1.1.1 Finansiella mål

FHC jobbar med övergripande ekonomistyrning på flera olika nivåer, både vertikalt och

horisontellt inom organisationen. Axelsson menar att klubben är måldriven och har klara och

tydliga mål i olika utsträckningar som samtliga jobbar mot. När det kommer till Finansiella

målbilder har föreningen under de senaste fem åren haft tre fasta finansmål som de jobbat

efter. Det första innebär att klubben vill hålla ett positivt resultat efter grundserien. Syftet med

det är att få klubben att gå runt under grundspelet, som generellt inte genererar några större

summor pengar till elitföreningarna, för att sedan kunna göra ekonomisk vinst i slutspelet.

Det andra finansiella målet som klubben satt är att alltid hålla ett Eget Kapital på minst 60

miljoner SEK. Axelsson förklarar att den specifika summan är baserad på det kapital som

skulle krävas för klubben att ekonomiskt överleva två nedgångar. Axelsson förklarar att ett

exempel på en sådan nedgång skulle kunna vara att de åker ur serien, en finanskris i

omvärlden, eller som nu - en pandemi. Det tredje och sista målet som FHC värderar är att

alltid ha likvida medel på minst 50% av det Egna Kapitalet. Inom FHC pratar man mycket

om cash management och klubben anser det viktigt att hålla en likvid betalningsförmåga

(Axelsson, 2021).
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4.1.1.2 Ickefinansiella mål

När det kommer till föreningens icke-finansiella mål finns det dock betydligt fler med olika

innebörder. Det största, och mest omtalade icke-finansiella målet inom klubben är de

sportsliga målet; vinst. De menar att det huvudsakliga målet för alla enheter inom

organisationen är att gemensamt jobba mot en vinst, oavsett liga eller nivå. Om FHC spelar i

Europaligan är målet att vinna Europaligan, och om de spelar i SHL är målet att vinna SHL

(Axelsson, 2021).

Förutom det menar FHC att ett annat viktigt icke-finansiellt mål är att ständigt ligga i

framkant med all operativ verksamhet som klubben bedriver.

“Vi vill gå i bräschen med allt och jobbar därför mycket med benchmarking, jämför med

andra klubbar, och försöker se vad är det som är bäst idag. Tillexempel; när det kommer till  Sociala

medier ligger vi kanske bäst till inom svensk hockey - men tittar vi på fotbollen så ligger dom bättre

än vad vi gör. Det är dit vi vill komma. Vi har även byggt ett mediehus så att vi kan nå ut till

omvärlden, vi har skapat en akademi så att vi kan skapa nya talanger och utveckla duktiga

akademispelare så de kan spela SHL” (Axelsson, 2021).

Förutom det poängterar Axelsson att det inom dessa målgrupper finns mängder med

undermål som alla leder fram till det mer övergripande målet (Axelsson, 2021).

4.1.1.3 Vision

Inom FHC har man en vision; “Framåt. Tillsammans”. Axelsson menar dock på att även om

denna vision alltid ligger i bakgrunden för föreningens styrning, så har den tyvärr hamnat i

bakgrunden på sista tiden, inte minst på grund av den rådande Covid-19 pandemin (Axelsson,

2021).

“Den (visionen) är mer i bakgrunden, nu var det liksom längesen vi hade fram den. (...) Man

har jobbat olika genom olika tider och perioder beroende på vad det har varit för något. Men nu har

det inte varit fokus på den sortens arbete (visionsarbete) under ett pandemiår. Annan planering i

verksamheten har behövt komma före (..)” (Axelsson, 2021).
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4.1.1.4 Samspelet mellan finansiella och icke-finansiella mål

FHC upplever också, precis som många andra elitlag, osäkerheten och pressen av att göra en

korrekt avvägning mellan finansiella- och icke-finansiella mål. Axelsson förklarar hur en stor

del av denna svårhet grundar sig i föreningens intressenter och FHCs vilja att uppfylla så

många intressentönskemål som möjligt (Axelsson, 2021).

“Det är ganska intressant i sig ändå. Men det är såklart att med en sån fanklubb som finns så

vill fansen att vi ska vinna. De vill ha Ryan Lasch, och de vill ha stora spelarna på isen och de vill se

en stark förstafemma. Men samtidigt så finns de då en ekonomi och en budget att förhålla sig till.”

Axelsson förklarar vidare hur motstridigheten tar plats inom FHC. Inom FHC är det

sportchefen som bygger lag, men de har i sin tur skyldighet att följa den budget de blivit

tilldelade, vilket kan sätta käppar i hjulet för det ultimata laget. Vidare har FHC även en

styrelse som enhetligt arbetar mot ekonomisk sundhet, något som inte alltid är en självklarhet

inom SHL enligt Axelsson. Han menar att olika styrelsemedlemmar inom SHL har olika

tänk. För att kompensera för det gapet förklarar Axelsson att de lägger mycket energi på just

sina månadsslut. Genom att göra det är det lättare för samtliga intressenter att hänga med i

klubbens faktiska prestation (Axelsson, 2021).

“Vissa vill öppna plånboken och köpa spelare, och andra vill inte de. Det kan vara stridigt

runt det” (Axelsson, 2021).

Axelsson förtydligar dock hur det vid behov av sparande mest är tjänster och material man

väljer att prioritera bort. Han menar att spelarmaterial är dyrt så de väljer i så fall att kanske

minska på inköpen av de mest dyra material. Det sista som prioriteras bort menar Axelsson är

personalstyrkan. Han förklarar att det både är tråkigt att se kompetent personal gå, samtidigt

som det är en förlust av högt prioriterat humankapital (Axelsson, 2021).

4.1.2 Löpande styrning

4.1.2.1 Budgetering

Precis som i många andra elitsporter menar Axelsson på att det är svårt för FHC att

huvuddelen av budgeteringen sker årsvis. Till skillnad från många andra kommersiella bolag

där alla månader ser någorlunda likadana ut,  sker mycket av ishockeyns verksamhet årsvis.
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Inom FHC ser varje månad olika ut då man börjar varje verksamhetsår off season med

införsäljning till partners och säsongskortsinnehavare. Efter det, när klubben vet vilken liga

de kommer att spela i och vilka intäkter det kommer ge presenteras utgiftsförslag till

styrelsen. När säsongen sedan drar igång och pucken släpps ligger det största fokuset på

spelet, och mycket budgetering är redan gjord. I och med att månaderna skiljer sig åt så stort

inom elithockeyn sker mycket budgetering årsvis, även om budgeten alltid stäms av

månadsvis med månadsbokslut (Axelsson, 2021).

4.1.2.2 Organisationsstruktur

När det kommer till FHCs ekonomistyrningsarbete lägger Axelsson personligen stor vikt i att

få ner budgetansvaret i organisationen. Organisationen har delat upp sin verksamhet inom ett

flertal olika avdelningar såsom säkerhetsavdelning, mediaavdelning, ekonomi, A-lag,

akademi, ungdomsverksamheten osv. Han menar att man genom att dela upp ansvaret över

olika avdelningar kan få varje person att ta mer personligt ansvar för föreningens ekonomiska

framgång. Inom FHC år därför varje avdelningschef sin egna budget att jobba efter. Det är

därefter varje avdelningschefens ansvar att hålla koll på sina egna fakturor, intäkter och

utgifter. I slutet av varje månad stämmer även ekonomiavdelningen av varje avdelnings

budgetar och avdelningschefen får därefter rapportering över hur väl deras eget budgetarbete

skötts (Axelsson, 2021).

“Min tes har alltid varit att lyfta över ansvaret och få folk att växa i sin roll, ta eget ansvar

och känna att man är med och bidrar. Sen får man ju fundera sen att och man har spenderat för

mycket på annonskostnaden så kanske man inte kan köra den sista kampanjen.“ (Axelsson, 2021).

Axelsson menar även att det är upp till varje avdelning att vid årsbokslute (eller säsongsslut)

utvärdera sin verksamhet. Det gäller för varje avdelning att fastställa vad man gjort bra, vad

man borde göra bättre, och vad man kan utveckla (Axelsson, 2021).

4.2 Rögle

Rögle BK (nedan RBK) grundades i Ängelholm 1932. Klubben startades som en bandyklubb

men utvecklades mot en ishockeyklubb, och 1951 spelade laget sin första ishockeymatch.

Klubben har inte haft en spikrak väg till SHL och har endast stundvis sedan 1963 spelat i den

högsta ishockeyserien i Sverige. Rögle avslutade precis sin fjärde raka säsong i SHL på en fin
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andra plats. Klubben har än inte vunnit något SM-guld, men har i sikte att vara en av de

ledande klubbarna i Sverige och bedriver bland annat RögleAkademi med 400 aktiva

ungdomar i verksamheten. Under säsongen 2018/2019 ökade Rögle sin omsättning med cirka

3 miljoner kronor gentemot föregående säsong till 127 miljoner samt gjorde en vinst på 3,4

miljoner kronor (Roglebk, 2020).

Författarna till studien har tagit del av Rögle BKs arbete med mål och ekonomistyrning via

en skriftlig enkätintervju  med ekonomi- och personalansvariga Annica Fagerberg. Här nedan

presenteras resultatet av den studien.

4.2.1 Övergripande styrning

4.2.1.1 Finansiella mål

När det kommer till finansiella mål har RBK jobbat lite olika mellan åren och mycket har

delats upp på lång och kort sikt. På lång sikt har RBK haft svårt att sätta konkreta mål att

förhålla sig till finansiellt då föreningen tidigare pendlat mellan SHL och allsvenskan. De två

ligorna ger föreningen väldigt olika ekonomiska förutsättningar och det blir utmanande för

föreningen att lägga en långtidsbudget utan att veta vilket kapital man har att jobba med.

Under de senaste åren har dock RBK legat som ett etablerat lag inom SHL vilket underlättat

något, men möjligheten för att åka ur ligan när som helst ligger fortfarande kvar. Dock finns

det några mål som RBK har som mening att följa varje år, och det är licensnämndens krav

och regler kring Eget Kapital som samtliga elitklubbar måste förhålla sig till för att behålla

sin elitlicens, och därmed få spela över huvud taget. Detta är mål som RBK behållt inom

organisationen även detta år, även om regelverken varit pausade under året tack vare den

rådande Covid-19 pandemin. Dock beskriver Fagerberg hur de inom elitlicensverket nu håller

på att ta fram nya regler och mål för att stärka en ännu sundare och stabilare ekonomi inom

föreningen. För att förhålla sig till branschens osäkerhet arbetar RBK istället till stora delar

med kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen sätts utifrån den årsbudget som revideras och

fastställs till varje säsong (Fagerberg, 2021).

4.2.1.2 Icke-finansiella mål

När det kommer till föreningens icke-finansiella mål har föreningen, precis som för de

finansiella målen, delat upp sitt arbete på lång och kort sikt. Ett kortsiktigt uttalat mål som

föreningen håller är att de varje säsong ska vara med och tävla om en slutspelsplats i SHL.
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Till skillnad från de finansiella målen så har RBK funnit det mer meningsfullt att sätta upp

fler långsiktiga mål inom organisationen, då de icke-finansiella inte är lika beroende av ligor

eller kapital. Ett mål som Rögle Akademin, en akademi ämnat för alla barn och unga inom

föreningen, är att “skapa Sveriges bästa miljö för barn och ungdomar och att skapa livslångt

intresse för hockey.” (Fagerberg, 2021).

Förutom det har RBK under de senaste åren arbetat på ett hållbarhetsarbete som de valt att

kalla “Grönvit hållbarhet” som baserar sig på långsiktigt hållbart arbete inom organisationen.

“Rögle BK är ett varumärke som engagerar och berör på många plan. Vi vill bidra till en

positiv samhällsutveckling i regionen och tillsammans med andra aktörer jobba för en hållbar framtid

och med gemensam kraft och engagemang kan leda till långsiktiga samhällsvinster.”

(Fagerberg, 2021).

RBK menar inom “Grönvit Hållbarhet” att det vill skapa nya mål och möjligheter utanför det

enskilda sportintresset som kan bidra till att skapa ett bättre samhälle runt sig - med hjälp av

föreningens nuvarande position. Exempel på projekt som RBK utför inom “Grönvit

hållbarhet” sträcker sig mellan allt från miljörelaterat arbete, arbete mot psykisk ohälsa,

sysselsättning och inkludering (Fagerberg, 2021).

4.2.1.4 Samspelet mellan finansiella och icke-finansiella mål

Precis som för alla elitlag lever RBK under en ständig press att väga finansiella mål mot

icke-finansiella mål då de båda lever på samma budget. Om det skulle komma ett tillfälle där

finansiella och sportsliga mål ställs mot varandra menar Fagerberg att finansiella mål oftast

prioriteras inom RBK för att inte äventyra föreningens existens. Hon menar dock på att de

sportsliga prestationerna kan påverka föreningens ekonomi stort. Det är ekonomiskt sett en

stor skillnad på att spela vidare i högsta ligan jämfört med att åka ur, vilket ofta påverkar

prioriteringar och agerande i vissa situationer. Fagerberg förklarar även hur det är viktigt att

komma ihåg att inget lag är garanterad en plats inom ligan. Hon hänvisar framförallt till

HV71 som för 4 år sedan kammade hem en andraplats inom serien - bara för att i år, 2021,

tvingas lämna serien på grund av dåliga sportsliga resultat  (Fagerberg, 2021).
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Fagerberg menar även att det inom RBK finns andra samspelande och direkta kopplingar att

dra mellan finansiella-och icke-finansiella mål, som inte direkt har med de sportsliga målen

att göra. Ett exempel på detta är hur föreningens icke-finansiella hållbarhetsmål bidragit till

stärkta relationer mellan föreningen och dess sponsorer och partners, som i sin tur bidrar med

kapital (Fagerberg, 2021).

“Inom området för icke-finansiella mål är det en hel del sponsorer och partners som har

anslutit sig som utvecklingspartner inom vårt hållbarhetsarbete och som deltar aktivt i planering och

genomförande av projekten tillsammans med Rögle BK. Sponsorer och partners är (också) oerhört

viktiga intressenter, dels då de står för en stor del av vår omsättning genom lokal sponsring men även

för deras engagemang runt föreningen.”(Fagerberg, 2021).

4.2.2 Löpande styrning

4.2.2.1 Budgetering

RBK utfärdar, precis som många andra lag, kompletta månadsbokslut och prognoser

månadsvis för att hålla koll på föreningens ekonomi och se hur de ligger till finansiellt.

Månadsboksluten lägger inom RBK inget fokus på föreningets målbild, eller hur föreningen

ligger till jämfört med dessa mål. Istället, förklarar Fagerberg, hur de under granskandet av

månadsprognoserna främst lägger fokus på föreningens resultat och likviditet, då det är det

som de anser bör ha högsta prioritet. Fagerberg menar att det inom elithockeyverksamheten

är extra viktigt för klubbarna att hålla ett starkt öga på föreningens kassalikviditet. På grund

av detta görs det varje månad, i samband med månadsboksluten, en likviditetsprognos som

sedan presenteras för styrelsen. Vid behov kan sådana prognoser även göras tätare än

månadsvis, allt för att hålla koll på hur föreningen ligger till finansiellt. Skulle situationen

kräva att de nämnda prognoserna skedde oftare än månadsvis, utfärdar RBK även

mellanrapporter. Fagerström menar även att arbetet med prognoserna gör det lättare för

föreningen att parera om de ser att det sportsliga resultaten påverkar föreningens ekonomi

negativt (Fagerberg, 2021).

4.2.2.2 Organisationsstruktur

Även inom RBK ser vi hur det ekonomiska ansvaret bryts isär och förflyttas nedåt inom

organisationen. Den övergripande budgeten bryts ned i organisationen till olika chefers
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ansvarsområde. En prognos görs sedan månadsvis på de olika avdelningarnas intäkter och

kostnader för att följa upp avdelningarnas arbete. Det är upp till varje respektive ansvarig

chef inom varje område att se till att deras budget, finansiella- samt icke-finansiella mål följs

(Fagerberg, 2021).
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4.3 Luleå HF

Luleå Hockeyförening (nedan LHF) bildades 1977 av IFK Luleå och Luleå Sportklubb som

slog sig samman till den nya ishockeyföreningen. Redan 1984 avancerade laget till högsta

serien och har sedan dess stannat kvar. Under säsongen 1995/1996 vann laget sitt första och

hittills enda SM-guld, men laget har spelats ytterligare tre SM-finaler. LHF är även en del av

Champions Hockey League, och ser samarbete mellan hockeyklubbar i Europa som en

spännande utvecklingspotential för ishockeyn i Europa. (Luleåhockey.se, 2021)

Enligt EY:s Hur mår svensk elithockey? Hade Luleå under räkenskapsåret 2019/2020  hade

klubben en nettoomsättning på 146 miljoner kronor och gjorde en förlust på cirka -1,9

miljoner kronor, men samtidigt ökade klubben sin likviditet med 2,2 miljoner kronor. (EY

,2020)

Författarna till studien har tagit del av LHFs arbete med mål och ekonomistyrning via en

intervju med LHFs VD och tidigare ekonomichef Stefan Enbom. Här nedan presenteras

resultatet av den studien.

4.3.1 Övergripande styrning

4.3.1.1 Finansiella mål

På ett långsiktigt plan har LHF, precis som många andra hockeyklubbar, byggt många av sina

finansiella mål baserat på de krav och regler som kommer från licensnämnden. Enbom menar

att de exempelvis har lagt ett stort fokus på mål när det kommer till eget kapital och

kassalikviditet, två parametrar som även licensnämnden lägger stort fokus på. Vidare

förklarar Enbom att de mål de sätter på eget kapital och kassalikviditet brukar ligga på lite

längre tidshorizon och att det kan sträcka sig så lång som 5 år - något som är ovanligt inom

elithockeyn (Enbom, 2021).

När det kommer till kortsiktiga finansiella mål skiljer sig LHF inte heller så mycket från

deras konkurrenter då även de har som mål att ha ett positivt resultat före slutspel, för att

sedan lyckas generera vinster i slutspel. Föreningens vision med målen är att klara sig med ett

positivt resultat oavsett om de når slutspel eller ej, men att därefter tjäna pengar under
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slutspel som kan hjälpa till att stödja det egna kapitalet och de mer långsiktiga finansiella

målen (Enbom, 2021).

4.3.1.2 Icke-finansiella mål

När det kommer till de icke-finansiella målen mäts dessa i planerna med hjälp av ett

balanserat styrkort som föreningen använder sig av just för att plocka upp de mer mjuka, men

ändå så viktiga, styrmedlena. Enbom förklarar hur man med hjälp av de lokaliserade målen

sätter upp en operativ plan för klubben för att samla samtliga anställda i en målinriktning

(Enbom, 2021).

“Men gapet mellan där vi är här och nu och det drömlika tillståndet - vår väg för att ta oss

från där vi är till dit vi vill - det är vår strategiplan. I strategiplanen så finns det inom varje områden

ett antal övergripande mål och bärande huvudaktiviteter för att utveckla föreningen dit vi vill. Då har

vi strategiska mål som är lite tydligare än de stora övergripande målen, även om de inte alltid är

100% mätbara.” (Enbom, 2021).

Enbom förklarar även hur de inom föreningen gör en årlig SWOT-analys över hela

föreningens arbete som de sedan jobbar sig igenom för att se hur de kan anpassa föreningens

ekonomistyrning och operativa verksamhet enligt modellens fyra steg för att för att optimera

föreningens resultat (Enbom, 2021).

4.3.1.3 Vision

Föreningen har en kort och enkel vision som lyder “Vinnande känslor och hållbar framgång”.

Enbom menar att klubben lägger mycket stolthet i att vara en visionsdriven klubb, och att

dessa slagord därför betyder mycket för klubben. Visionen kan dessutom brytas ner i olika

delar där varje ord får betydelse för föreningens operativa verksamhet. Ett exempel på detta

menar Enbom är uttrycket “hållbar framgång” som han menar täcker samtliga områden inom

föreningsarbetet. Klubben ämnar med syftet att både ekonomiskt, socialt, miljömässigt och

alla andra tänkbara parametrar jobba för hållbarhet. LFK menar även att de finns en stor

samhällsdel att ta hänsyn till, både i form av region, kommun och länsstyrelse. Klubben

jobbar mycket med samhället och menar att de där kan göra skillnad (Enbom, 2021).
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“Det är kul att vara en organisation som är uttalad visions- och värderingsstyrd så vi

använder ju målstyrning också och vi jobbar med målstyrning och processutveckling och vi har

limparametrar inom vissa delar i organisationen. men just det här med vision och värderingsstyrning

är superintressant.“ (Enbom, 2021).

4.3.1.4 Samspelet mellan finansiella och icke-finansiella mål

Enbom förklarar även han att det inom klubben är en utmaning att väga mellan att prioritera

finansiella och icke-finansiella mål. Klubbens sportsliga prestanda går hand i hand med

klubbens ekonomi, och desto längre man tar sig i grundserien eller slutspel, desto mer pengar

tjänar klubben. Enbom menar dock att det på grund av samspelet är väldigt lätt att lura sig

själv (Enbom, 2021).

“Det kan ju vara så att en värvning som kostar ett par miljoner blir en väldig utväxling så att

man går till final och tjänar in dom där pengarna med råge. Men det kan även i värsta fall leda till att

man gör en förlust på många miljoner om värvningen inte ger tillräckligt mycket.” (Enbom, 2021).

Enbom menar att detta framförallt fått fäste under de senaste året då världen befunnit sig

under en pandemi, vilket har minskat elithockeyklubbarnas villighet att ta risker och göra

investeringar. LHF har under året inte tagit in några nya spelare, något som de själva anser

märks med tanke på klubbens femteplacering i SHL. Enbom menar att det alltid kommer att

vara viktigt att se till att klubben överlever ekonomiskt, då det är en förutsättnings som krävs

för att klubben ska kunna bedriva verksamhet över huvud taget (Enbom, 2021).

4.3.2 Löpande styrning

4.3.2.1 Budgetering

Enbom har tidigare beskrivit hur mycket av föreningens arbete bestäms via klubbens

strategiplan. När det kommer till långsiktig och kortsiktig budgetering berättar Enbom hur

strategiplanen skrivs på ett treårigt plan för att få en bättre inblick i vad föreningen vill

åstadkomma inom varje område de kommande tre åren. När föreningen fastställt

strategiplanen tas det därefter fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen fungerar som en

konkretisering av strategiplanen och sträcker sig över en tidsperiod på ett år. Varje år
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revideras sedan verksamhetsplanen utefter hur föreningen ligger i förhållande till

strategiplanen (Enbom, 2021).

4.3.2.2 Organisationsstruktur

Inom Luleå är organisationsstrukturen sådan att ansvaret även här delas upp mellan ledningen

och de anställda som arbetar mer operativt. Klubben sätter upp strategiska mål och arbetar för

tre huvudområden vilka är; sporten, marknad- och försäljning och kommunikation samt

ekonomi och administration där varje ansvarig för respektive område lägger fram förslag

angående hur målen ska läggas upp. Därefter är det upp till varje ansvarig chef att fastställa

förslagen som kommer från de anställda (Enbom, 2021).

4.4 Örebro HK

Året 1990 grundades dagens Örebro Hockeyklubb (Nedan ÖHK) med sitt säte i just Örebro,

tidigare fanns hockeyklubben Örebro IK som dessvärre gick i konkurs. Klubben har sedan

säsongstart 2013 spelat i SHL, men har ännu inte vunnit framgång nog att plocka hem ett

SM-guld utan fram tills nu är deras bästa resultat semifinal säsongen

2020/2021(Hockeynonsen, 2021). Ur en ekonomisk synvinkel hade klubben 2019/2020 ett

överskott på 0,8 miljoner kronor samt ökade sin omsättning till 118 miljoner kronor som är

ett nytt rekord för klubben (Örebrohockey, 2020).

Författarna till studien har tagit del av ÖHKs arbete med mål och ekonomistyrning via en

intervju med ÖHKs VD Mikael Johansson. Här nedan presenteras resultatet av den studien.

4.4.1 Övergripande styrning

4.4.1.1 Finansiella mål

ÖHK förklarar under deras intervju hur klubben vanligtvis sätter finansiella mål efter tre

olika betydande intressenter som alla ställer olika hårda krav på föreningen. Den första

intressenten som Johansson menar påverkar klubbens ekonomiska målsättningar är

Aktiebolagslagen. ÖHK är till skillnad från många andra klubbar inom SHL inte rent ideellt
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drivna, utan de verkar som ett aktiebolag och har därför vissa lagliga krav på sig för att få

bedriva verksamhet. Den andra intressenten som är viktig för ÖHK är elitlicensregelverket

som ger ut elitlicenser till svenska ishockeylag. Johansson förklarar hur man som

elithockeyklubb sportsligt kan kvala till SHL, men om man inte lyckas möta

elitlicensregelverkets ekonomiska krav nekas klubben ändå att spela i den högsta ligan. Det är

därför extra viktigt för klubben att följa licensens regler, så att klubben kan ta vara på sina

sportsliga framgångar. Enbom förklarar att de därför satt upp en treårsplan på att bygga

marginal till elitlicensverkets egna kapital-krav. Han menar att det är stora summa pengar

som är nödvändiga för att klubben ska få utföra sin sport på elitnivå. Enbom förklarar att

elitlicensverket på lång sikt vill se ett eget kapital på 10% av omsättningen - något som skulle

innebära ett eget kapital på 12 miljoner för ÖHK.

Sist men inte minst har ÖHK ett mål att ge utdelning till sina aktieägare. Klubben gjorde för

fyra år sen en nyemission där klubben hoppades på att kunna betala ut en utdelning på 3% till

sina aktieägare. Detta är ett mål som klubben ännu inte lyckats uppfylla, men tanken och

visionen finns kvar (Johansson, 2021).

4.4.1.2 Icke-finansiella mål

En stor målsättning av icke-finansiella mål som ÖHK har satt för föreningen är att toppa de

NKI (Nöjd-kund-index) och NPS (Net-promoter-score)-mätningar som SHL gör en

benchmark på inom de olika kvalificerade lagen. Johansson menar att ÖHK har som målbild

att ligga över alla de andra lagen inom SHL i NKI och NPS-mätningarna på samtliga

mätpunkter. Detta betyder att varje del av organisationen som NKI och NPS berör måste vara

på topp och därför är de eftersträvade mätvärdena även isärplockade och nedbrutna till

mindre mål som lätt går att delegera ut ner genom föreningen.  Utöver det har föreningen

även mindre delmål utspridda som inte direkt är kopplade till NKI eller NPS. Ett exempel på

ett sånt mål kan vara antal följare som klubben har på sina sociala medier (Johansson, 2021).

ÖHK har även gjort en satsning på sin utvecklingsverksamhet, och har som mål att få upp fler

av sina utvecklingsspelare i utvecklingslandslaget. Han menar att det inte bara är de

sportsliga framgångarna som lockar inom utvecklingsarbetet, utan även de finansiella

möjligheter som följer vid sådan sportslig framgång. Johansson förklarar hur klubben erhåller
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utbildningspengar från NHL vid signerade av utvecklingsspelare. Klubben får då ut mer

pengar ju längre spelaren i fråga tävlat för klubben (upp till fyra år) (Johansson, 2021).

4.4.1.3 Vision

ÖHK har en uttalad vision som lyder “Örebro Hockey skall vara Sveriges bästa

ishockeyklubb vad det gäller sportslig kvalitet” men Johansson menar att mottot inom

klubben sträcker sig även utanför verksamhetens sportsliga kvalitet (Johansson, 2021).

“Nån gång sa jag att “om 3-5 år så ska vi vara med och kriga om SM guldet.” och då tyckte

många att jag var en fullständig idiot. Och då sa jag “men om vi ska lyckas med det här så ska vi

vara bäst på allt. Och är vi inte bäst så ska vi försöka bli bäst.” Och det här håller vi på egentligen -

att vi liksom kör som ett mantra så att vad vi än ska göra så ska vi försöka bli bäst. Och det skapar ju

förutsättningar för att bli bäst, men det ställer ju också krav på alla att “inom mitt ansvar ska jag

också försöka bli bäst”.” (Johansson, 2021).

Johnsson menar att genom att sprida ut den skrivna visionen över hela verksamheten kan

samtliga av föreningens avdelningar optimera arbetet inom just sitt arbete - istället för att alla

jobbar mot A-lagets mål (Johansson, 2021).

4.4.1.4 Samspelet mellan finansiella och icke-finansiella mål

Johansson berättar hur han själv tyckt att det varit spännande att få jobba med avvägningen

mellan finansiella och icke-finansiella mål inom föreningen. Han menar på att det skiljer sig

stort från tidigare aktiebolag som han jobbat med inom de icke-finansiella målen, eftersom att

dessa även har haft en stor påverkan på organisationens framtid. Inom ÖHK anser man att

prioriteringen av finansiella mål är ett måste, annars kan man riskera att bli degraderad då

man inte uppfyller licensnämndens krav. Det går dock inte att undvika vilken stor påverkan

den sportsliga framgången har för föreningens ekonomiska ställning. För ÖHK skulle en

liga-degradering innebära en halverad omsättning, nåt som riskerar hela verksamheten.

Vidare berättar Johansson även hur speciellt det är att införskaffa nytt kapital till en

sportbaserad förening (Johansson, 2021).

“Det är också en stor skillnad emot att driva ett vanligt företag för att vi har ju gått ut här, vi

gick ut med håven och fick in 45 aktieägare som, om du driver ett vanlig företag så är det inte lika
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enkelt att gå runt på stan och säga “nu har det kört ihop sig här snälla vi behöver lite pengar”.”
(Johansson, 2021).

Utöver det menar Johansson även att det finns utomstående mål från samhället som

föreningen också adapterar till att uppfylla. ÖHK har ett nätverk av 600 företagspartners, ett

nätverk som är Örebros största. Han menar att spons historiskt sett mer användes för att

ekonomiskt stötta och hjälpa idrottsföreningar, men att det idag används som ett brett nätverk

för företagande. Vidare så ses ÖHK som en stor marknadsföringsresusrs för Örebro kommun

och hela Örebro som ett samhälle. Johansson menar därför att det är viktigt för klubben att ta

sitt samhällsansvar och hålla god sportsmanship för att främja samhället i stort (Johansson,

2021).

4.4.2 Löpande styrning

4.4.2.1 Budgetering

Budgeteringen sker som i de flesta klubbar årsvis men med månadsbasliga revideringar för

att se över föreningens kontinuerliga ställning. Som tidigare nämnt sätter föreningen sin

budget och sina budgetmål utefter (1) aktiebolagslagen, (2) elitlicensregelverket, samt (3) de

interna mål som styrelse och aktieägare ställer på föreningen. Föreningen har under en lång

tid haft det tufft ekonomiskt och när klubbens nuvarande VD Johansson kom in i klubben var

de nära konkurs. Sedan dess har klubben gjort en ekonomisk helvändning, som bland annat

inneburit en omfattande nyemission. Idag har föreningen en mycket mer stabil ekonomi och

även om de själva anser att de kan bli mycket bättre så är de på god väg mot en mer

ekonomisk hållbar framtid (Johansson, 2021).

4.4.2.2 Organisationsstruktur

Till skillnad från vad de andra elithockeyklubbarna presenterade i denna rapport är ÖHK ett

aktiebolag med aktieägare med medföljande aktieägarintresse. Förutom det så har ÖHK delat

upp sitt arbete inom organisationen på liknande sätt som de andra presenterade klubbarna.

Mål och ansvar plockas isär i delmål och delansvar som förs över till respektive ansvarig för

varje område. Johansson menar att det, samtidigt som man delar upp ansvaret, även är

fördelaktigt att ha en övergripande vision som samtliga ansvariga inom organisationen strävar
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mot. Som tidigare nämnt är denna vision inom ÖHK att bli bäst på alla plan. Johansson

berättar vidare hur det inte bara är viktigt att sprida mottot genom föreningen, utan det är

även viktigt att se till att man har medarbetare inom klubben som adapterar mottot som sitt

eget (Johansson, 2021).

“Vi ska bli bäst. Det låter kanske lite underligt -  men det skapar ju ett driv i folk att nu ska vi

bli bäst. För tror man inte på det själv kan man göra nåt annat. “ (Johansson, 2021).
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5. Analys

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin tillsammans med författarnas valda teorier att

kopplas samman för att, i enlighet med studiens frågeställning, få en större klarhet i hur

föreningarna använder sig av ekonomistyrningsarbete för att nå utsatta mål och visioner.

Analysen har blivit uppdelad i två olika delar för att få ett perspektiv på ishockeyklubbarnas

ekonomistyrning samt hur de arbetar med MSC och därefter de finansiella samt

icke-finansiella måtten.

5.1 Hockeyklubbarnas användning av styrmedel

5.1.1 Formella styrmedel

De formella styrmedlen har, som tidigare nämnts, ett stort fokus på att förbättra och att nå de

resultat som hockeyklubbarna strävar efter. För att nå dessa resultat kan klubbarna använda

sig av olika medel och vidare ska det undersökas vilka medel som är mest effektiva för de

olika klubbarna att använda sig av för att nå uppsatta mål.

Empirin visar att samtliga av de fyra intervjuobjekten använder sig av en beräkning av de

kostnader som kommer att finnas under året för att sedan få en tydligare överblick över vad

årets totala kostnader kommer att bli. Detta går hand i hand med Ax, Johansson och Kullvén

delmoment resultatplanering, som de menar utgör en stor stolpe för formella styrmedel. Då

svensk ishockey är säsongsvarierande och genererar olika stora intäkter och kostnader vid

olika perioder om året är det väsentligt för samtliga klubbar att även hålla sig till en årlig

budget som revideras varje månad för att lättare följa upp och kontrollera det finansiella inom

klubben. Inom FHC förklarar man att denna process inte bara är relevant för klubbens

finansiella mål, utan även för de icke-finansiella. Ekonomichef Axelsson förklarar hur de

inom FHC lägger mycket energi på månadsboksluten så att styrelsen lättare ska kunna göra

snabba grundade beslut - någonting som Axelsson menar är väsentligt när det kommer till att

uppnå sitt icke-finansiella mål om att gå i bräschen med allt. Analysen visar även att samtliga

intervjuobjekt har ett fokus på att lägga upp en budget där de ligger relativt “plus minus noll”

under grundspelperioden, för att sedan generera ett ytterligare intäkter och ett positivt resultat
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under slutspel. Detta synsätt speglar också en viss försiktighet - klubbarna skulle annars gå

med förlust om de missar sluspel eller åker ut tidigare än vad de tänkt. RBKs

ekonomiansvarige Fagerström belyser i studiens empiri hur det alltid är viktigt att ta i

beaktning att man som lag inte är garanterad en slutspel, eller ens SHL-plats. Fagerström drar

en koppling till HV71, ett annat SHL-lag, som under 2017 slutade upp som serie-tvåa, bara

för att 4 år senare åka ur elitserien helt. Förutom resultatplanering går det även från empirin

att utläsa att samtliga klubbar arbetar med det som Ax, Johansson och Kullvén valt att kalla

för likviditetesbudget. Likviditetsbudgeten och att ha en likvid betalningsförmåga är som

tidigare nämnt ett krav från licensnämnden, och blir därför automatiskt av hög prioritet för

samtliga klubbar. Då både god ekonomi, krav på eget kapital och kortsiktig

betalningsförmåga är tre krav för att överhuvudtaget utöva ishockey på elitnivå har samtliga

intervjuobjekt lyft fram dessa punkter som väsentliga i sitt arbete med formella styrmedel.

När det kommer till det formella styrmedlet målkostnadskalkylering skiljer sig klubbarna åt.

FHC, LHF och RKB är alla ideella föreningar vilket betyder att de inte fungerar som ett

vanligt aktiebolag där intresset ligger i att ta ut vinster till aktieägarna. Intresset ligger snarare

i att återinvestera pengar i föreningen så att det finns möjlighet till att satsa på klubbens

utveckling och på att förbättra kompetensen inom laget. FHCs ekonomiansvarige förklarar

hur det är viktigt att återinvestera klubbens vinster på det sätt som medlemmarna önskar.

Dock menar Axelsson på att medlemmarna till största del önskar bra sportsliga resultat - men

för att klara det krävs det att föreningen har god ekonomi.

Den klubb som skiljer sig åt här är Örebro. Riksidrottsförbundets 51% regeln gällande ideella

idrottsföreningar ägarstruktur gör det orättvisande att helt beskriva ÖHK som ett “vanligt”

aktiebolag där aktieutdelning är den största drivkraften, men det är också sant att ÖHK

känner ett visst tryck på att generera aktieutdelning vid sidan av sina andra målsättningar.

Kollar man till analysen kan man dock se att det i praktiken inte skiljer sig så mycket åt

mellan de olika klubben oavsett ägandeform. ÖHK har som mål att ge en utdelning på 3% per

år till klubbens aktieägare, men studiens empiri visar att det inte blir så i praktiken. Sen

klubben satte målet efter en nyemission för fyra år sedan har de tyvärr inte gjort någon

utdelning. Detta betyder att ÖHK, precis som resterande klubbar, också har återinvesterat allt

kapital inom klubben - vilket gör att finansstyrningen i praktiken inte skiljer sig så mycket

klubbarna emellan oavsett ägarstruktur.

47



Samtliga klubbar använder sig av benchmarking för att ta lärdom om vad som funkar och inte

fungerar optimalt inom just deras klubb. Det kan handla om sportslig prestanda men även om

hur andra föreningar arbetar med sin ekonomistyrning och vad för typ av

organisationsstruktur som existerar.

Produktkalkylering och kostnadseffektivisering inom hockey kan vara svårt att använda sig

av då störst mängd produkter till lägsta pris inte alltid är fördelaktigt inom elitidrott. Det finns

många olika kostnadsställen inom de intervjuade klubbarna och alla olika kostnadsställen har

olika prioriteringar. FHCs ekonomiansvarige Axelsson förklarar hur spelarmaterial är dyrt -

men att det ändå är viktigt att behålla kvaliteten. Istället för att minimera kostnaden per

material menar Axelsson att de väljer att minska på inköpen av spelarmaterial eller externa

inköpa klubbtjänster. Det sista klubben vill kompromissa på är dock deras kompetenta

personalstyrka. Enbom, VD för LCH menar också att kostnadsminimering inte alltid är

lönsamt för klubben. Genom att minimera exempelvis inköp av spelare sätter klubben sin

sportsliga framgång på spel, vilket kan leda till att klubben åker ur ligan och därmed tappar

stora inkomstmöjligheter. Enbom förklarar hur de detta år valt att inte köpa in några spelare

alls, då föreningens ekonomi drabbats hårt av den rådande coronapandemin, vilket också lett

till att klubben endast slutade på en femteplats i ligan. Samma dilemma går att finna i alla

fyra intevjuobjekt - då det krävs en viss standard för att hålla samma nivå som sina

motståndare inom elitsporten. Samtliga intervjuobjekt menar att det är situationen och tiden i

sig som bestämmer när produktkalkylering och kostnadseffektivisering kan vara fördelaktigt

för klubben.

5.1.2 Mindre formaliserade styrmedel

RBK jobbar med ett stort projekt “grönvit hållbarhet” där arbetet är mer långsiktigt. De anser

själva att de är en klubb som engagerar och berör på många plan och de vill använda sin

maktposition för att bidra till en positiv samhällsutveckling i regionen. Projekt inom detta är

allt från miljörelaterade mål, arbete mot psykisk ohälsa, sysselsättning och inkludering.

Genom att jobba med detta bildas en kultur inom klubben där man sätter en standard att ta

hand om varandra samt att sprida en gemenskap och öppenhet. I och med att klubbens

styrelse gjort det till ett betydande arbete för hela klubben sprids även den känslan, enligt Ax,
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Johansson och Kullvén, ner genom hela organisationen. De menar att organisationer aktivt

kan hjälpa till att prägla en viss kultur inom företaget genom att påverka de oskrivna regler

och normer som finns inom företaget. Genom att aktivt jobba med, som i RBKs fall,

inkludering skapar man en norm av medräkning och tillhörighet. Samma analys går att dra

vid LKFs arbete med det balanserade styrkortet. Med hjälp av det balanserade styrkortet har

klubben satt upp mjuka mål så som kompetensutveckling, trivsel och arbetsglädje. Utan

framgångsrika formella styrmedel och ekonomiska muskler är det mindre troligt att de

informella styrmedlen som organisationsstrukturen, förtroendet för varandra samt

individernas medverkan i organisationen har tillräcklig betydelse för att en klubb ska nå

framgång och sina uppställda mål.

Ax, Johansson och Kullvén förklarar att ett exempel på mindre formaliserade styrmedel kan

vara att organisationen präglas av en kultur där de anställda har ett stort inflytande över beslut

och frågor i sitt egna arbete. Ax, Johansson och Kullvén menar att ett engagemang i sitt egna

och i andras arbete bidrar till att gemenskapen och samhörigheten ökas. Detta kan kopplas till

den organisationsstruktur som samtliga intervjuobjekt intagit. Alla fyra intervjuobjekt har en

horisontell organisationstruktur där varje chef för respektive ansvarsområde innehar ett stort

förtroende och en frihet att styra sin egna del av organisationen - både finansiellt och

operativt. Ax, Johansson och Kullvén menar på att man genom denna typ av

organisationsstruktur kan skapa en genomgående känsla som bidrar till att individer inom

organisationen skapar ett större förtroende för varandra, medverkan, självständighet samt

öppenhet. Detta går hand i hand med Axelsson, ekonomichef på FHCs egna tes; “Min tes har

alltid varit att lyfta över ansvaret och få folk att växa i sin roll, ta eget ansvar och känna att

man är med och bidrar. Sen får man ju fundera sen att och man har spenderat för mycket på

annonskostnaden så kanske man inte kan köra den sista kampanjen.“

5.1.3 Organisationsstruktur

Den organisationsstruktur som är genomgående för samtliga klubbar är en form där ansvaret

delas upp utöver relativt många avdelningar. Detta bidrar till att respektive ansvarig person

över ett specifikt område inom föreningen får mer ansvar över det individen är mest kunnig i,

i kombination med att föreningen har övergripande mål som alla strävar efter att nå. Genom

att exempelvis ekonomichefen i en förening ansvarar för ekonomin och sätter upp delmål
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inom detta område, måste HR-chefen inom varje förening ansvara för personalen och dessa

mål tillsammans med fokus på de övergripande målen. Genom att klubbarna använder sig av

denna typ av organisationsform kan varje chef inom sitt område undersöka och kommunicera

angående vad som behöver förbättras inom organisationen. Den kunskapen samt erfarenhet

som finns är stor då besluten rör områden som individerna arbetar med dagligen.

När det kommer till vilken typ av belöningssystem som klubbarna använder sig av, såg

författarna ett samband kring klubbarna även här. Samtliga intervjuobjekt använder sig av

externa belöningssystem, såsom ligatitlar eller priser. Hockeyspelarna är påverkade och

beroende av att individuellt prestera bra samtidigt som det finns det en gemensam press på

laget för att exempelvis inte åka ut i grundspelet eller för att få kvala vidare i SHL. Därför

motiveras spelarna av att enskilt bidra till en bra prestation, men även prestera bra och nå

uppsatta mål som ett lag. Genom detta blir spelarna både belönade enskilt men även som ett

lag genom att exempelvis vinna matcher tillsammans. Även här krävs det framgångsrika

formella medel för att organisationsstrukturen och uppdelningen av ansvar ska fungera bra.

Utan exempelvis utbetalda löner till både chefer och till spelare finns det inga grundpelare i

organisationen som kan bilda någon slags organisationsform eller struktur.
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5.2 Ekonomistyrningspaketet

5.2.1 Planering

Planering är som tidigare nämnt en förhandsform av kontroll som hjälper föreningen

bestämma vad man egentligen vill åstadkomma och hur detta ska ske. Genom att arbeta med

planering kan klubbarna se till att organisationen alltid ligger i linje med önskade

organisatoriska resultat. Enligt Malmi & Brown delas företagsplanering upp i två strategier,

långsiktig och kortsiktig planering, vilket fått vidare bekräftelse från studiens empiri. Genom

de samtal som hållits med branschexperter i studiens empiri går det att utläsa att samtliga

korrespondentlag använder sig av separerad lång och korttidsplanering.

När det kommer till kortsiktig finansiell planering håller de olika föreningarna en väldigt

liknande strategi, då samtliga klubbar byggt upp sina mål och strategier utefter de krav och

förväntningar som krävs från licensnämnden. Att hålla sig inom licensnämndens krav är av

högsta prioritet för samtliga klubbar då man utan det inte får lov att utöva ishockey på

elitnivå, även om man sportsligt kvalificerat till det. Alla fyra klubbar som intervjuats till

denna studie beskriver hur de samtliga har byggt ett finansiellt mål på att hålla en viss

prestanda på organisationens eget kapital. Detta finansiella mål är från första början direkt

kopplat till de krav som licensnämnden ställer för sina elitlag, men de olika klubbarna har

därefter satt egna interna mål på att bygga upp en “buffert” eller marginal till elitlicensernas

krav på kapital.  Under författarnas intervju med ÖHK förklarar Johansson hur

elitlicensregelverket har ett långsiktigt krav på ett eget kapital på 10% av omsättningen, ett

krav som skulle betyda att ÖHK måste hålla 12 miljoner i Eget kapital. För ÖHM utgör 12

miljoner en betydande del av bolaget och på grund av detta har det blivit extra viktigt för

föreningen att hålla skärpt kontinuerlig koll på föreningens egna kapital. Mikael Johansson

förklarar även att det inte bara är den stora mängden pengar som är av betydelse, utan även

betydelsen av att hålla kvar sin elitlicens - något som är nödvändigt för att föreningen ska få

spela kvar i SHL. En annan viktig betydande del i samtliga föreningars finansiella planering

är klubbarnas kassalikviditet. Licensnämnden ställer krav på samtliga klubbar att de ska klara

av att betala av sina kortfristiga fakturor och kostnader för nästkommande säsong, vilket även

här kan förklara klubbarnas värnande om föreningens likvida medel. Vid intervju med RBK

förklarar dock ekonomiansvarig Fagerberg hur de nu väntar på att ta emot nya direktiv från
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elitlicensverket då verket i nuläget håller på att ta fram uppdaterade regler för en sundare och

stabilare ekonomi inom föreningarna.

När det kommer till kortsiktig icke-finansiell planering är arbetet även där väldigt lika

klubbarna emellan. Varje säsong grundas den icke-finansiella planeringen i att ta sig så lång

det går inom SHL och att helst av allt ta klubben till slutspel. Även om detta är ett sportsligt

mål så påverkar det, som tidigare nämnt, samtliga av organisationens avdelningar. Utöver

detta finns det även olika konkurrerande planeringsmål klubbarna emellan som, både på kort

och lång sikt, skiljer sig något mellan föreningarna. FHC menar att de vill gå i bräschen med

allt som går att mäta inom hela deras organisation, och inte bara vara bäst, utan i vissa fall

bättre än bäst. De menar att de vid brist på konkurrens inom elithockeyn så menar de att se

utöver ishockeyns gränser och jämföra sig med andra elitlag, exempelvis såsom svenska

fotbollslag. En annan approach på de konkurrerande målen är ÖHK som menar att det har

som mål att varje säsong, varje år, ligga i topp i SHLs benchmark på NKI och NPS. Även om

dessa två visioner säger två olika saker, blir de väldigt lika i praktiken. Det bildar en morot

inom föreningen som blir grunden för all planering, och utförande av klubbens verksamhet.

När det kommer till långsiktig planering är samtliga korrespondenter överens att det är svårt

att kombinera långsiktig planering och elitidrott. Korrespondenterna menar att det är svårt att

avgöra hur framtida säsonger kommer att se ut då elithockey är en sport med mycket risker

och osäkerheter. Gemensamt för studiens empiriska undersökning är att samtliga klubbar

försöker sätta någon slags finansiell- samt icke-finansiell planering på minst tre år. Därefter

skiljer det sig mellan både förening och avdelning. Samtliga klubbar bedriver exempelvis sin

egen utvecklings- och ungdomsverksamhet där det är lättare att lägga upp en mer långsiktig

verksamhetsplan. Ett annat exempel nämns i studiens intervjuer med både Luleå och Örebro

som menar att de själva ser hur klubben fått en viktigt plats i samhället runt om föreningen,

och långsiktig planering över ickefinansiella-mål kan därför läggas i enhet med utomstående

parter för att vara med och bidra till samhället på bästa möjliga sätt. Ett annat exempel på

detta är Rögles arbete med “grönvit hållbarhet”. Rögle beskriver hur de genom projektet inte

bara blir samhällsengagerade inom elithockey, utan hur de även väljer att jobba med

miljörelaterade mål, arbete mot psykisk ohälsa, sysselsättning och inkludering.
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5.2.2 Cybernetiska principer

När det kommer till cybernetiska principer så sköter fler av de tillfrågade klubbarna

föreningens kontroll på väldigt lika sätt. Malmi och Brown har som tidigare nämnt delat in

principerna i fyra underliggande kategorier där den första underkategorin, budget, sköts

nästintill likadant hos alla fyra korrespondentklubbarna. Budgeten sätts en gång per år och

stäms av med kontinuerliga månadsbokslut. Samtliga lag har, som ovan nämnt, delat upp sina

budgetar utöver avdelningar och kostnadsställen vilket bidrar till att varje avdelning även får

ta del av hur just den relevanta avdelningen ligger till finansmässigt. Att stämma av

föreningarnas finansiella och icke-finansiella åtgärder görs på lite olika sätt mellan

föreningarna, och varierar dessutom efter vart de befinner sig i säsongen.

De flesta avstämningsmetoderna hamnar under Malmi och Browns fjärde underkategori inom

cybernetiska principer som fokuserar på hybrid-åtgärder och avstämningar mellan finansiella

och icke-finansiella investeringar. En stor del av de finansiella investeringar som görs inom

elithockeyn är investeringar i spelare, och därav framför allt inom A-laget. Huruvida en

finansiell investering var lönsam eller inte visar sig i icke-finansiella, sportsliga resultat. Det

kan därför ta tid innan man ser en faktiskt finansiell positiv avkastning på sin investering.

Samma teori gäller även vid föreningarnas ungdomsverksamhet, akademier och

utvecklingsarbete. Investeringar i dagens utvecklingsverksamhet kan ta år innan det genererar

i positiva finansiella resultat och direkt avkastning är inte korrelerad med en god investering.

Tvärtom förklarar ÖHKs VD hur klubben vid signerade av NHL-avtal för utvecklingsspelare

går en större vinst desto längre tid (upp till 4år) som utvecklingsspelaren spelat inom

föreningen. Samma motivation hittas även i RBK som har “skapa Sveriges bästa miljö för

barn och ungdomar och att skapa livslångt intresse för hockey. “ som motto vid sin

ungdomsakademi. Om klubben lyckas med att skapa ett livslång hockeyintresse hos

föreningens utvecklingsspelare, kan klubben senare ta vara på hockeyintresset vid

NHL.signering av akademispelare.

Istället för avkastning visar empirin därför att lagen valt att mäta många av sina

icke-finansiella mål genom komparativ studering av andra lag inom samma bransch, eller
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genom att sätta upp egna riktlinjer att följa sig efter. FHCs ekonomichef  Lars Axelsson

förklarar i sin intervju hur de ofta själva bestämmer parametrar för att mäta av sina egna mål.

Föreningen har ett icke-finansiellt mål som går ut på att alltid gå i bräschen med allt - ett mål

som kan vara svårdefinierat då klubben förväntas gå utanför de parametrar som redan finns

inom ishockeyn. Som tidigare nämnt hämtar FCH istället komparativa mätvärden från andra

sportföreningar för att ta klivet utanför ishockeyns värld. En sådan milstolpe inom sportsliga

mål skulle exempelvis kunna vara att vinna SM-guld. Ett annat utmärkande exempel på

föreningarnas arbete med avstämningar av ickefinansiella resultat är Luleå hockeys arbete

med ett balanserat styrkort. VD Stefan Enbom menar att föreningen genom det balanserade

styrkortet inte bara satt upp egna mjuka mål som föreningen ämnar att följa, men även delat

upp dessa mål i olika mätbara variabler. De har därmed satt upp egna milstolpar inom

föreningen för tex kompetensutveckling trivsel samt arbetsglädje, något som går hand i hand

med Malmi och Browns definition av cybernetiska principer och dess hybrida

mätningssystem.

5.2.3 Belöning och kompensation

I studiens empiri kan vi utläsa att samtliga fyra lag lägger mest vikt i externa belönings- och

kompensationsprogram som ges ut av en utomstående part. De externa belöningssystemen

leder till både finansiella och icke-finansiella målsättningar som klubben behöver ta sig förbi

för att få ta del av kompensationen. Ett exempel på detta är de mål och den vision som finns

inom samtliga empiriska korrespondenter om att ta sig så långt som möjligt inom SHL, både

för supporter-, sport-, och finansiell framgång. De externa belöningssystemen leder till både

finansiella och ickefinansiella målsättningar som klubben behöver ta sig förbi för att få ta del

av kompensationen. Från samtliga empiriska intervjuer kan man utläsa att föreningarnas

A-lag och deras sportsliga framgång är av hög prioritet inom klubbarna, då det är det som

hela säsongen slutar i. Malmi och Brown menar på att man genom belönings och

kompensationsprogram kan motivera sina anställda till att leverera med högre prestanda.

Ekonomipaketets del för kompensationen förklarar hur anställda engageras till att utföra

jobbet mer korrekt och mer effektivt, om de ser hur det i slutändan kan belöna de anställda

personligen. Även om elithockeyklubbarna i studiens empiriska material inte talat om några

större interna belöningsprogram, så tar de alla vara på den yttre motivation som går att hämta,

för att sedan föra ner det på sina medarbetare. Desto längre tid som klubben spenderar i spel,

desto längre behåller de supporterintresset och därmed ökade biljettintäkter. Förutom det är
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det tydligt i samtliga intervjuer att det är vid slutspelet som klubbarna har chansen att dra in

större vinster för säsongen. Lars Axelsson, ekonomichef för Frölunda, förklarar hur

föreningarna alltid kommer att vara tvungna att prioritera de finansiella målen och

förutsättningarna, då det är nödvändigt för att klubben ska få utöva ishockey på elitnivå över

huvud taget. Han menar dock också att det inte går att förneka vilka ekonomiska möjligheter

ett slutspel genererar. Utöver det går ju A-lagets prestation hand i hand med samtliga

korrespondenters sportsliga mål. Även om föreningarna besitter icke-finansiella mål som går

utanför A-lagets prestation, så går det inte att undvika hur stor kompensation klubben får för

sitt arbete när A-laget presterar bra. Utöver de större fördelarna som kommer med SHL så

lägger även klubbarna olika vikt i annan belöning. Exempel på detta är CHL-kval, CHL-spel,

NHL-rekrytering, och klubbarnas utvecklingsverksamhet. Samtliga av dessa mål genererar

både finansiella, samt icke-finansiella kompensationer. Kval till högre ligor, spelarbyten och

spelarutveckling genererar alla pengar till klubben, samtidigt som de placerar klubben på

högre rankningar och ger möjlighet till såväl ytterligare finansiell som sportslig framgång.

Mikael Johansson, VD för Örebro HC förklarar hur de framförallt ser potential i sina

utvecklingsspelare då deras nya spelare då tar sig till utvecklingslandslaget och säljs vidare

till NHL, vilket både bidrar med sportslig och ekonomisk kompensation.

5.2.4 Administrativa kontrollsystem

Enligt Malmi och Brown jobbar vanliga administrativa kontrollsystem med att dela upp och

dela ut föreningens kontroll genom hela organisationen. Detta kan innefatta övervakning av

beteende, övervakning av dem som ansvarar för beteendet, samt genom att specificera hur

uppgifter eller beteenden ska utföras - eller inte utföras.

Studiens empiriska material har visat på väldigt liknande svar från samtliga korrespondenter

då det kommer till operativt arbete och ansvarsfördelning inom organisationen. När det

kommer till den operativa verksamheten har samtliga fyra korrespondensklubbar byggt upp

en relativt horisontell organisationsstruktur där VD, ledning och ekonomi oftast ligger i

toppen. Under redogör samtliga klubbar i studiens empiri att det delar upp sitt arbete

horisontellt över föreningen genom olika avdelningar och ansvarsområden. Inom varje sådant

område, eller avdelning så tillfördelas även en avdelningschef, som i sin tur ska ansvara och

leda över avdelningen. Empirin visar att samtliga klubbar även känner stor tillförlitlighet till

dessa avdelningschefer. Samtliga klubbar förklarar hur de ger avdelningscheferna mycket
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egenkontroll över sin avdelning och hur avdelningscheferna, inom vissa ramar för klubbens

vision och ekonomiska möjlighet, har hög makt i att avgöra hur verksamheten jobbar inom

just deras område. Ett exempel på detta är FHCs ekonomichef Axelsson som beskriver hur

han dela upp ansvaret över de olika avdelningarna genom att varje år ge dom en budget att

jobba efter. Därefter är det helt upp till avdelningschefen själv att styra avdelnings operativa

verksamhet efter den satta budgeten. Inom RBK sköts arbetet på liknande sätt då

ekonomiansvarig Fagerberg förklarar att det är upp till respektive ansvarig för varje område

att se till att både budget och mål följs. Över lag, går liknande arbete att finna i samtliga

klubbar.  Intervjuobjekten menar, i enlighet med Malmi och Browns teori, att teorin bakom

detta grundar sig i frihet och ansvar. De menar att då varje avdelning kommer närmare det

faktiska beslutsfattandet och medföljande ansvar och konsekvenser, så kommer

avdelningarna automatiskt även att känna ett större personligt ansvar att styra dessa

konsekvenser i rätt riktning.

Det är dock viktigt att poängtera att klubbarna visar på olika många och stora avdelningar

beroende på klubbens storlek och inriktningar. Luleå hockey har exempelvis delat upp sitt

arbete i fyra stora delområden; Sport, marknad och försäljning, kommunikation samt

ekonomi och administration. Samtidigt förklarar FHC hur det valt att dela upp ansvaret

ytterligare och har betydligt fler avdelningar såsom Säkerhetsavdelningen, mediaavdelningen,

ekonomi, A-laget, akademin, ungdomsverksamheten osv.

Malmi och Brown förtydligar hur det inom administrativa kontrollsystem inte bara är

betydande att dela upp ansvaret inom ansvarsområden, utan även att övervaka de som fått ett

tilldelat ansvarsområde. Samtliga av de fyra korrespondent-föreningarna menar att

organisationstoppen ansvarar över att stämma av sig själva under säsongens gång genom att

upprätta månadsbokslut och lägesprognoser. Inom RBK utfärdar man efter varje

månadsbokslut till exempel, i enlighet med föreningens finansiella mål, en likviditetsrapport

som varje månad presenteras för styrelsen, för att säkerställa att föreningens ekonomi håller

sig på banan. För samtliga fyra klubbar är det så att organisations toppens stora granskning

därefter sker en gång per år då klubbens revisorer i samband med årsbokslut stämmer av allt

som utfärdats under året. Även avstämningarna i de underordnade avdelningarna sker

månadsvis inom samtliga klubbar presenterade i studiens empiri. Vissa korrespondenter,

såsom RBK och Luleå HC menar att man varje avdelning månadsvis stäms av mot
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avdelningarnas förväntade ansvar, både inom finansiella och ickefinansiella mål. Andra

korrespondenter, såsom FHC och ÖHK nekar inte till detta, men de lägger tyngre vikt i just

den finansiella avstämningen som sker inom organisationens avdelningar månadsvis, snarare

än de icke-finansiella.

Men även om mycket ansvar bryts ner genom organisationen så poängterar både Örebro och

Luleå hockey vikten av att fortfarande hålla en övergripande vision som bör genomsyra allt

arbete och alla avdelningar. Inom ÖHK, menar VD Mikael Johansson, menar att det samtidigt

som man delar upp ansvaret, även är fördelaktigt att ha en övergripande vision som samtliga

ansvariga inom organisationen strävar mot. Inom ÖHK sprider man förhoppningen om att

samtliga anställda genom hela organisationen alltid bör och ska ha drivet och tanken efter att

bli bäst på alla plan. Inom LHF, är det som tidigare nämnt otroligt viktigt att dra övergripande

mål och visioner genom samtliga avdelningar, då klubben är en stolt vision och målstyrd

förening. Klubbens vision “vinnande känslor och hållbar framgång” bär mycket av denna

vision som klubben vill ska genomsyra sin verksamhet. Klubbens VD menar att begreppet

“hållbar framgång” är ytterst central och att även detta ska genomsyra allt organisationen gör

oavsett om det är ekonomiskt, sportsligt, socialt, miljömässigt eller inom andra

företagsparametrar.

5.2.5 Kulturella kontroller

Malmi och Brown beskriver i sitt ekonomistyrningspaket hur värderingar, symboler och

klaner kan hjälpa till att bygga en gemenskap och arbetsanda på arbetsplatser som kan hjälpa

till att både effektivisera och ena föreningens arbetskraft.

Föreningarna delas upp i olika avdelningar såsom ekonomi, sälj, sport, och akademier. De

olika avdelningarna inom föreningen skapar interna subkulturer där samtliga medlemmar inte

bara känner en tillhörighet i klubben i sig, utan även för sin avdelning. Frölunda HC

ekonomichef Axelsson förklarar i studiens empiri hur han arbetar efter teorin om att nära

ansvar skapar gemenskap. Han menar att när hans anställda känner att dom själva får ta stort

ansvar över deras ansvarsområde tillåts de själva att växa i rollen och känna att man är med

och bidrar - känna gemenskap. Detta går hand i hand med Malmi och Browns teori om

värderingar inom kulturella kontroller. Malmi & Browns underkategori värderingar delas upp
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i tre subdivisioner, där den ena menar att man medvetet kan sprida värderingar över

föreningens anställda genom ritualer och socialisering till den grad att de anställda själva

sedan adaptar de spridda värderingarna. De menar att om man, som förening, lyckas sprida

känslan av ansvar till en medarbetare så kan den medarbetaren assistera i att sprida vidare det

engagemanget. Detta är någonting som studiens empiriska forskning visar att samtliga

klubbar använder sig av. ÖHK menar att de inom föreningen tar engangemangsspridandeet på

högsta allvar. Klubbens VD förklarar hur personalen inte bara måste förstå det engagemang

som klubben söker hos sina arbetare, utan att de även måste känna engagemanget själva.

ÖHKs VD menar att det är klubbens ansvar att se till att alla medarbetare är på samma nivå.

Han menar att i de fall då någon medarbetare har svårt att själva känna det engagemang som

krävs så kommer klubben alltid ha ett ankare som inte bidrar till att ta klubben vidare på

samma nivå som sina kollegor.

Både ÖHK och Luleå pratar även om den stora inverkan som deras klubbverksamhet har på

samhället. I studiens intervju med Luleå förklarar VD Stefan enbom hur de själva ser hela

samhället runtom hockeyklubben som stora intressenter i deras verksamhet. Både region,

kommun och länsstyrelse påverkas av-, och påverkar hur, klubben väljer att bedriva sin

verksamhet. Inom ÖHK håller man samma tro ÖHKs VD Johansson menar att ÖHK står för

Örebros största kontaktnätverk med över 600 företagskontakter. Samtidigt menar Johansson

att klubben dessutom bidrar med stor marknadsföringspotential och gemenskap för hela

Örebro som ett samhälle. Det är en dubbelsidig behovsrelation då det inte bara är staden

Örebro som associeras med ÖHK, utan ÖHK som även associeras med hela staden Örebro.

När det kommer till FHC menar klubben att de, även om de har sitt lokala fäste i göteborg,

håller en supporterbas över hela västsverige. Fansen uttrycker sig i form av engagemang,

medlemskap, fysiska lagtillhörigheter, fysiska platser såsom till exempel arenor, uttryck, låtar

och regelbundna ceremonier - såsom till exempel matcher. När det kommer till RBK lägger

klubben även stort värde i sponsorer och partners - då intressenterna även bidrar till

värdebildade aktiviteter och engagemang runt föreningen. Även detta går hand i hand med

Malmi och Brown teorier om styrning via kulturella kontroller. Den gemenskapen som

anställda, medlemmar och fans känner genereras genom Malmi & Browns uttryck för

symboliserade kontroller och klankulturer. Malmi och Brown menar att det är just via synliga

uttryck, ceremonier och ritualer som man sprider en känsla av gemenskap och övertygelse

genom föreningens nätverk.
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5.2.6 Övrigt

Det är även betydelsefullt att tillägga att allt arbete inom ekonomistyrningen som sker

gentemot klubbarnas finansiella- samt icke-finansiella mål inte bara kretsar kring

elitverksamheten. Samtliga föreningar har även byggt upp en betydande mängd mål utanför

sitt A-lags verksamhet, även om det kanske inte är just den verksamheten som först

prioriteras.
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6. Slutsats

Syftet med denna studie är att visa hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen

använder sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar. Genom

att undersöka hur ishockeyklubbarna arbetar med sin ekonomistyrning och genom

användning av de teoretiska perspektiven i kombination med uppsatsens fallstudie har

författarna besvarat syftet med frågeställningen; Hur jobbar svenska elithockeyklubbar med

ekonomistyrning för att nå sina mål?

Analysen som har gjorts i arbetet, resulterade i ett flertal punkter inom ekonomistyrning som

ishockeyklubbarna idag arbetar med för att på bästa sätt uppnå de mål som sätts upp inom

organisationen. Analysen visar att den mest prioriterade delen av ekonomistyrningsarbetet

inom klubbarna är de som Ax, Johansson och Kullvén kallar formella styrmedel samt det som

Malmi och Brown kallar för planering och budgetering. Då många av klubbarnas,

framförallt finansiella-, mål bygger på externa regelverk blir resultatet vid en applicering av

dessa medel inom organisationens verksamhet, att uppsatta mål kan nås.

De delar av ekonomistyrningsarbetet som Ax, Johansson och Kullvén valt att kalla för

mindre formaliserade styrmedel och som även går hand i hand med Malmi och Browns

kulturella kontroller är någonting som, enligt analysen, hamnar i periferin i samtliga

fallstudieobjekt. Dessa är viktiga styrmedel inom ekonomistyrningen, då kulturen inom

ishockeyn bygger på de traditioner, rutiner och processer som finns inom laget. Styrmedlena

bildar även element som binder lagens medarbetare, fans och supportrar till klubbarna -

samtidigt som de bidrar till den externa miljön som existerar kring dessa. Analysen visar

dock tydligt på att klubbarnas arbete inom de mindre formaliserade styrmedel blir

avseendevärt sekundärt, och inte prioriteras lika högt som klubbarnas formella styrmedel. Till

grund för detta ligger att dessa två styrmedel gynnas av klubbens framgångar i allmänhet och

anses ofta vara något som kommer “automatiskt” med övrigt arbete. Viktigt att nämna är

dock att samtliga klubbar värderar frihet och ansvar. Samtliga klubbar har brutit ner ansvar

inom olika avdelningar för att främja mer ansvar inom samtliga av föreningens delar.

Värdegrundande traditioner och processer finns både externt och internt inom klubben och
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vävs oftast in i organisationens kärnverksamhet via matcher och andra events där supportrar

får visa tillhörighet och engagemang.

Det som kan urskiljas från analysen när det kommer till klubbarnas arbete kring de belönings-

och kompensationssystem som finns, är att dessa grundas i externa aktörer och från

utomstående aktiviteter. Den främsta belöningen klubbarna kan möta är den sportsliga

framgången, vilket är något som är svårt att arbeta djupare med eller förbättra endast internt.

Den sportsliga framgången blir istället ett resultat av en stark klubb som innehar en hög

arbetsmoral inom alla dess avdelningar. Detta på grund av att samtliga avdelningars arbete

stärker klubben antingen finansiellt eller med sportslig kompetens. Dessa två parametrar går

därefter hand i hand, genom att vid större finansieringsmöjligheter har klubbarna en större

möjlighet till ett bättre och mer framgångsrikt lag. Det finns även ett samband åt det andra

hållet, vilket tyder på att desto bättre sportslig prestation, desto mer pengar får laget och

organisationen in.

För att nå de olika målen strävar klubbarna efter att erhålla en relativt platt organisation där

ansvaret och beslutsfattandet är uppdelat. Detta leder till att respektive ansvarig kan arbeta för

att nå mål inom sitt individuella område i kombination med att nå organisationens

övergripande mål. När klubbarna applicerar denna typ av organisationsform och

administrativa kontrollsystem i sin ekonomistyrning kan de med hjälp av dessa medel uppnå

målen som finns inom organisationen, både ekonomiska målen men även för andra väsentliga

och viktiga mål som förekommer.

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att alla medel som finns i en organisations

ekonomistyrning grundas i föreningens formella medel, planering och budgetering. En

ekonomistyrning utan dessa grundläggande formella verktyg bidrar till en ökad svårighet att

uppnå mål inom klubbarna. Av denna orsak är det viktigt att inneha och bibehålla dessa

formella medel så att de andra verktygen och styrmedlen därefter kan appliceras i

organisationen ekonomistyrning för att hjälpa klubbarna uppnå mål.
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7. Diskussion

Vidare ska en diskussion föras kring problematiseringen i studien, finns det en optimal

ekonomistyrning, går det att uppnå ekonomisk stabilitet? Hur klubbarna skiljer sig åt

gentemot varandra, hur påverkar exempelvis kulturen lagen. Samt en diskussion kring

relevans om framtida forskning inom ämnet.

Studiens analys och resultat har under tidens gång lett till många intressanta

diskussionsämnen hos studiens skribenter. Mest påtagligt är de svar som intervjuerna

resulterat i då majoriteten av svaren håller en väldigt liknande approach oavsett

intervjuobjekt. De jämbördiga svaren har lett författarna till en diskussion om det kanske

finns en optimal styrning för kombination av finansiella och icke-finansiella mål? Kan det,

med tanke på att alla fyra etablerade klubbar bedriver stor del av sin verksamhet så lika,

kanske vara så att just den form av ekonomistyrning som just nu finns inom SHL-lagen är

maximerat optimal för den typen av elitidrott inom ishockey? Eller är det så att studiens

stickprov endast slumpvis råkar visa på likheter inom dessa områden? Författarna undrar om

man vid intervju av samtliga SHL-lag fortfarande hade funnit att stora delar av

ekonomistyrningsarbetet sköts på samma sätt genom hela ligan?

Förutom att diskutera olika underliggande anledningar till studiens snarlika resultat

intervjuobjekten emellan, har författarna även blivit mycket frågande kring de svar där

klubbarna även skiljer sig åt. Författarna menar att det kanske kan finnas andra externa

påtryckningar som bidrar till klubbarnas ekonomistyrningsarbete - framförallt på de ställen

där klubbarna skiljer sig åt. En sådan aspekt som hade kunnat diskuteras är ifall

ishockeyklubbens geografiska punkt påverkar klubbens ekonomistyrning, exempelvis genom

dess kultur. Kan klubbar lokaliserade i ¨mindre¨ städer få en större och starkare fanbas då

samhället på ett annat sätt samlas runt klubben? Exempelvis menar författarna att detta kunde

påverka ÖHK då de vände sig till stadens invånare och företagare för att få in mer kapital i

form av en nyemission. ÖHK var beroende av kapitalet för att kunna fortsätta bedriva sin

elitverksamhet, samt för att kunna prestera och höja sig på den sportsliga fronten. Till ÖHKs

fördel utgör det även Örebros största kontaktnät för stadens företag, vilket gör att det även

blir till hela stadens företagsliv intresse att se en fortsatt prestanda från hockeyklubben. Även
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om ishockey tenderar att skapa ett mer icke-formellt ägarintresse utöver den formella ROI

och avkastningskrav som vanligtvis medföljer, så undrar författarna ifall ishockeyklubbar

med rötter i större städer exempelvis hade kunnat göra samma resa. Jämför man exempelvis

med FHC, som redan befinner sig i en stad med många externa företagsnätverk, anser

författarna att utgångspunkten hade kunnat se annorlunda ut. För att gå vidare på detta ämne

undrar författarna även om strategiskt geografiska placeringar kan skapa

förhandlingsmöjligheter med klubbarnas partner. RBK och Luleå lägger stor vikt i klubbens

arbete för att jobba med inkludering, minskad segregering och psykisk hälsa för samhället

runtom. Detta kan vara någonting som inte bara påverkar klubbens medlemmar, utan som

hjälper till att sprida en önskvärd kultur genom hela samhället. Författarna undrar därför om

den stora samhällsnyttan kan vara till en fördel för föreningen när de förhandlar avtal med

samarbetspartners, kommun och intressenter.

Förutom intervjuobjektens svar har författarna även funderat och diskuterat ämnet i stort.

Ekonomiskt stabilitet inom elithockeyn är en annan aspekt som klubbarna arbetar med, finns

det någon garanti för en ekonomisk stabilitet på långsikt? I och med att SHL-serien utfärdas

på lika villkor där att samtliga lag kan åka ut närsomhelst och därmed inte har några garantier

för framtida spel i serien, finns det alltid en risk att nästkommande säsong inte kommer spelas

i serien. Frölunda HC har lagt stort fokus på att bygga upp sitt egna kapital som en säkerhet

inför eventuella framtida motgångar, samtidigt så räcker ej denna budget hur länge som helst.

En annan viktig aspekt är avvägningen mellan humant och finansiellt kapital. Desto mer

kapital laget har tillgodo, desto bättre spelare “på pappret” kan de värva till sin spelartrupp.

Därav kan ett eventuellt utfall bli att lagets krav på sitt egna kapital och kortsiktiga

betalningsförmåga kan resultera i negativa konsekvenser på deras spelartrupp, speciellt om

laget förlorar sin serieplats i SHL och därmed tvingas depricera till allsvenskan. Detta bidrar

även till vidare negativa konsekvenser inom föreningen såsom minskade biljettintäkter och

slutspelskapital, samtliga klubbar förlitade sig på för att gå plus-minus-noll. En slutsats som

kan dras är att lagen i SHL befinner sig i en situation där deras framtid är oförutsägbar, vilket

leder till att de kan komma finnas svårigheter med att göra långsiktiga ekonomiska planer.

Även om samtliga av ovanstående ämnen är intressanta åtaganden att se över för studiens

skull ifrågasätter författarna vilken relevans eventuell framtida forskning inom detta ämne

skulle ha på ett större plan. Elithockeyn är en stor del av den svenska idrotten, men
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applicerbarheten som framtida forskning skulle ha på andra organisationer utanför hockeyn

går att ifrågasätta. Samtidigt jobbar SHL och SIF med utveckling inom de ekonomiska

regelverken för ishockeyklubbarna, i mångt och mycket kanske med målet att hålla svensk

elithockey på en hög nivå gentemot konkurrerande länder och ligor.
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9. BILAGOR

9.1 FRÅGEFORMULÄR

Förberedande styrning:

1. Har föreningen en uttalad vision?

2. Har föreningen uttalade finansiella mål?

→ Långsiktiga
Hur långt är “långsiktigt”? Går det för föreningen att planera längre än 3 år? Räknar föreningen med att vara

kvar i samma ligor som nu?

→ Kortsiktiga
Hur långt är “kortsiktiga”? Sträcker det sig en säsong eller finns det delmål däremellan?

3. Har föreningen uttalade icke-finansiella mål?
Här syftar vi exempelvis på sportsliga, fanbaserade, partnerbaserade, kommersiella osv.

→ Långsiktiga
Hur långt är “långsiktigt”? Går det för föreningen att planera längre än 3 år? Räknar föreningen med att vara

kvar i samma ligor som nu?

→ Kortsiktiga
Hur långt är “kortsiktiga”? Sträcker det sig en säsong eller finns det delmål däremellan?

4. Vi förstår att fans, medlemmar, spelare och styrelse är intressenter i detta

sammanhang - men anser föreningen att de har några andra intressenter som är

betydande för föreningens ekonomistyrning?

5. Vilka intressenter anser ni gynnas mest av de mål ni tidigare nämnt?

Löpande styrning:

6. Hur använder föreningen sina mål för att styra verksamheten?
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→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål? Finns det några som prioriteras mer

än andra?

7. Vem ansvarar för att målen följs?

→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

8. Uppdateras målen?

→ Kan vara månadsmässigt, årligt, när ny kompetens/personal kommer in

9. Ändras föreningens styrningsarbete om föreningens mål ej uppnås/ger dåliga resultat?

10. Om det skulle komma ett tillfälle där finansiella eller sportsliga mål ställs mot

varandra - vad tror du skulle prioriteras inom föreningen?

Resultat:

11. Hur mäts målen?

→ Skrivs det ner?

→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

12. Gör man en tydlig, skriftlig avstämning på målen i slutet av varje period, eller ligger

målen mer som ett övergripande ramverk som man jobbar mot/med?

13. Använder ni er av standardiserade nyckeltal?

14. Anser du att mätvärdena ger en bra bild av företagets sportsliga och ekonomiska

ställning?

15. Hur anser du att de olika målen kompletterar varandra?

16. Finns det någon del av erat arbete som ni gör endast pga elitlicensernas/SHLs krav,

utan att det egentligen är fördelaktigt för föreningen?
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9.2 Intervjuer

9.2.1 Förlunda HC

FRÅGEFORMULÄR
Lars Axelsson
Frölunda HC
Intervju den 27:april 2021 via microsoft teams
Medverkande: Olivia Bladh & Clara Herberts

INTERVJU
Övergripande styrning:

O: Har föreningen en uttalad nedskriven vision?
- L: Ja men det finns

O: Är det någonting ni använder er av? Är det någonting alla kan, eller är det någonting i
bakgrunden?

- L: Det är mer i bakgrunden, nu var det liksom längesen vi hade fram den. Det har
varit ett sånt år, man har jobbat lite olika tider och perioder beroende på va det har
varit för något. Men nu har det inte varit fokus på den sortens arbete under ett
pandemi år. Annan planering i verksamhet, inte kunnat jobbar fullt ut, arbetat med
omorganiseringar, jobbat med stöd från tillväxtverket med permitteringar, det andra
arbetet har legat nere lite.

O: Ja det förstår jag, fullförståelse för det . Även här tror jag alla har fått göra sitt bästa för att
bara hålla igång under den här tiden.

- L: aa men precis.
O: Men då går vi in lite på, vi undrar lite om era finansiella mål, då mer i kanske vanliga tider
eller nu. Kring hur föreningen jobbar med långsiktigt och eller kortsiktigt? Och har ni några,
där även samma sak några uttalade finansiella mål, eller är det mer att man nu bara eller
vanliga fall.

- L: Det är tre styckna mål som ligger, de har legat nu i cirka 5 år. Först är det då att vi
ska ha ett plusresultat i grundserien, det är efter 26 hemmamatcher och 26
bortamatcher, så totalt 52 matcher. Då räknar man grundserien, och vi ska då ha ett
plus efter grundserien. Sen blir slutspelet, det genererar pengar till oss. Det är
egentligen där, om vi ska göra vinst utefter hur långt vi går i slutspelet då. Men det är
ett av de tre grundmålen. Sen har vi ett mål och det är att vi ska ha egetkapital på 60
miljoner, det bygger på att vi ska klara två stycken nedgångar. Ett exempel på en
nedgång kan va en kris exempelvis att vi åker ut ur serien, eller att det blir en
ekonomisk krasch i omvärlden eller en pandemi liksom. Nu har det ena redan
inträffat liksom, så vi hoppas att det andra inte inträffar. Men då är det 60 miljoner i
egetkapital då, där har vi haft en resa uppåt och det har blivit ett litet hack nu, men nu
fortsätter det målet. Det ska vi ha inom 2023 har det varit innan men nu kommer man
skjuta lite på de då. Sen så ska vi också ha likvidamedel tycker vi är viktigt, så
betalningsförmåga. MAn pratar mycket om cashmanagement idag då, och då är det
50% av det egna kapitalet det vill säga 30 miljoner. Så det är tre styckna ganska
enkla mål vi jobbar efter då.
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O: Ja tydliga framförallt skulle jag säga.
- L: Ja men precis.

O: ja de är väl både långsiktigt och kortsiktigt så de håller en tid framöver.
- L: ja.

O: Då går det han i hand med nästa fråga, vilket är om ni har några icke finansiella mål som
ni följer nedskrivna eller uttalade?

- L: mm, ja men vi har då sportsliga mål exempelvis
O: har ni några specifika där inom?

- L: ja det finns det, vi ska vinna det vi är med i. Är det Europaligan så spelar vi för
vinna, samma är det om vi är i Sverige och SHL så spelar vi för att vinna. Det är ett
mål då, sen så finns de ju; vi ska vara bra, ligga i framkant i väldigt mycket. Vi vill gå
i bräschen med allt och jobbar därför mycket med benchmarking, jämför med andra
klubbar, och försöker se vad är det som är bäst idag. Tillexempel; när det kommer till
Sociala medier ligger vi kanske bäst till inom svensk hockey - men tittar vi på
fotbollen så ligger dom bättre än vad vi gör. Det är dit vi vill komma. Vi har även
byggt ett mediehus så att vi kan nå ut till omvärlden, vi har skapat en akademi så att vi
kan skapa nya talanger och utveckla duktiga akademispelare så de kan spela SHL.

O: Har ni några mål när det kommer till fansen, till publikomsättning, eller till medlemskap
eller till den biten det sociala?

- L: Mmm, det finns mer kortsiktig mål. Det finns kommersiella mål, då ser man till hela
kommersen, då är det partnerintäkter, då reklam och sånt. Sen biljetter intäkter då,
både privat och på partners. Där finns det målsättningar att vi ska nå upp till vissa
mål, de är inte så långsiktiga som 2025, 2026 utan de är lite kortare.

O: Och så sen, nu svara du lite på nästa fråga. FÖr vi tänker, frågan handlar om era
intressenter. Vi förstår att era intressenter är era supporters, partners och spelare. Är det
några mer intressenter som ni har som påverkas av er mål?

- L: jo men, det finns rätt många intressenter. Det är ganska intressant i sig ändå. Men
det är såklart att med en sån fanklubb som finns så vill fansen att vi ska vinna. De vill
ha Ryan Lasch, och de vill ha stora spelarna på isen och de vill se en stark
förstafemma. Men samtidigt så finns de då en ekonomi och en budget att förhålla sig
till. DEt finns en sportchef, som bygger ett lag. Där kan det finnas en motstridighet,
att budgeten sätter käppar i hjulet i lagbyggandet kan man säga, mot de bästa laget.
Sen har vi en styrelse exempelvis, den bygger mycket på

-
- ekonomisk sundhet i deras tänk. Men det har man även ibland i andra SHL klubbar,

att styrelsen vill att man ska öppna upp plånboken och köpa spelare och det kan vara
stridigit runt. Vissa vill öppna plånboken och andra vill inte de. Sen så klart så
medlemmar, vi pratade om medlemmar förut. Medlemmar är inget vi arbetar aktivt
med, de finns med men de får inte något extra. Det finns klubbar som är fantastiska
att jobba med sina medlemmar. Leksand och brynäs har mängder med medlemmar
och vi kanske har en 5e del av det vi har. Så att där är det ju stor skillnad då. Men sen
intressenter.. det finns ju alla böjliga - banken är ju intresserade av hur det går och
anställda är ju också en intressent.

Vilka intressenter anser ni gynnas mest av dess mål?
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L: Om det kommer till ett läge där föreningen måste välja mellan det ena och det andra så
skulle jag nog säga att de ekonomiska målen väger tyngre än de sportsliga.

Löpande styrning:
Hur används dessa mål för att styra verksamheten?
L: Ja det gör vi.. bland annat så jobbar vi med mycket budgetarbete och mycket
prognosarbete. Nu i år har vi en levande budget då det är svårt att fastställa för att man vet
inte… Men däremot så jobbar vi mycket med olika prognoser då då att ja vid tre tillfällen så
har vi prognoser.. två eller tre varje år där vi skruvar på talen utifrån hur det går och sätter nya
mål då. så att det är inte bara en budget och sen så lever den utan att det är nåt som leder
vidare så och där den bara ligger i bakgrunden. så det är nya fakta som kommer fram och då
kanske efter..

avbrott

Nej emn exempelvis, säsongen den börjar ju 1a maj och håller på till april 30  - det är ett
räkenskapsår. Och då efter.. först så sätts en budget och det är ofta ganska tidigt redan innan
vi har spelat färdigt typ redan i februari sätts en budget. man sitter och jobbar igenom talen
och sånt då och sen så sätter man en ganska detaljerad budget. och sen så spelar vi färdigt
säsongen och då börjar nästa säsong och då börjar införsäljningen till våra partners och
säsongskortsinnehavare bearbetas. och så bygger vi liksom, mycket intäkter bestäms i början
och släpper vi pucken då i mitten av september, ja då är ju 90% av våra partners är ju redan
klara, säsongskortsinnehavare dom har köpt sina biljetter och så så. Sen efter då när vi går in i
första oktober då gör vi.. vi gör månadsbokslut varje månad. Vi har ett prognostillfälle 10.31
och då vet vi ganska väl hur resten av året kommer att gå för att då vet vi redan vilka intäkter
vi har och vi har byggt på våra kostnader och vi har släppt pucken och så och då gör vi en ny
prognos. och då ställer vi oss frågan: vart tror vi att vi hamnar då nånstans? Och den får
liksom styra sen beroende på om det ska köpas in några nya spelare, om vi ska göra några
investeringar i vår verksamhet, om vi ska bygga om vårt gym och lägga 2 milj på det..? Ja
men då styrs liksom det utav det nya prognostillfället. då ser man “hur ligger vi till nu”. och
det handlar ju då om att den här rapporten är ju väldigt viktigt och att vi gör ett riktigt
månadsbokslut så att det läses av hur det går och sen så sätter man en prognos. Och då blir
det mycket lättare för alla beslutsfattare att fatta ett bra beslut baserade på bra material. Och
det är liksom grunden det är lite det som blir vår uppgift på ekonomiavdelningen. och vi är en
liten grupp på ekonomiavdelningen som lägger ganska mycket tid på månadsbokslut för att
dom ska kunna spot on “vad ska vi göra för nåt?”. Och ibland så måste vi ligga väldigt långt
framme för att vi är ju 14 klubbar som konkurrerar om en titel och vi vill ju ligga först det har
vi ju sagt i vår målsättning. Vi ska vinna det som vi ställer upp i. Då då är det viktigt att vi tar
underbyggda beslut och har en bra verksamhet och har sunda människor runt omkring oss.
Då brukar det mesta funka.
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O: för att förtydliga. man gör noggranna månadsbokslut varje månad men sen stämmer man
av vissa beslut mot några mer betydande månader där man känner att man har ett ganska bra
resultat.

L: ungefär så. sista oktober.. om vi ligger mycket bättre än budget så presenterar vi det för
styrelsen och så säger vi att nu vill vi satsa 2 milj på gymmet. vi tycker att det är läge nu att
göra det. då hamnar det på styrelsebordet som en punkt och så får styrelsen fatta baslut “ja
eller nej- kan vi godkänna att man lägger 2 milj på gymmet?”. Det är klart att om det hackar
och att vi inte får våra partners då får gymet… då får det vänta ett år istället. och då får vi
göra nåt annat.

→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål? Finns det några som prioriteras mer
än andra?

Vem ansvarar för att målen följs?
→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

Uppdateras målen?
→ Kan vara månadsmässigt, årligt, när ny kompetenes/personal kommer in

Ändras företagets styrning av dåliga målresultat?

Det har jag varit med om också. Om vi ligger fel så kan vi få ett uppdrag från styrelsen att vi
ska spara 3 milj och så får vi jobba igenom det. “hur ska vi göra för att spara 3 milj?”. Och då
kan det vara att vi minskar med att köpa in köpta tjänster.. det kan vara att vi minskar på att
köpa in vissa material och sådär. spelarmaterial är ganska dyrt om man ska köpa ett par nya
skridskor så kostar det 10000 och sen så behöver dom ändå bytas och det ska köpas in nya
klubbor och såntdär. Det sista man vill röra det är ju personalen för det är ju inte roligare att
säga att vi måste skala i personalstyrkan. men det är ju lite det så är jobbet för oss.

men jag tror att det viktiga är att man får ner budgetansvaret i organisationen. Så om ni två
tex hade haft ansvar för material och reklamkostnader så skulle ni få er egna budget som ni
själva får följa.

Så jag tror att man ska dela upp det så att vi jobbar ganska mycket i olika avdelningar och så
får man en budget och sen får alla jobba med det och man får alla fakturor till sig. och sen
efter då månadens slut så får man sina rapporter och så ser man hur det har gått. Min tes har
alltid varit att lyfta över ansvaret och få folk att växa i sin roll, ta eget ansvar och känna att
man är med och bidrar. Sen får man ju fundera sen att o man har spenderat för mycket på
annonskostnaden så kanske man inte kan köra den sista kampanjen.
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Resultat:
Hur mäts målen?
→ Skrivs det ner?
→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

L: Man gör ju varje år ett årsbokslut och då förstår man mer också hur man ligger till. Man
gör en summering på hela året och revisorerna kommer och granskar och i våran sån där då..
vi pratar mycket om att.. och jag tror att sporten är lite speciell därför att man pratar mycket
om att man gör utvärderingar en gång per år. Nu åkte vår sport iväg igår på konferens för att
ha sin årliga utvärdering om hur det har gått. och det har ju inte gått så jättebra sportsligt för
oss s¨att dom har ju mycket arbete att göra där då och se varför har det gått som det har gått
och vad det är som vi ska göra framåt. vad ska vi göra bättre. och så gör alla avdelningar hos
oss och då finns det ju kommersiella avdelningen; de som håller på med företag och
privatpersoner. Säkerhetsavdelningen, mediaavdelningen, ekonomi, A-laget, akademin,
ungdomsverksamheten osv.. och alla dom här gör en utvärdering som är ganska gedigen då
för att kunna dra lärdom av hur vi ska bli bättre. OCh det gör även vi på ekonomi. Och största
kvittot där bor ju när revisorerna gjort sitt jobb och gör en årsredovisning. då har vi summerat
året och ser att i år så blev det såhär. Och den ligger då till grund för att vi ska kunna bygga
den resa framåt mot de ekonomiska nyckeltal som vi har.

O: spelar målen då egentligen någon roll.

L: Nej men ser nog mer de stora hela. Om man ska börja nånstans så får man ju börja i det
stora och sen arbeta sig ner i det och sen så hittar man några saker och “nej men där gjorde vi
så” och det var kanske inte det vi borde gjort”. Eller “dethär beslutet det var kanske inte så
smart” S tror jag liksom

Använder ni er av standardiserade nyckeltal?

L: Den är ganske.. den är, det är en intressant fråga och det finns ju då önskemål från centralt
håll hos SHL som är vå centralorganisation att vi ska jobba mer med nyckeltal för att vi ska
kunna jämföra oss med varandra och kunna dra lärdom av detta då. Så attd et håller på att
rulla ut nu då ett system för detta då man ser över ett system som skulle kunna vara
fördelaktigt för klubbarna. Och det finns Ashton young gör varje år en rapport som är
nyckel.. an jämför klubbarna med nyckeltalen. Den är väldigt intressant den är.. man ser lite
hur mycket spelartruppen kostar och så jämför man tex spelarbudgetar och vilka som fångar
poäng och lite sådana nyckeltal. det är lite om resultatet och lite om hur effektiva man är. och
där tror jag att SHL vill hämta mer nyckeltal löpande under året.

O använder ni er av det eller är det för att följa SHL?

L: Jo men vi är rätt dåliga på nyckeltal.
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Hur långt fram går det att planera? Kan man anta att man kommer att vara kvar i samma
ligor?

L: Det är ju otroligt svårt. Ja men vi jobbar nog i 3 års budgetar ändå. så att 3 år framåt.
Längre än så vågar ma inte gissa. redan nästa år är svårt. Men tre år kan man ändå försöka
lägga en plan. Sportchefer som bygger lag ligger nog 2-3 år framåt när han skriver avtal med
spelare - för att dom är ungefär 2-3 år och då ser man ofta en plan förbi nästa år. dom ligger
ju ofta i tid så den är ju bra.. de sportsliga kostnaderna. och de andra.. vi försöker ju iallafall
bygga en pla. men samtidigt så ligger det ju kvar en plan med ett 0 resultat i grundserien
ligger ju kvar. så ökar vi intäkterna kan vi ju öka på kostnaderna med lika mycket. Skillnaden
är ju det att vi har ju ingen utdelning till några aktieägare. vi är en ideell förening. våra
medlemmar äger föreningen. Det som vi ska göra dte är att vi ska använda våra kronor på
bästa sätt och då ska vi ha en stark ekonomi och så ska vi vara duktigt sportsliga. Det är
liksom målsättningen. har man ett aktiebolag det finns ju många SHLlag som är AB och där
kan det ju finnas andra intressen, som att man får utdelning på sina aktier tex. Kommer man
utanför idrotten och kollar på ett vanligt AB så är det ju ROI Det är väl lite det som är
spännande i idrotten. Det är liksom inte bara pengar - det finns ett hjärta också. Det finns ett
engagemang och det är en liten annorlunda bransch.

O: skulle du säga att man räknar med att vara kvar i samma ligor?

L: Ja vi räknar inte med nåt annat. Men sen så vet man ju aldrig för att HV dom vann ju för
två år sedan va. så det finns heller ingen logik i det.

O: är det nåt du känner att du inte har fått sagt?

L: nej jag tycker att det känns som att ni har fångat upp frågorna väldigt bra. Jag kan tänka
mig att det blir kul!
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9.2.2 Rögle BK

FRÅGEFORMULÄR
Annica Fagerberg
Rögle BK
Via en skriftlig enkätintervju  med ekonomi- och personalansvariga Annica Fagerberg.

Övergripande styrning:

1. Har föreningen uttalade finansiella mål?
→ Långsiktiga
Hur långt är “långsiktigt”? Går det för föreningen att planera längre än 3 år? Räknar föreningen med att vara
kvar i samma ligor som nu?
A: Tidigare har vi pendlat mellan högsta ligan och allsvenskan, men har de sista åren legat
som ett etablerat SHL lag. Detta kan dock ändras väldigt snabbt vilket vi kan se på det lag
som i år blir nedflyttat (HV71). Utifrån Licensnämndens regelverk har vi att förhålla oss till
regler kring eget kapital. Även om detta reglerverk pga Covid -19 pausats för säsongen 19/20
och 20/21. Dock kommer det att framöver komma uppdaterade regler för att få en sundare
och stabilare ekonomi i föreningarna.

→ Kortsiktiga
Hur långt är “kortsiktiga”? Sträcker det sig en säsong eller finns det delmål däremellan?
A: De kortsiktiga målen är utifrån budgeten som sätts per säsong.

2. Har föreningen uttalade icke-finansiella mål?
Här syftar vi exempelvis på sportsliga, fanbaserade, partnerbaserade, kommersiella osv.
→ Långsiktiga
Hur långt är “långsiktigt”? Går det för föreningen att planera längre än 3 år? Räknar föreningen med att vara
kvar i samma ligor som nu?
A: De senaste åren har vi jobbat med ett hållbarhetsarbete som heter Grönvithållbarhet där
arbetet är mer långsiktigt. Rögle BK är ett varumärke som engagerar och berör på många
plan. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling i regionen och tillsammans med andra
aktörer jobba för en hållbar framtid och med gemensam kraft och engagemang kan leda till
långsiktiga samhällsvinster. Projekt inom detta är allt från miljörelaterade mål, arbete mot
psykisk ohälsa, sysselsättning och inkludering.

→ Kortsiktiga
Hur långt är “kortsiktiga”? Sträcker det sig en säsong eller finns det delmål däremellan?
A: Uttalade icke-finansiella mål är ju att vi varje säsong ska vara med och tävla om en
slutspelsplats i SHL.
Sedan har vi inom Rögle Akademin som är för våra ungdomar mål att skapa Sveriges bästa
miljö för barn och ungdomar och att skapa livslångt intresse för hockey.
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3. Vi förstår att fans, medlemmar, spelare och styrelse är intressenter i detta
sammanhang - men anser föreningen att de har några andra intressenter som är
betydande för föreningens ekonomistyrning?
A: Sponsorer och partners är också oerhört viktiga intressenter, dels då de står för en
stor del av vår omsättning genom lokal sponsring men även för deras engagemang
runt föreningen.

4. Vilka intressenter anser ni gynnas mest av de mål ni tidigare nämnt?
A: Inom området för icke finansiella mål är det en hel del sponsorer och partners som
har anslutit sig som utvecklingspartner inom vårt hållbarhetsarbet och som deltar
aktivt i planering och genomförande av projekten tillsammans med Rögle BK.

Löpande styrning:
5. Hur använder föreningen sina mål för att styra verksamheten?

→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål? Finns det några som prioriteras
mer än andra?

A: De finansiella målen hämtas in i budgeten som man löpande jobbar med. Den
övergripande budgeten bryts ned i organisationen till olika chefers ansvarsområde, där
intäkter och kostnader följs upp månadsvis.

6. Vem ansvarar för att målen följs?
→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

A: Respektive ansvarig

7. Uppdateras målen?
A: Vi jobbar med prognoser löpande månadsvis och även för kortare perioder om så
krävs.

→ Kan vara månadsmässigt, årligt, när ny kompetens/personal kommer in

8. Ändras föreningens styrningsarbete om föreningens mål ej uppnås/ger dåliga resultat?
A: Arbetet med prognoser gör att vi lättare kan parera om vi ser att de sportsliga
resultaten påverkar negativt.

9. Om det skulle komma ett tillfälle där finansiella eller sportsliga mål ställs mot
varandra - vad tror du skulle prioriteras inom föreningen?
A: De finansiella målen prioriteras för att inte äventyra föreningens existens. Dock är
det oerhörd skillnad ekonomiskt att spela vidare i högsta ligan jämfört med att åka ur,
vilket ofta påverkar agerande i vissa situationer.
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Resultat:
10. Hur mäts målen?

A: Främst är det resultatet och likviditeten som är av intresse och som följs
månadsvis. Kassaflödet är extra viktigt att hålla koll på i denna verksamheten.

→ Skrivs det ner?
A: Likvidtetsprognos görs varje månad i samband med månadsboksluten och prognos
och presenteras för styrelsen.
→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

11. Gör man en tydlig, skriftlig avstämning på målen i slutet av varje period, eller ligger
målen mer som ett övergripande ramverk som man jobbar mot/med?
A: Ingen avstämning görs utan ligger mer som ett ramverk.

12. Använder ni er av standardiserade nyckeltal?
A: Delvis, men alla följs inte upp löpande utan framgår mest i ÅR

13. Anser du att mätvärdena ger en bra bild av företagets sportsliga och ekonomiska
ställning?
A: Inte helt. Nu har vi haft två år där vi sportsligt haft framgång men tyvärr pga av
Covid -19 inte speglas i det ekonomiska resultatet pga uteblivna publikintäkter både
för grundserie och slutspel

14. Hur anser du att de olika målen kompletterar varandra?
A: Vi började arbeta med icke-finansiella mål för några år sedan för att just
komplettera med ett annat fokus område som inte var sportsligt beroende.

15. Finns det någon del av erat arbete som ni gör endast pga elitlicensernas/SHLs krav,
utan att det egentligen är fördelaktigt för föreningen?
A: En del redovisningsmässiga krav kommer från Licensnämnden som inte egentligen
har med själva verksamheten att göra. Det finns tankar bakom kraven som är sunda
för föreningarnas arbete framåt.
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9.2.3 Örebro
FRÅGEFORMULÄR
VD Mikael Johansson
Örebro HK
Intervju den 19:Maj 2021 via microsoft teams
Medverkande: Olivia Bladh & Clara Herberts

Övergripande styrning:

1. Har föreningen en uttalad vision?
- finns en uttalad vision, ska vara sveriges bästa ishockeyklubb gällande sportsligt och .

2. Har föreningen uttalade finansiella mål?

M: Dels så finns det ett regelverk förutom ABlagen och allt vad det innebär så finns det ett
elitlicensregelverk som vi måste förhålla oss till. Och bland annat är det krav på Eget Kapital,
det är krav på soliditet och det är ju det kravet fast det blir Eget Kapital i kr som det ser ut nu
men det ska ju ändras. Sen är det likviditet, att vi ska kunna betala fakturor. sen ska vi ha en
organisation egentligen och det det kräver ju också en viss typ av investering för att klara av
att ha en viss typ av organisation. Och de här grejerna finns också men vi jobbar utifrån
aktiebolagslagen, elitlicensregelverket som styr vår verksamhet. för att det är ju så att även
om man sportsligt kvalificerar att spela SHL nästa år så kan det var så att man ekonomiskt
inte får spela där givet att man inte klarar av kraven. Sen har vi dessutom sagt att vi gjorde en
nyemission för 4 år sen vilket var väldigt spännande och drog in 14 miljoner och då har vi
lovat aktieägarna, där jag själv är en utav dom att det ska vara utdelning på 3%per år och det
har vi inte sett än men det har varit mer hjärta än hjärna i den investeringen.

M: Vi har satt upp en treårsplan på vad det gäller att skaffa lite marginal till Eget
Kapital-kraven i elitlicensregelverket för att det är betydligt mycket hårdare än de här 50%
kapitalet osv. det här är ett betydligt högre krav för att det är en procentsats av omsättningen
som man ska ha varje år. på sikt så ska den upp på 10% av omsättning och vi omsatte 120
milj så att det innebär ju för oss att vi ska ha 12 milj i Eget kapital vilket är mycket större än
aktiekapital kan jag säga.

3. Har föreningen uttalade icke-finansiella mål?
Här syftar vi exempelvis på sportsliga, fanbaserade, partnerbaserade, kommersiella osv.

M: Ja vi har ju ett antal mål inom olika områden. dels så lite kul men SHL följer och gör en
benchmark på NKI och NPS så det har vi en målsättning att försöka vinna eller vad man
säger. Så dom jobbar vi med. Sen har vi lite mål på sociala medier o så så att vi jobbar ju med
mer delmål på sidan om dethär men visionen ska ju understödjas av ett antal målsättningar
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för att nå visionen nånstans i längden. Den är ju svårare att mäta exakt. När är man sveriges
bästa ishockeyklubb? det är mjukt att ta på men när man vinner guld då har man ju på nåt sätt
nått den ena delen av det. Och upplevelsen - då är det väl kanske NKI eller NPS eller andra
mål som man kan se att om man är högst där så har vi kommit ganska långt där också.

M: Målen är ju nedbrutna och kopplade inom organisationen. så sälj har ju sin uppgift att
klara av sin försäljningsbudget. sen har vi en eftermarknadsansvarig som ska jobba med
privatabonnemang och lösbiljetter och genomsnittspriser och målsättningar, både med budget
och lite långsiktigt. sen har vi våra sociala media och dom har sina mål och successivt får
ihop det. och gärna benchmarkar mot andra klubbar hur många följare osv. vi är lite underdog
där men vi jobbar upp oss.

4. Vi förstår att fans, medlemmar, spelare och styrelse är intressenter i detta
sammanhang - men anser föreningen att de har några andra intressenter som är
betydande för föreningens ekonomistyrning?

M: Jag har ju jobbat som VD och koncern inom andra bolag och jag brukar säga att det som
är skillnaden är ju att där är det kunder och leverantörer, medarbetare och ägare framför allt.
Här har vi en helt annan sits. ta media hela tiden. Lokala tidningen skriver om oss i örebro
hockey minst en grej varje dag. så dom sitter ju och tittar hos oss och så vidare. och det kan
jag säga det finns ju inte så många andra verksamheter som har en journalist som sitter på
läktaren och tittar på produktionen varje dag. så det är ju en del i det här. Sne är det faktiskt så
att vi har ju faktiskt rätt mycket kopplat mot kommun och myndigheter osv. det är också en
intressent som vi är väldigt beroende av att jobba med om man säger så. Och det är ju inte
heller supervanligt när man tittar på andra verksamheter. sen har vi ju också, vi har både
kollegor och konkurrenter i form av de andra klubbarna. Vi tävlar på isen men samarbetar
utanför vilket är lite spännande.

5. Vilka intressenter anser ni gynnas mest av de mål ni tidigare nämnt?

Den viktiga rollen vi har också det är ju faktiskt att vi har ett nätverk av 600 företagspartners
och det kan jag säga att det är örebros bästa nätverk och största. så vi hjälper ju till att skapa
affärer egentligen och det tror jag att för sponsring historiskt kanske vara så att man ville
hjälpa till föreningen för att man kände nån ungefär. men väldigt många hos oss ställer krav
på att de får någonting tillbaka och inte bara att ha en skylt eller att man får gå på hockey utan
de vill skapa affärer. och det har vi ett antal exempel på folk som nästan har byggt sin
verksamhet genom att göra affärer genom nätverket. Där tycker jag att vi har en viktig
uppgift. Sen anser jag själv att kommunen tjänar väldigt bra på oss. vi betalar 12 miljoner i
kommunalskatt varje år och det går ju rätt in i kommunkassa. Sen tjänar ju dom på oss
marknadsföringsmässigt och affärsmässigt. Vi bidrar ju till samhället. Och med tanke på att
dom inte gör så mycket tillbaka för elithockeyn så går dom ju väldigt positivt nettocashflow.
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Löpande styrning:
6. Hur använder föreningen sina mål för att styra verksamheten?

M: Det gick ju bra för oss sportsligt när vi spelade semifinal och det var faktiskt första
gången. när jag kom in i det här så var vi i stort sett konkursklara. Vi hade precis klarat av
den sportsliga delen av det här och vi fick göra nyemission för att klara av den ekonomiska
delen utav det. Nån gång sa jag att “det är ingen quick fix men om 3-5 år så ska vi vara med
och kriga om SM guldet.” och då var det ju många som tyckte att jag var en fullständig idiot.
Och då sa jag “men om vi ska lyckas med det här så ska vi vara bäst på allt. och är vi inte bäst
så ska vi försöka bli bäst.” Och det här håller vi på egentligen - att vi liksom kör som ett
mantra så att vad vi än ska göra så ska vi försöka bli bäst. Och det skapar ju förutsättningar
för att bli bäst men det ställer ju också krav på alla att “inom mitt ansvar ska jag också
försöka bli bäst”. Sne om det är coacher eller fystränare eller arenor eller spelare partners
eller vad det nu kan vara så säger vi att vi ska försöka bli bäst. och det gör ju att man aldrig
kan bli nöjd när man är tillräckligt bra, eller näst bäst. utan vi ska bli bäst. Det låter kanske
lite underligt -  men det skapar ju ett driv i folk att nu ska vi bli bäst. För tror man inte på det
själv kan man göra nåt annat.

7. Vem ansvarar för att målen följs?

M: Jag försöker ju att delegera det för att jag hoppas jag att alla ska vara med och bidra. för
att det är ju personerna och medarbetare som ska vara med och göra det här så alla måste ju
ha samma målsättning och inställning till det här. och är det nån som bevisligen inte vill eller
är intresserade eller kan ja då måste vi ju ta i med en korrigerande åtgärd. Då borde vi byta ut
personal helt enkelt för att det handlar om att göra det här. Jag känner ju när folk är på rätt
väg och vill dethär och är redo att ge allt, men vill man inte det så kan man inte ge allt och då
blir man inte bäst. Och då bär det helt enkelt korrigeras bland personalen. Man får inte vara
rädd för att göra förändringar - för om inte alla strävar mot att bli bäst kommer man ju inte bli
det heller.

8. Ändras föreningens styrningsarbete om föreningens mål ej uppnås/ger dåliga resultat?

M: Det var som jag sa för 3-5 år sen att då gick det inte att säga att “vi ska vinna SM-guld” i
år för att man behöver ju också vara realistisk med vilka verktyg man har. Vi hade inte
ekonomin eller förutsättningarna då. Det är därför jag sätter upp mål på lite längre sikt så att
man alltid känner att man tar sig framåt. Ta tillexempel brynäs nu, om dom skulle gå ut och
säga att dom ska vinna SM-guld nästa år så går inte det det är helt omöjligt. Så det är ju som
det gäller inom alla företag, att det gäller att skapa förutsättningar både inom personella
resurser, men också för de ekonomiska förutsättningarna. Korrelationen mellan att vinna ett
SM-guld och spelarbudgeten för A-laget den är rätt stor så att säga. Du  kan inte ha en
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spelarbudget som är 20 milj och där snittet i SHL är 50 och sen gå ut och säga att vi ska vinna
SM-guld för att det kommer aldrig hända kan jag säga.

M: Jag kan säga att i början sa vi att det kommer att ta två år för att städa upp i det här, och
det gjorde det. Vi var på överlevnad i två år och vi var tvungna att vara kreativa för att hitta
lösningar för att få ihop resultatet kan jag säga. nu har vi fått lite luft under vingarna och nu
mår vi otroligt mycket bättre. vi är absolut inte klara men vi mår mycket bättre nu. Vi har
blivit 12a 10a 8a 6a sen dess i SHLs grundserie. Förra året fick vi inte spela slutspel, vi var
kvalificerade och året dess förut så spelade vi kvartsfinal och blev utslagna. I år så har vi
spelat semifinal så vi har på nått sätt.. det låter nästan lite tråkigt men vi har fått en rätt bra
utveckling här. Så jag har sagt att nu ska vi upp till 4 och spela final nästa år och dom är lite
defensiva till det.

9. Om det skulle komma ett tillfälle där finansiella eller sportsliga mål ställs mot
varandra - vad tror du skulle prioriteras inom föreningen?

M: Vi måste ha de finansiella målen på plats för att annars så blir man degraderad. Sen är det
ju såhär att om man inte vågar satsa på att ha en bra A-lagstrupp så är det så att.. nu investerar
vi 10 milj i vår utvecklingsverksamhet och det är ju en risk när man har en så kraftig.. att
degradera från SHL till allsvenskan för oss skulle innebära en halverad omsättning och då
riskerar man hela verksamheten. så det är ju en balansgång mellan sportslig risk och
ekonomisk risk som man måste balansera nånstans. Det är också en stor skillnad emot att
driva ett vanligt företag för att vi har ju gått ut här, vi gick ut med håven och fick in 45
aktieägare som, om du driver ett vanlig företag så är det inte lika enkelt att gå runt på stan och
säga “nu har det kört ihop sig här snälla vi behöver lite pengar”. Det är liksom en hybrid
mellan en föreningsverksamhet och en bolagsverksamhet som ibland är bra och ibland är lite
utmanande.

Resultat:
10. Hur mäts målen?

→ Skrivs det ner?
→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

M: Vi har ju ett antal, inom sporten har vi ett antal mål. det är ju såklar hur det går för A-laget
och deras placering i SHL. Om dom kvalificerar till slutspel. Sen har vi krav på vår
utvecklingsverksamhet där vi mäter hur många ur vår utvecklingsverksamhet, som täcker
juniorlagen, spelar landslag tillexempel. Hur många ur vårt A-lag kommer från vår
utvecklingsverksamhet. Det är två konkreta mål i sporten. och det andra är ju.. vi ska klara av
EK kravet och vi ska klara av likviditeten egentligen och det är våra krav på den finansiella
sidan. Vi vill egentligen inte generera några stora överskott annat än att det är en trygghet för
vi vill återinvestera det i sporten på det sättet.
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11. Gör man en tydlig, skriftlig avstämning på målen i slutet av varje period, eller ligger
målen mer som ett övergripande ramverk som man jobbar mot/med?

M: Precis som ett företag så gör vi månadsbokslut, vi gör ju budgetar och vi gör prognoser
osv. Så vi driver ju det här som ett företag så kan man säga. Det var en av de ambitionerna
som jag kom hit för att det hade vart lite high chaparall. Jag kom in i feb 2017 och då sa
styrelsen och VDn som då skulle kliva av att det skulle bli ett 0 resultat och det var inga
problem med likviditeten. men när vi summerade siffrorna i slutet på maj så var det -13
miljoner på koncernnivå kan jag säga och likviditeten var minst sagt katastrof. Det är också
en del i skillnaderna mellan detta och ett vanligt företag. I ett vanligt företag så tar styrelsen
ett visst ansvar, men när man sitter i en föreningsstyrelse är det en del som tycker att det här
är skitkul. Man kan ha ett jätteansvar och vara jätteduktig i en aktiebolagsstyrelse men så
kliver man in i en förening och så kör dom lite som dom känner. det tycker jag är
jättespännande.

IckeFinansiella mål stäms av årsvis. vi följer det lite kontinuerligt och så. vi hade  en kille
som spelar i USA och vann brons nu med vårt E18. Så det tycker vi är jättekul så att säga. Så
han kommer ju förmodligen få chanser nu framöver att spela i A-laget. Så att vi följer
egentligen trenderna över åren och vi var jätteglada för 6 år sen om vi hade en som spelade i
utvecklingslandslaget. och nu har vi haft 6-7 stycken varje år som faktiskt har spelat. Det
finns en annan uppsida och det är att när en utvecklings spelare eller nån som har spelat hos
oss får signera ett NHL-avtal så får vi utbildningspengar och det är ganska mycket pengar
från och till här. det kan vara upp till 4 milj om han har spelat här i 4 år så det är ju också ett
sätt att få lite betalt för utbildning. Det finns ett avtal mellan SIF och NHL och varje år
betalar ju NHL kanske 30-40 milj som sen fördelas ner till klubbarna utifrån vart dom har
spelat under de senaste 4 åren.

12. Anser du att mätvärdena ger en bra bild av företagets sportsliga och ekonomiska
ställning? Hur anser du att de olika målen kompletterar varandra?

M: Vi skulle definitivt kunna jobba mer med det men jag brukar säga att det är bättre att
jobba med evolution än revolution så vi har ju successivt höjt nivån internt med
kostnadsmöjligheter och lite ansvar osv. men jag ser ju framför mig att vi skulle kunna göra
det ännu mer. jag har tillochmed dragit det så långt att jag sagt att egentligen borde ju shl ta
hand om mycket av fabrik vad det gäller administration när det kommer till ekonomi och
löner osv för att det är ju egentligen billigare att köra på ett ställe för 14 än att alla 14 ska ha
sina egna små lösningar. Och då kan man också få benchmarking på nyckeltal osv så att man
får samma mätetal. Då blir det också nånstans så att den som levererar bäst som utvecklas
mest också.

13. Finns det någon del av ert arbete som ni gör endast pga elitlicensernas/SHLs krav,
utan att det egentligen är fördelaktigt för föreningen?
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M:  Jag vet en jättehet fråga. för att få spela i SHL och få rättigheter från SIF så måste
föreningen äga minst 51% av AB som vi bedriver verksamheten i. Det här är faktiskt både en
uppsida och nedsida för att en nedsida är att vi skulle kunna skapa mer kapital och snabbare
utveckling om vi skulle kunna få slippa den här regeln delvis. Den blir en inlåsning. Det blir
också ett problem när man tittar på våra konkurrenter. SHL går ju att jämföra med NHL i
USA, KHL i ryssland, NLA i Schweiz och dom är mycket mer kommersiella. vi riskerar på
sikt att tappa konkurrenskraft om vi inte blir mer kommersiella och då är det denhär
51%regeln som är en begränsning för att bli mer kommersiella. så det finns både upp och
nedsidor med den men den är väldigt begränsande skulle jag säga faktiskt.

9.2.4 Luleå HF

FRÅGEFORMULÄR
VD Stefan Enbom
Luleå HF
Intervju den 6:Maj 2021 via microsoft teams
Medverkande: Olivia Bladh & Clara Herberts

Övergripande styrning:

1. Har föreningen en uttalad vision?

Nej men det är ju såhär att om man gör det relativt kort men även lite begripbart så.. När det
gäller att leda och styra en organisation så finns det ett antal olika metoder som man kan
använda för att leda och styra och jag brukar säga att det är allt ifrån vad som är jävligt hårt
och konkret och tydligt - lagar och förordningar och så som är på ena sidan. Sen finns det
ekonomistyrning inom näringslivet som är väldigt mycket kopplat till kanske budget och
kalkylering och sen finns det hur man jobbar med processutveckling som ettr sätt att leda och
styra. Målstyrning är en metodik som är konkret när det gäller att leda och styra. Och sen
brukar man säga att i den andra änden, om det är lagar och förordningar i den ena, så är
vision och värderingar den andra sidan - den lite mer mjuka sidan i att leda och styra. i alla
organisationer oavsett vart man befinner sig så använder man allt av det här i nån form av en
salig blandning där någon del kanske är någon slags överordnad styrnings och
ledningsprincip. För vad som är lite spännande med en organisation som luleå hockey är att
vi är väldigt väldigt mycket vision och värderingsstyrda. Jag har ju levt stor del av min
yrkeskarriär inom näringslivet och där är det ju vanligt med visioner och värderingar men där
blir det mycket ett pappersutfyllare som är snyggt och bra att ha. Men för Luleå hockey är
vision och värderingar det som vi faktiskt har som överordnad styrningsform och därför blir
just de mjuka målen; vision och värderingar väldigt viktigt för oss.
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Det är extremt intressant. Jag har hållt på med ekonomistyrning och att styra och leda i 30 år
och jag har varit ruskigt intresserad av det under alla åren så det är superintressant. Det är kul
att vara en organisation som är uttalad vision och värderingsstyrd så vi använder ju
målstyrning också och vi jobbar med målstyrning och processutveckling och vi har
limparametrar inom vissa delar i organisationen. men just det här med vision och
värderingsstyrning är superintressant.

2. Har föreningen uttalade finansiella mål?
→ Långsiktiga
Hur långt är “långsiktigt”? Går det för föreningen att planera längre än 3 år? Räknar föreningen med att vara
kvar i samma ligor som nu?

L: Om man tittar på det rent konkret finansiella mål så har vi på en lite längre horisont och då
kanske vi pratar i vår värld om 5års horisonten. Då är vi väldigt mycket på tex EK och
kassalikviditet som vi har målsättningar på.

→ Kortsiktiga
Hur långt är “kortsiktiga”? Sträcker det sig en säsong eller finns det delmål däremellan?

Ser man det på väldigt kortsiktigt så  1-3årsperspektivet så har vi ett ganska enkelt finansiellt
mål så är det att ha ett positivt resultat i vår värld då före slutspel. För att ett slutspel är då
elitföreningar framförallt inom hockeyn genererar resultat. Så att vi har en vision att gå runt
innan slutspel och sen generera vinster i slutspel sen för att nå ett långsiktigt mål på vårat
egna kapital då så att det är så vi ser det finansiella.

3. Har föreningen uttalade icke-finansiella mål?
Här syftar vi exempelvis på sportsliga, fanbaserade, partnerbaserade, kommersiella osv.
→ Långsiktiga
Hur långt är “långsiktigt”? Går det för föreningen att planera längre än 3 år? Räknar föreningen med att vara
kvar i samma ligor som nu?

L: För att riktigt förstå hur vi jobbar så kan man förklara det som att vi har en strategiprocess
inom föreningen där vi jobbar fram en strategi och då är det så att grunden i den strategin är
egentligen var vi är här och nu. Varje år så gör vi en ordentlig nuvärdesanalys. vi SWATar i
alla delar där vi går igenom alla fyra stegen och gör en ordentlig nulägesanalys “hur ser
föreningen ut ur alla perspektiv här och nu”. Sen har vi våran vision dit vi vill. Visionen är ju
ett slags framtida önskvärt tillstånd för organisationen. Och om vi drömmer oss in i framtiden
så ser vi en förening “såhär ‘r det drömlika tillståndet”. Och det har vi konkretiserat i vår
vision och visionen är ju, dels är den ganska konkret för oss. den har en kort benämning som
är “vinnande känslor och hållbar framgång”. Det är Luleå Hockeys vision. Men i varje av
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dom orden så gömmer det sig massa saker bakom. Tillexempel “hållbar framgång” täcker allt
inom hållbarhet. Både ekonomiskt, socialt och miljömässigt och alla parametrar i hållbarhet.
Men sen är det också ganska konkret inom alla områden. “såhär ser det ut inom våra
strategiska områden” “såhär ser vår arena ut, så här ser det ut när det gäller vår marknadssida,
såhär ser vår kärnverksamhet ut med sporten”. Så att det finns konkretiserat att “såhär är det
drömlika tillståndet för luleå hockey i våran vision. Men gapet mellan där vi är här och nu
och det drömlika tillståndet - våran väg för att ta oss från där vi är till dit vi vill - det är vår
strategiplan. I strategiplanen så finns det inom varje områden ett antal övergripande mål och
bärande huvudaktiviteter för att utveckla föreningen dit vi vill. då har vi strategiska mål som
är lite tydligare än de stora övergripande målen, även om de  inte alltid är 100% mätbara. Vi
har tillexempel ett strategiskt mål som är ishockey på lika villkor mellan killar och tjejer i en
jämställd förening. Det är ett av våra strategiska mål. Och sen om vi bryter ner det då i
tillexempel att vi vill vara 50% tjejer som spelar ishockey inom föreningen som ett 5 årsmål.
Sen när vi har vår strategiplan som vi reviderar varje år så gör vi en verksamhetsplan som är
treårig. Och då börjar vi genast bli något mer konkreta med vad vi tänkte uppnå på de tre åren
inom varje område. Och sen tar man det ett steg till så blir det mer av en verksamhetsplan på
ett års sikt. Vad har vi för mål och aktiviteter för kommande år. Men det är vårt sätt att ta oss
från där vi är nu till dit vi vill. Vi blir allt mera konkret beroende på vilken tidshorisont vi har.
Och sen jobbar vi.. vad gäller våra mål så har vi ett balanserat styrkort som inom olika
perspektiv och ett balanserat styrkort är ju utifrån det att vi inte bara ska vara finansiella och
hårda mål utan där finns det ju andra mål inom de olika perspektiven som är icke-finansiella.
Tillexempel mått och mål på kompetensutveckling eller trivsel och arbetsglädje eller vad det
nu kan vara.

4. Vi förstår att fans, medlemmar, spelare och styrelse är intressenter i detta
sammanhang - men anser föreningen att de har några andra intressenter som är
betydande för föreningens ekonomistyrning?

Det är ju samhället, det finns ju en samhällsdel bland våra intressenter som är regionen och
vår kommun och länsstyrelse och.. som är en del av vår intressentkarta på nåt vis. Sen är det
alla våra partners såklart som är väldigt viktiga. Sen våra medlemmar, våra supportrar, är ju
också huvudintressenter i vår verksamhet. Så det är väl dom som är ganska tydliga 4 delar.

Löpande styrning:

5. Vem ansvarar för att målen följs?
→ Är det olika för finansiella- och icke-finansiella mål?

L: det är ju.. när det gäller.. det beror också på.. När det gäller våra strategiska mål så är det ju
ledning och styrelse som fastställer dom utifrån ett förslag såklart från oss som är anställda
och jobbar operativt. Sen sätter vi ju för varje del.. det är ju.. vi har som tre huvudområden
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som vi jobbar med i själva föreningen och det är ju (1) sporten - och där är det våra general
managers eller sportchefer som är chefer och ansvariga för sporten och dom sätter mål
tillsammans med sina nära och kära för sporten som vi såklart sen resonerar innan vi
fastställer dom. Sen har vi (2) marknad och försäljning och marknads- och försäljningschefer
som jobbar med dom. Sen har vi kommunikation som är det (3) tredje användningsområdet.
och sen har vi den sista då (4) ekonomi och administration där vår ekonomichef jobbar med
mål kopplade till dom delarna. så det är respektive del och sen så i sljutet av dagen är det väl
jag som fastställer då om dom är bra eller dåliga.

Vem gör balanserade styrkort

6. Uppdateras målen?
→ Kan vara månadsmässigt, årligt, när ny kompetens/personal kommer in

L: Varje månad är väl nog utifrån verksamhetsplan. Sen varje år gör vi ju en ordentlig
utvärdering på årsbasis för att se hur vi ligger till efter vår strategiska mål och så. Sen är det
ju så att för 14 månader sen så levde vi i en värld där vi höll på att sätta mål för säsongen
2021 men det kraschade ju allt så vi fick göra ett gigantiskt omtag. och vi har levt under
pandemin och fått helt revidera alla våra mål i princip så.. men nu hoppas vi ju att vi
successivt ska kunna återgå till det mer varaktiga långsiktiga arbetet och inte
överlevnadsstadiet som vi levt under ett år.

7. Ändras föreningens styrningsarbete om föreningens mål ej uppnås/ger dåliga resultat?

L: Nej det är nog mer att vi reviderar de aktiviteter som är planerade och kanske att vi
tillskjuter nya aktiviteter och ändrar kanske lite fokus beroende på vad som händer och hur
det ser ut.

8. Om det skulle komma ett tillfälle där finansiella eller sportsliga mål ställs mot
varandra - vad tror du skulle prioriteras inom föreningen?

L: Finansiella mål och sportsliga mål.. det är två ställen där det ställs mot sin spets så mycket
som i en elitförening. Det är ju oerhört lätt att man för att mp de sportsliga målen laddar på
med resurser och värvar spelare och så så att man kraschar ekonomiskt i de finansiella målen.
Samtidigt så är det ju så att i en elitförening, det kan ju vara så att en värvning som kostar ett
par miljoner blir en väldig utväxling så att man går till final och tjänar in dom där pengarna
med råge. Men det kan även i värsta fall leda till att man gör en förlust på många miljoner om
värvningen inte ger tillräckligt mycket. Att på nåt vis lura sig själv och alla runt omkring en
att fokusera på det sportsliga målen och på nåt sätt hoppas på att de ekonomiska ska räddas
av sportslig framgång. Men där försöker väl vi vara, vi försöker verkligen att de ekonomiska
målen.. som i år tillexempel. Då har vi dragit ner våra spelarvärvningar och hållt extremt hårt
i plånboken för att uppnå ekonomiskt resultat och inte värva, vi har överhuvudtaget inte tagit
in några spelare och vi kom ju femma i serien och kanske lite på grund av det. men det är ju
för att vi prioriterade de ekonomiska målen framför de sportsliga i år i pandemitider.
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Resultat:
9. Gör man en tydlig, skriftlig avstämning på målen i slutet av varje period, eller ligger

målen mer som ett övergripande ramverk som man jobbar mot/med?

L: Nejmen vi stämmer ju av kontinuerligt varje månad hur det går för målen inom alla de här
perspektiven i.. och så det följer vi ju varje månad i princip. Man gör det väldigt enkelt.
Tillxempel: om vi har ett ekonomiskt resultat att gå +/- 0 innan slutspel så följer vi och gör
bokslut varje månad för att se vart vi är och hur vi ligger till i vår prognos. Var det så att den
prognosens utfall visar på att vi håller på att köra i diket så måste vi tillsätta mer aktiviteter.
antingen i form av kostnadsbesparingar eller i form av ökade intäkter för att säkra upp att det
går ihop

10. Finns det någon del av erat arbete som ni gör endast pga elitlicensernas/SHLs krav,
utan att det egentligen är fördelaktigt för föreningen?

L: Nej det tycker jag inte. Nej våra egna ambitioner inom det området är nog högre än
omgivningens krav och förväntningar så att det känner jag inte.
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