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Sammanfattning 
Bakgrund: Hjälporganisationer och andra ideella föreningar hör till en grupp 
juridiska personer i samhället som inte omfattas av någon särskild lagreglering. 
Nyligen har dock redovisningen i ideella föreningar kommit att omfattas av den 
nya bokföringslagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2001. Detta innebär att 
kraven har specificerats, vad gäller redovisning för ideella föreningar. 
Förändringar som den nya bokföringslagen för med sig innebär bland annat en 
koppling till årsredovisningslagen och att en mängd gränsbelopp och regler måste 
beaktas för att bestämma vilken redovisningsplikt som föreligger. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa delar av 
redovisningen i ideella föreningar hanteras samt utreda hur den nya 
bokföringslagen har påverkat redovisningen. Vidare ämnar vi att göra en 
begreppsutredning samt undersöka i vilken utsträckning den nya bokföringslagen 
tillämpas och om det finns behov av förändrad reglering på området. 



 
Avgränsningar: Endast de ideella föreningar som enligt aktuell lagstiftning ska 
upprätta årsbokslut eller årsredovisning, det vill säga stora ideella föreningar, 
undersöks i denna studie. Vidare har en geografisk avgränsning av urvalet gjorts 
till Östergötland. 
 
Slutsatser: Redovisningen i stora ideella föreningar har inte påverkats i stor 
utsträckning av den nya lagstiftningen. Exempelvis har hanteringen av materiella 
anläggningstillgångar inte förändrats. Begreppet nettoomsättning är inte relevant 
för ideella föreningar och donationer behandlas som gåvor vilket medför risk för 
sammanblandning. Ovanstående visar på att bokföringsnämnden bör göra ett 
uttalande/ ge en rekommendation om hur ideella föreningar ska förhålla sig till 
den nya bokföringslagen samt årsredovisningslagen. 
 
Handledare: Peter Jederström 
 
Abstract 
Background: Charity- and other non-profit organizations have traditionally not 
been subject to any particular regulation enforced by Swedish law. Recently 
though, accounting standards have been altered which, through the new 
”Bokföringslagen” as of first of January 2001, have affected accounting standards 
for non- profit organizations. One of the implications which the new 
”Bokföringslagen” has for non-profit organizations in Sweden is the link which it 
establishes with other accounting regulations enforced by the 
”Årsredovisningslagen”. This link will, in turn, determine which rules that apply 
for any particular organization. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine how accounting regulations are 
handled by Swedish non-profit organizations. Further, our aim is to disentangle 
how the new ”Bokföringslagen” has affected the use of accounting in non-profit 
organizations. In addition to this we also attempt to establish clarity between 
relevant concepts and terms as we conduct a brief survey of how accounting 
standards are applied in non-profit organizations. Finally we suggest options and 
alternatives for sections of the accounting standards where change is needed. 
 
Delimitation: Only those non-profit organizations, which according to current 
legislation should set up a year closure or annual report (that is “large” non- profit 
organizations), will be studied in this essay. Further has a geographical 
delimitation of the selection been done, to the Swedish county of Östergötland. 
 
Realization: The collected information has been obtained through interviews with 
15 large non-profit organizations. 
 
Conclusion: Accounting in large non-profit organizations in Sweden has not been 
affected to any larger extent by the new legislation. The handling of tangible assets 
has not changed. The conception net income is not relevant for non-profit 



organizations and donations are treated as gifts, which causes risk of confusion. 
The above shows that the advisory organization of ”Bokföringsnämnden” ought 
to make a statement on how non-profit organizations ought to respond to the new 
“Bokföringslagen”. 
 
Supervisor: Peter Jederström 
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1 Inledning 
 
I det här inledande kapitlet ger vi först en presentation och bakgrund till 
vår studie som behandlar redovisning i ideella föreningar. Kapitlet följs 
sedan av en problemdiskussion vilken mynnar ut i en problemformulering 
och ett syfte. Vidare beskrivs gjorda avgränsningar för studien. 

1.1 Bakgrund 
 
Hjälporganisationer och andra ideella föreningar1 hör till en grupp juridiska 
personer i samhället som inte omfattas av någon särskild lagreglering. Men 
även om ”lagstiftaren” i stor utsträckning inte har uppmärksammat de 
ideella föreningarna är de desto mer bevakade av media, framför allt vad 
gäller redovisning och skatter. För inte så länge sedan stod det att läsa i 
Östgöta Correspondenten:  
 
”UFF har dåligt renommé. År efter år riktas kritik mot UFF för tvivelaktig 
verksamhet. UFF, denna förmenta, ideella organisation drivs såsom 
förening. Det är hög tid att undersöka dess organisation, redovisning och 
verksamhet…” (Östgöta Correspondenten, 2002-01-23) 
 
Anledningen till att UFF uppmärksammats i Östgöta Correspondenten är 
att givare till UFF blivit missnöjda då informationen om UFF:s 
organisation, förvaltning och bokföring varit bristfällig. När ideella 
föreningar uppmärksammas, såsom UFF, kan det vara problematiskt att  
ideella föreningar inte omfattas av någon särskild lagreglering. Ideella 
föreningar har haft stor frihet vad gäller utformning och hantering av sina 
redovisningar och har själva fått tolka innebörden av begrepp såsom 
exempelvis god redovisningssed. Detta har gjort det svårt att avgöra vad 
som är tillåtet för ideella föreningar vad gäller deras redovisning. (Balans 
Nr.5, 2000) 
 
Försök att införa speciallagar för ideella föreningar har dock gjorts sedan 
början av 1900-talet, men dessa försök har inte fått någon stor 
genomslagskraft. Skäl som angetts till detta är att kategorin ideella 
föreningar är mycket disparat eftersom den omfattar allt ifrån fackliga 
organisationer med hundratusentals medlemmar till små 
sällskapsföreningar med endast några få medlemmar. (Balans Nr.5, 2000) 

                                                 
1 Ideell förening definieras enligt Hemström (1998) som ”en förening som inte kombinerar ekonomisk 
verksamhet med syftet att främja sina medlemmars ekonomiska intressen.” I uppsatsen benämns ideella 
föreningar ibland endast för föreningar. 
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Ett annat skäl är att de som har utgjort ledningen för de ideella föreningarna 
har motverkat en skärpt lagreglering samtidigt som de haft ett starkt stöd i 
riksdagen, ty ”en sådan lagstiftning skulle omfatta de politiska partierna 
själva.” (Hemström, 1998, sid.95 )  
 
Som ett resultat av att ”lagstiftaren” under en lång period har sett det som 
önskvärt med en ökad reglering för ideella föreningar bland annat vad 
gäller redovisning, trädde den 1 januari 2001 en ny bokföringslag ikraft. 
Den nya bokföringslagen (1999:1078) (BFL) omfattar ideella föreningar 
och lagen är kopplad till årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Detta 
innebär att kraven har specificerats, vad gäller redovisning för ideella 
föreningar. (Lindblad & Lundén, 2000) 
 
Förändringar som den nya bokföringslagen för med sig innebär bland annat 
en koppling till årsredovisningslagen och att en mängd gränsbelopp och 
regler måste beaktas för att bestämma vilken redovisningsplikt som 
föreligger. Till att börja med är en ideell förening bokföringsskyldig för 
hela föreningens verksamhet om den bedriver näringsverksamhet, om dess 
tillgångar överstiger ett värde av 30 prisbasbelopp2 eller om den är ett 
moderföretag i en koncern. Vidare måste den löpande redovisningen 
avslutas med ett årsbokslut om föreningens omsättning överstiger ett 
belopp av 20 prisbasbelopp3. De föreningar som dessutom har över 10 
anställda eller innehar tillgångar av ett nettovärde över 24 miljoner kronor 
(mkr) måste istället varje år upprätta en årsredovisning. Om det finns krav 
på den ideella föreningen att ha auktoriserad revisor4 ska den även upprätta 
delårsrapport och finansieringsanalys. (Balans Nr.5, 2000) De föreningar 
som inte omfattas av bokföringslagen eller årsredovisningslagen 
rekommenderas ändå att följa dessa lagar för att tillgodose föreningens 
intressenter, i form av exempelvis medlemmar, stat och kommun, med 
information om föreningens ekonomiska ställning. (Lindblad & Lundén, 
2000)  
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 1 prisbasbelopp (pbb) = 36 900 kr (2001), vilket ger att 30 pbb = 1 107 000kr. Anledningen till att vi har 
valt att använda 2001års pbb är att det är detta pbb som har varit avgörande för vilka föreningar, som för 
det första tillämpningsåret av nya BFL, 2001, ska avsluta räkenskaperna med antingen ett årsbokslut eller 
en årsredovisning.    
3 20 pbb = 738  000 kr. 
4 Näringsverksamhet och ett nettovärde på tillgångarna som uppgår till minst 1000 pbb eller minst 200 
anställda i genomsnitt under de senaste två räkenskapsåren 
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Sammanfattning av redovisningsreglerna för ideella föreningar 

 
 

 
Bokföringsskyldighet 

 

 
*Näringsverksamhet, eller 
*Moderföretag, eller 
*Tillgångar > 30 pbb 
 

 
 

Årsbokslut 
 

 
*Bokföringsskyldighet, och 
*Moderföretag, eller 
*Nettoomsättning > 20 pbb 
 

 
 
 
 
 

Årsredovisning (offentlig) 
 

 
*Bokföringsskyldighet och årsbokslut, och 
*Moderföretag där koncernens anställda > 10   i 
genomsnitt under de två senaste räkenskapsåren, 
eller nettovärdet av tillgångarna i 
koncernföretagen > 24 mkr, eller 
*Antalet anställda > 10 i genomsnitt under de 
två senaste räkenskapsåren, eller 
*Nettovärdet av tillgångarna > 24 mkr 
 

 
 
 

Årsredovisning med finansieringsanalys 
Samt krav på auktoriserad revisor 

 
 

 
*Bokföringsskyldighet och årsredovisning, och 
*Näringsverksamhet och nettovärde av 
tillgångarna > 1000 pbb i genomsnitt under de 
senaste två räkenskapsåren, eller 
*Antalet anställda > 200 i genomsnitt under de 
två senaste räkenskapsåren 
 

 
Figur 1: Sammanfattning av redovisningsreglerna för ideella föreningar 
Källa: Balans Nr.5, 2000 
 
Vad gäller kopplingen till ÅRL har en diskussion uppkommit huruvida det 
är lämpligt att ideella föreningar kan och egentligen bör anpassa sig till 
denna lag. (Balans Nr.5, 2000) 
 
 ”Det kan visa sig vara svårt att fullt ut tillämpa ÅRL på de ideella 
föreningarna eftersom dessa föreningar inte har det mål som hela ÅRL 
bygger på, nämligen redovisning av ett rörelsedrivande organ med syfte att 
generera vinst åt delägarna”. (Balans Nr.5, 2000)  
 
I ideella föreningar är vinst, till skillnad från i företag, ej relevant, utan 
istället är det centrala föreningens betalningsströmmar. Föreningen tilldelas 
och anskaffar resurser för att kunna genomföra aktiviteter i enlighet med 
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dess syfte. Detta medför att det är viktigt, för föreningens fortsatta 
verksamhet, att hantera dessa resurser så att det inte blir ett underskott i 
föreningen. (Kam, 1990) 
 
Arbetet med att avsluta det första räkenskapsåret, som omfattas av den nya 
lagen pågår nu under våren 2002. Detta tillsammans med den pågående 
diskussionen, som bland annat berör hur ideella föreningar ska anpassa sig 
till ÅRL, gör detta ämne aktuellt och relevant. Samtid igt är ideella 
föreningars redovisning ett fenomen som är relativt outforskat, varför vi 
anser att ett bidrag inom området behövs. Ämnet är även av stort allmänt 
intresse då det i en statlig utredning, som genomfördes 1987 (SOU 
1987:33), framgick att varje invånare i Sverige är medlem i 4,5 föreningar 
och att det endast är 1 av 10 vuxna svenskar som står helt utanför 
föreningslivet.  

1.2 Problemdiskussion 
 
Innan den nya lagstiftningen infördes har årsredovisningar från ideella 
föreningar, i de fall dessa har upprättats, haft varierande standard och olika 
uppfattningar har funnits om vad i redovisningen som är viktigt att visa. 
Anledningen till detta är att endast de ideella föreningar som bedriver 
näringsverksamhet har omfattats av bokföringslagen och fått anvisningar 
om hur redovisningen skall hanteras. Bokföringsskyldigheten gällde dock 
enbart den del av föreningen som utgjorde näringsverksamhet. (Balans 
Nr.5, 2000) Dessa ideella föreningar har även omfattats av 1980-års ”lag 
om årsredovisning i vissa företag m.m.” (1980:1103), för 
näringsverksamhetsdelen. Den nya bokföringslagen, som är mer 
omfattande än de tidigare lagarna, innebär för många ideella föreningar 
stora omställningar. Vi finner det därför av vikt att uppmärksamma vad de 
ideella föreningarna anser om den mer omfattande redovisningsplikten och 
om de anser att alla ideella föreningar bör omfattas av samma lagstiftning. I 
samband med detta är det även relevant att undersöka om föreningarnas 
praxis redan innan 2001 var väl utvecklad samt se hur de praktiskt hanterar 
denna nya situation. Om det visar sig att de ideella föreningarna inte 
uppfattar några stora omställningar är det även av vikt att undersöka varför 
det förhåller sig på detta vis. För att belysa ovanstående lyder vår första 
frågeställning: Hur påverkas redovisningen praktiskt av den nya 
lagstiftningen? 
 
Vad som ska inkluderas i ideella föreningars nettoomsättning är ett 
omdebatterat område, eftersom det är vanligt att en stor del av en ideell 
förenings inbetalningar består av medlemsavgifter, gåvor, donationer och 
bidrag. En del personer är av den uppfattningen att dessa inflöden inte 
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kräver någon motprestation, varför de anser att det inte rör sig om intäkter. 
De ställer sig därmed frågande till ÅRL:s definition av begreppet 
nettoomsättning och menar att de ovan nämnda posterna inte ingår. (Balans 
Nr.5, 2000) Definitionen enligt ÅRL lyder: ”…intäkter från försålda varor 
och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet…” (ÅRL 
3kap 12§). Andra anser istället att ÅRL:s definition inte alls orsakar några 
problem då föreningar faktiskt utför tjänster, i form av exempelvis 
skyddande av djur och bevakande av mänskliga rättigheter. Gåvor, 
medlemsavgifter et cetera ses som en ersättning för att föreningen uppfyller 
sitt syfte och kan därmed sägas utgöra intäkter. (Balans Nr.5, 2000)  Denna 
debatt ger oss anledning att ställa vår nästa fråga: Vad ingår i begreppet 
nettoomsättning i ideella föreningar?  
 
Vi ställer oss dock frågande till om diskussionen ovan verkligen är aktuell 
för ideella föreningar då det inte är nettoomsättning som är det centrala i 
ideella föreningar. Det är istället betalningsströmmar och hur de används 
som är viktigt, eftersom dessa är avgörande för hur och om föreningen kan 
uppfylla sitt syfte (Kam, 1990). Den, enligt oss, väsentliga frågan angående 
nettoomsättningen blir därför: Är begreppet nettoomsättning relevant för 
ideella föreningar?  
 
Hur tillgångar redovisas är ett ”väl utforskat område” för företag och ett 
område som ständigt är under diskussion. I ideella föreningar har detta 
område inte uppmärksammats i samma utsträckning som hos företag, vilket 
enligt oss är anmärkningsvärt då tillgångar (resurser) är en förutsättning för 
genomförandet av föreningens syfte (Balans Nr.5, 2000). Tillgångar är 
även, som framkom ovan, det som delvis bestämmer hur omfattande 
redovisningsplikt som åläggs föreningen. Kravet på hur den löpande 
redovisningen skall avslutas är beroende av hur föreningens tillgångar 
bokförs i balansräkningen. I de fall tillgångarnas nettovärde överstiger 24 
miljoner kronor (mkr) måste en årsredovisning upprättas, annars är ett 
årsbokslut tillräckligt. I och med dessa regler finns det säkerligen, enligt 
vår mening, motiv för föreningar att värdera tillgångar så lågt som möjligt 
för att undkomma de högre krav som ställs då värdet på tillgångarna i 
föreningen är högt. I och med nya bokföringslagen måste ideella föreningar 
även tillämpa vissa regler angående hur tillgångar ska hanteras i 
redovisningen, exempelvis vad gäller kostnadsföring och upprättande av 
anläggningsregister. I syfte att erhålla en uppfattning om dessa nya krav 
efterlevs och för att kartlägga vilka tillgångar som förekommer samt om 
värderingen av dessa har förändrats, ställer vi oss frågorna: Vilken typ av 
tillgångar förekommer och har värdering och hantering av dessa 
förändrats i redovisningen? 
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Många ideella föreningar får sina tillgångar i form av donationer (Balans 
Nr.5, 2000), vilket kan medföra problematik och felaktigheter i 
redovisningen. Detta eftersom det finns likheter mellan vad som utgör gåva 
och donation respektive donation och stiftelse, samt då olika bestämmelser 
gäller för hur dessa närliggande sätt att skänka egendom ska behandlas i 
redovisningen. I och med att förekomsten av donationer medför en risk för 
sammanblandning med gåva och stiftelse, ställer vi oss frågan: Vad är en 
donerad tillgång?  
 
Vid en donation har den donerade tillgången inte något egentligt 
anskaffningsvärde för föreningen som erhåller den, varför den skulle kunna 
redovisas till ett anskaffningsvärde av noll. (Balans Nr.5, 2000) Det kan 
och bör diskuteras om en sådan redovisning ger en rättvisande bild av 
föreningens ekonomiska ställning. Då det inte finns några 
rekommendationer på området blir det aktuellt att se om någon analogi kan 
tillämpas. Enligt rekommendationen IAS 20, utgiven av International 
Accounting Standard Committee (IASC)5, angående redovisning av statliga 
stöd, bör tillgångar värderas till verkligt värde. (www.iasc.org.uk, 2002-02-
12) Financial Accounting Standard Board (FASB) instämmer i denna 
värdering då de i Statement No.116 förespråkar att bidrag ska värderas 
enligt verkligt värde. (www.fasb.org, 2002-02-12) En försiktig beräkning 
av marknadsvärdet förespråkar däremot bokföringsnämnden i uttalandet 
U95:3, om gåvor i avkastningsstiftelser. (FAR, 2002) Dessa 
rekommendationer, som enligt vår mening är de mest relevanta analogierna 
och eftersom det är mer rättvisande att använda sig av dessa värden än 
bokfört värde noll, ger oss anledning att utreda hur donerade tillgångar 
värderas i Sverige. Hur föreningar bokför donerade tillgångar är även en 
viktig fråga, eftersom det kan ha stor betydelse för balansomslutningen i 
ideella föreningar. Därmed ställer vi oss frågan: Hur behandlas en donerad 
tillgång i redovisningen? 

1.3 Problemformulering 
 
Med ovanstående problemdiskussion som grund kommer vi i denna uppsats 
att behandla följande frågeställningar beträffande ideella föreningar: 
 
• Hur påverkas redovisningen praktiskt av den nya lagstiftningen? 
• Vad ingår i begreppet nettoomsättning och är begreppet relevant för 

ideella föreningar? 

                                                 
5 IASC omorganiserades år 2001 till att bli IASB:s icke vinstdrivande moder. IASB tog över det tidigare 
IASC:s uppgifter. Vid uttalanden från IASC och IASB kommer vi fortsättningsvis referera till IASB.   
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• Vilken typ av tillgångar förekommer och har värdering och hantering av 
dessa förändrats i redovisningen? 

• Vad är en donerad tillgång och hur behandlas den i redovisningen? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa delar av redovisningen 
i ideella föreningar hanteras samt utreda hur den nya bokföringslagen har 
påverkat redovisningen. Vidare ämnar vi att göra en begreppsutredning 
samt undersöka i vilken utsträckning den nya bokföringslagen tillämpas 
och om det finns behov av förändrad reglering på området.  

1.5 Förtydliganden av syftet 
 
Vi ämnar att göra två begreppsutredningar i denna uppsats. Vi har för 
avsikt att utreda begreppet nettoomsättning samt vad som utgör en donerad 
tillgång. Dessa begreppsutredningar återfinns i kapitlet analys avsnitt 5.2 
samt 5.4 där vår utgångspunkt är den litteratur som presenteras i kapitlet 
referensram avsnitt 3.4 och 3.6. 
 
Med hur den nya bokföringslagen har påverkat redovisningen avser vi hur 
de ideella föreningarna praktiskt har berörts med avseende på exempelvis 
hur mycket mer tid föreningarna nu får avsätta för redovisningen och om 
kraven har ökats på de ekonomiansvarigas kunskaper. 

1.6 Avgränsningar 
 
Vi kommer endast att undersöka de ideella föreningar som enligt aktuell 
lagstiftning ska upprätta årsbokslut eller årsredovisning, det vill säga stora 
ideella föreningar. Anledningen till varför dessa föreningar valts är att 
dessa, mer påtagligt än andra ideella föreningar, har påverkats av den nya 
lagstiftningen. Därmed utelämnas de ideella föreningar som ej är 
bokföringsskyldiga6 och de ideella föreningar som är bokföringsskyldiga 
men som inte behöver upprätta årbokslut/årsredovisning. De ideella 
föreningar som ska upprätta årsredovisning och även enligt lag ska upprätta 
finansieringsanalys och revideras av en auktoriserad revisor, det vill säga 
de föreningar som har tillgångar över 36 mkr, utelämnas även ur studien. 
Detta eftersom vi antar att det redan existerar en väl utvecklad redovisning 
i dessa föreningar. De borde därmed vara kontrollerade och under uppsyn 

                                                 
6 Det vill säga att föreningen inte bedriver näringsverksamhet, är moderföretag eller innehar 
nettotillgångar till ett värde som uppgår till 30 prisbasbelopp. 
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av revisorer, varför de inte bör ha påverkats i samma utsträckning som 
övriga stora ideella föreningar av nya bokföringslagen. 
 
En geografisk avgränsning har även gjorts för urvalet, framförallt av tids- 
och kostnadsskäl, till att inkludera stora ideella föreningar befintliga i 
Östergötland. Denna avgränsning har gjorts då vi anser att Östergötland 
med sitt utbud av ideella föreningar kan betraktas som en representativ 
region för Sverige, vilket närmare diskuteras i avsnitt 2.5.1. 
 
Vi har valt att avgränsa denna studie, beträffande tillgångar, till att 
behandla redovisning av materiella- och immateriella 
anläggningstillgångar. Vi utesluter därmed omsättningstillgångar och 
finansiella anläggningstillgångar ur vår studie, eftersom vi är av den 
uppfattningen att dessa inte är lika problematiska att värdera och hantera 
som tillgångarna ovan. Detta eftersom omsättningstillgångar utgörs av 
tillgångar vars värden inte är svåra att bedöma i och med att de till största 
del utgörs av pengar och eftersom hanteringen av finansiella 
anläggningstillgångar inte är lika omfattande som för materiella 
anläggningstillgångar. Vid innehav av materiella- och immateriella 
anläggningstillgångar förekommer det subjektiva bedömningar vad gäller 
deras värdering och hantering (Balans Nr.5, 2000), vilket leder till att det 
existerar en manipulerbarhet för dessa tillgångar. Därför anser vi att de är 
viktiga att behandla i uppsatsen.  
 
I problemfrågan om donerade tillgångar kommer vi att utesluta resonemang 
kring bidrag. I och med att bidrag inte är aktuella för sammanblandning 
med donationer och stiftelser, samt då de bevakas och följs upp av stat och 
kommun, finner vi det inte av betydelse att utreda bidrag i vår studie.  

1.7 Disposition av uppsatsen 
 

För att underlätta överskådligheten för läsaren följer här en kort 
presentation av det fortsatta upplägget av uppsatsen. 
 
Kapitel 2, metod, behandlar vår vetenskapliga förankring och vårt metodval 
för genomförandet av studien. 
 
I kapitel 3, referensram, redogörs för den litteratur, de ansatser, de lagar 
samt rekommendationer som vi använt oss av i studien för att kunna 
besvara uppsatsens problemfrågor. 
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Den insamlade informationen som vi erhållit genom de genomförda 
intervjuerna och dokumentstudien presenteras i kapitel 4, insamlad 
information. 
 
I kapitel 5, analys, sammankopplas den för studien insamlade 
informationen med de ansatser som presenteras i referensramen.  
 
Kapitel 6, slutsatser, presenterar de slutsatser vi har kommit fram till 
genom denna studie. 
 
I det avslutande kapitel 7, egna reflektioner, för vi en diskussion om de 
faktorer som vi har funnit anmärkningsvärda samt vidareutvecklar vissa 
resonemang som återfinns i kapitlet analys. Avslutningsvis ger vi förslag 
till fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 
Avsikten med detta kapitel är att redogöra för vår vetenskapliga förankring 
och vårt metodval för genomförandet av studien. Redogörelsen är av 
betydelse för att läsaren ska kunna förstå och förhålla sig till den kunskap 
som uppsatsen förmedlar.  
 
I inledningsskedet av ett forsknings- eller utredningsarbete är det viktigt att 
reflektera över vilka olika metodsynsätt och tillvägagångssätt som finns för 
framställning av ett vetenskapligt arbete. Det är även av vikt att ta reda på 
vilket eller vilka av dem som överensstämmer med forskarens/utredarens 
egna förhållningssätt. Bristande harmoni dem emellan leder till 
vetenskapligt vaga resultat. (Arbnor & Bjerke, 1994)  
 
”Att vara medveten om och reflektera över vetenskapsteorin och 
metodlärans innehåll är en viktig uppgift för alla som vill förstå sina egna 
undersökningar och förstå vad den kunskap man producerar är kunskap 
om.” (Arbnor och Bjerke, 1994, sid.35) 
 
Beskrivningen av vårt förhållningssätt och val av metod sker utifrån 
Arbnor och Bjerkes (1994) modell som beskriver hur en kunskapsprocess 
kan gå till. Vi anser att denna modell, se figur 2, är relevant då den visar de 
olika momentens relation till varandra och hur de tillsammans utgör en 
helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Vårt förhållningssätt och val av metod 
Källa: Arbnor & Bjerke, 1994, sid.31. Egen bearbetning 
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2.1 Grundläggande föreställningar 
 
Arbnor och Bjerke (1994) anser att metodsynsätt och metoder inte direkt 
kan behandlas, utan att dessförinnan visa hur de är relaterade till 
grundläggande föreställningar. Varje människa bär med sig vissa 
grundläggande föreställningar om hur hans/hennes omvärld i princip ser ut, 
och om hans/hennes roll i denna omvärld. Dessa föreställningar påverkar 
dels hur vi ser på existerande och tillgängliga metoder samt på 
kunskapande i allmänhet. I vetenskaplig forskning finns det två 
grundläggande ytterligheter eller skolbildningar, positivism och 
hermeneutik (Thurén, 1998). 
 
Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. (Patel 
& Davidsson, 1994) Termen positivism myntades av den franske 
sociologen Auguste Comte på 1800-talet och syftar till att bygga resultat på 
säker kunskap i form av experiment och kvantitativ mätning. Denna 
skolbildnings huvudsyfte är att beskriva, förklara samt kunna dra generella 
slutsatser. I hermeneutiska studier söks istället en insikt och en 
helhetsförståelse. Själva ordet hermeneutik kan översättas till 
tolkningskonst eller tolkningslära och innebär att en person försöker förstå 
en annan persons handlingar. Sådan forskning är mycket beroende av 
förförståelse för ämnet och metoden speglas av värderingar. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1999) 
 
Det är sällan en forskare kan sluta sig till endast en av dessa två 
ytterligheter. Den största delen av forskningen utgår vanligtvis från en 
kombination av dessa ideal även om ytterligheterna förekommer. (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1999) Vi anser att vårt förhållningssätt vid studien 
har influenser från båda skolorna även om vi utgår från ett mer 
positivistiskt förhållningssätt. De positivistiska inslagen i studien speglas 
främst i dess beskrivande karaktär. Uppsatsens syfte är bland annat att 
undersöka hur vissa delar av redovisningen i stora ideella föreningar 
hanteras och hur redovisningen har påverkats i och med den nya 
bokföringslagen. Förhållningssättet speglas även av att vi utifrån urvalet av 
ideella föreningar vill kunna uttala oss om den bakomliggande 
målpopulationen. 
 
Studiens hermeneutiska influenser karaktäriseras av att vi vid 
genomförandet av studien har utgått från vår förförståelse för ämnet 
redovisning, vilken vi bland annat erhållit via universitetsstudier. Denna 
förförståelse har påverkat valet av syfte och frågeställningar. Vidare 
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speglas de hermeneutiska influenserna i att studien är av kvalitativ karaktär, 
där den insamlade empirin blir föremål för tolkning. 
 
Kännetecken för ett vetenskapligt arbete är att det präglas av objektivitet, 
men i egenskap av att människor är forskare finns det ingen garanti för 
detta. På samma sätt som alla människor har vissa grundläggande 
värderingar och synsätt, som präglar deras upplevelse av samhället och 
människorna i det, präglas även forskaren av dessa värdemässiga 
föreställningar. (Holme, 1997) Vi är medvetna om att vi inte kan frigöra 
oss från dessa föreställningar, vilket kommer få konsekvenser för det arbete 
vi utför i denna studie. Det traditionella objektivitetsidealet är därmed 
omöjligt att uppnå. I stället får vi ett modifierat objektivitetsideal som 
ställer stora krav på saklighet och öppenhet i framställningen (Holme, 
1997). För att uppnå det modifierade objektivitetsidealet har vi bland annat 
vid bearbetandet av informationen ställt oss själva frågor såsom om 
informationen är äkta och om den är vinklad. 
  
Inom allt fler områden utvecklas det etiska normer som påverkar utredarens 
och forskarens arbete, till exempel när det gäller vad intervjuer kan handla 
om och hur resultat får spridas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) En 
viktig etisk fråga i denna uppsats utgörs av integritetsfrågan. Då vi har 
genomfört intervjuer för att inhämta information till våra frågeställningar är 
det viktig att vi som intervjuare vet vilket ansvar vi påtar oss för de 
människor vi intervjuar. Vill någon förening vara anonym respekterar vi 
självfallet detta. 

2.2 Paradigm 
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan paradigm ses som en brygga mellan 
grundläggande föreställningar och metodsynsätt. Grundläggande 
värderingar ligger till grund för det paradigm som forskaren befinner sig i, 
samtidigt som metodsynsättet hämtar inspiration från paradigmet. (Arbnor 
& Bjerke, 1994)  
 
Vad vi uppfattar och hur vi uppfattar saker i vår omgivning är beroende av 
det perspektiv som vi bär med oss. Varje människa har successivt byggt 
upp en individuell föreställningsram och blivit bekant med ett eller flera 
paradigm, vilket är en term som introducerades i vetenskapen av en 
amerikan vid namn Thomas Kuhn. Med paradigm avses ”mönster” eller 
”grundläggande perspektiv” och begreppet är en sammanfattning av de 
antaganden och regler som gäller för normalt vetenskapligt arbete inom en 
viss vetenskap. Paradigm anses som inkommensurabla, vilket innebär att 
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det inte går att jämföra ett paradigm med ett annat, eftersom paradigm ofta 
är outtalade och till vissa delar omedvetna. (Rosengren & Arvidson, 1997)  
 
Det vetenskapliga område som Kuhn främst hade i åtanke vad gällde 
införandet av denna term var naturvetenskapen, men paradigm existerar 
även i andra vetenskaper. (Rosengren & Arvidson, 1997) Denna uppsats 
behandlar redovisning i ideella föreningar vilket är ett ämne som ingår i 
företagsekonomin och som befinner sig inom redovisningens område. Trots 
att paradigm anses vara inkommensurabla existerar, enligt Riahi-Belkaoui 
(2000), sju olika paradigm inom redovisningen. De sju paradigmen, som 
enligt oss hellre kan ses som olika forskningsprogram, är den traditionella 
redovisarens-, kapitalmarknadens-, ekonomiska händelsers-, 
beslutsprocessens-, vinstmätningens-, informationsekonomins- samt 
användarnas paradigm. (Riahi-Belkaoui, 2000, fri översättning)   
 
Utifrån syftet med studien har vi genom intervjuer och en dokumentstudie 
samlat information om redovisningen i ideella föreningar och därefter med 
hjälp av litteratur och ansatser försökt bidra med kunskap om hur vissa 
delar av redovisningen hanteras i ideella föreningar. Vi anser oss därmed 
främst befinna oss i det forskningsprogram som kallas den traditionella 
redovisarens. Detta forskningsprogram utgår från att redovisningspraxis i 
form av bland annat tillförlitlighet, verifierbarhet, relevans och förståelse är 
det som utgör grunden för god redovisning (Riahi-Belkoui, 2000). Med vår 
studie skulle vi även kunna använda oss av användarnas 
forskningsprogram. Men då vi inte har antagit en kognitiv ansats, utan 
istället vill utreda begrepp och uttala oss om hur redovisningen hanteras i 
ideella föreningar, är vi av den uppfattningen att vi befinner oss i den 
traditionella redovisarens forskningsprogram. 

2.3 Metodsynsätt 
 
Metodsynsättet befinner sig centralt i Arbnor & Bjerkes (1994) modell och 
kan ses som en sammanbindande länk mellan vetenskapsteori och 
metodlära. Arbnor & Bjerke (1994) beskriver metodsynsättet som 
vägledande vetenskapliga principer för kunskapande, vilket blir avgörande 
för den metod som används vid studien. Vi avser härmed att redogöra för 
studiens metodsynsätt i form av inriktning samt metodansats. 
 
Vid genomförandet av en studie bör en forskare ha klart för sig vilken 
inriktning undersökningen har eftersom det har betydelse för den metod 
som skall användas. Vår avsikt med studien är bland annat att undersöka 
hur vissa delar av redovisningen hanteras i ideella föreningar, vilket 
inkluderar en beskrivning och kartläggning av redovisningen i ideella 
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föreningar. Vi anser därmed att vi använder oss av en deskriptiv 
(beskrivande) undersökning. I en deskriptiv undersökning kartläggs fakta 
och sakförhållanden inom ett område genom att data söks om väl 
specificerade frågeställningar (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vi kommer även 
genom vår studie att bidra med grundläggande kunskap om hur vissa delar 
av redovisningen i ideella föreningar hanteras eftersom det är ett relativt 
outforskat område. Således förekommer det även explorativa inslag i 
studien. En explorativ undersökning syftar till att undersöka områden som 
är relativt outforskade och där kunskapen är vag (Rosengren & Arvidson, 
1997). Utöver detta kan det tilläggas att vår uppsats även har inslag av 
förklarande ansats då vi i den första problemfrågan avser att även belysa 
orsaksfaktorer. Vi har även en normativ inriktning på vår studie eftersom 
vår avsikt är att, i de fall vi anser det behövligt, uttala oss om vi anser att 
det finns ett behov av förändrad reglering på området. 
  
För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten måste först vissa 
antaganden göras om hur den är beskaffad och ser ut. (Arbnor & Bjerke, 
1994) Empiri, som av forskaren samlas in, fungerar som hjälp för att göra 
dessa antaganden. Genom ansatserna induktion eller deduktion relateras 
teori och empiri till varandra. (Patel & Davidson, 1994) 
 

                DEDUKTIV ANSATS 
                       ”Bevisandets väg” 
   TEORI (MODELL) 
 

Generalisering  Hypoteser 
 

Observationer   Observationer 
 
                  VERKLIGHETEN (EMPIRI) 
     
     INDUKTIV ANSATS 
         ”Upptäcktens väg”    
 
Figur 3: Induktiv och deduktiv ansats 
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, sid.218. Egen bearbetning 
 
Utgångspunkten vid en induktiv ansats är empiri. Forskaren samlar med 
hjälp av olika metoder in fakta om ett samband, utifrån vilket han/hon 
sedan drar slutsatser utan någon direkt förankring till tidigare vedertagna 
teorier. Motsatsvis är utgångspunkten vid en deduktiv ansats att hypoteser 
ställs upp utifrån teorier och att dessa sedan prövas empiriskt med 
vetenskapliga metoder, vilket medför att slutsatserna dras från allmänna 
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principer och befintliga teorier. (Patel & Davidson, 1994) Dessa två 
ansatser kan även benämnas upptäcktens respektive bevisandets väg. 
(Holme, 1997)  
 
Nästan alla redovisningsteorier använder både deduktiva och induktiva 
ansatser. Den induktiva ansatsen används för att konstruera positivistiska 
redovisningsteorier, medan den deduktiva ansatsen främst har till uppgift 
att forma normativa redovisningsteorier. (Elling, 1998) 
 
Normativa redovisningsteorier är vägledande teorier. De ger upplysningar 
om hur till exempel en årsredovisning ”bör” utformas i förhållande till en 
given målsättning och vilka förändringar som bör företas. Normativa 
redovisningsteorier är som huvudregel deduktiva. Positivistiska 
redovisningsteorier går ut på att beskriva, förklara och förutsäga företeelser 
i redovisningspraxis och ger insikt i var redovisningspraxis befinner sig och 
om det finns ett behov av förändring. Positivistiska redovisningsteorier är 
som huvudregel induktiva, men kan även innehålla deduktiva inslag till 
exempel vid val av forskningsprojekt då forskaren ofta använder ansatser 
och litteratur för att bestämma sitt undersökningsområde. Positivistiska och 
normativa redovisningsteorier är båda nödvändiga och teorierna är också 
komplement till varandra. (Elling, 1998) 
 
 I figur 4 illustrerar stjärnan vår studies angreppssätt, medan kryssen 
illustrerar hur angreppsätten enligt huvudregeln ser ut.  
 

                 Redovisningsteorier 
                   
 
Vetenskapliga metoder 

 
Normativ 

redovisningsteori 

 
Positivistisk 

redovisningsteori 

 
Deduktion 

 

 
X 

 

 
Induktion 

 

  
X 

 
Figur 4: Sambandet mellan redovisningsteori och vetenskapliga metoder. 
Stjärnan illustrerar vårt angreppssätt 
Källa: Elling, 1998. Egen bearbetning 
 
Vår studie har genomförts med deduktiv ansats eftersom vi har fokuserat på 
att beskriva ett empiriskt fenomen med hjälp av insamlad information men 
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med utgångspunkt från vald litteratur. Slutsatserna i studien är dragna med 
förankring till allmänna principer, ansatser samt litteratur och inte enbart 
utifrån den i undersökningen insamlade informationen.  
 
Vi har valt att i studien undersöka hur vissa delar av redovisningen hanteras 
i ideella föreningar. Vår avsikt är att fastställa, det vill säga avbilda och 
beskriva gällande redovisningspraxis hos ideella föreningar i Sverige, 
varför vi använder oss av en positivistisk ansats i vår studie. I studien 
ämnar vi även utreda hur den nya bokföringslagen tillämpas i ideella 
föreningar, för att se om och i så fall vilka behov det finns för en 
förändring. Även det leder till att vår studie kan sägas vara positivistisk, 
men att den har normativa inslag.   

2.4 Arbetsparadigm 
 
Det som förbinder ett metodsynsätt med ett konkret undersökningsområde 
benämns i Arbnor och Bjerkes (1994) modell arbetsparadigm. Detta mer 
praktiska paradigm hänför sig till kunskaparens sätt att inordna, utveckla 
och/eller modifiera en på förhand given teknik i ett givet metodsynsätt samt 
behandlar hur det aktuella problemet/fenomenet ska undersökas. Den 
metod som väljs för informationsinsamling beror på undersökningens syfte, 
målsättning och om metoden bedöms kunna ge den information som 
undersökningen kräver (Bell, 2000). Nedan följer en beskrivning av denna 
studies angreppssätt, i form av undersökningsansats och intervju som 
metod. 

2.4.1 Undersökningsansats 
 
Vid genomförandet av en vetenskaplig rapport är det av betydelse att 
bestämma vilken ansats undersökningen skall ha. Huvudinriktningarna är 
fallstudie respektive tvärsnittsstudie. Vid fallstudieansatsen är intresset 
riktat mot detaljerade, ofta djupgående beskrivningar och analyser av 
enskilda fenomen, medan tvärsnittsansatsen är riktad mot att studera ett 
fåtal variabler på ett stort antal fenomen. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Denna uppsats är varken en renodlad fallstudie eller tvärsnittsstudie 
eftersom det, med hänsyn till den korta tid som denna studie omfattar, är 
orimligt att kunna genomföra någon av ytterligheterna. Vi anser att en 
längre tid än tjugo veckor behövs för att tillräckligt kunna komma ett 
enskilt fenomen på djupet vilket karaktäriserar en fallstudie. Samtidigt är 
det svårt att hinna med en bearbetning av ett tillräckligt stort antal fenomen 
för att det ska kunna kallas för en renodlad tvärsnittsstudie. Med hänsyn till 
ovanstående har vi i denna studie antagit en undersökningsansats, se figur 
5, som innehåller drag av de två ytterligheterna.  
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       F          Tvärsnittsstudie           ANTAL UNDERSÖKTA FENOMEN 
    a 
 l             
 l         Vår ansats 
 s              
 t     
 u 
 d 
 i 
      e 
 
ANTAL UNDERSÖKTA VARIABLER 
 
Figur 5: Vår undersökningsansats 
Källa: Egen bild utarbetad med inspiration från Holmström (2002-02-01) 
 
Denna uppsats har främst drag av tvärsnittsansats vilket framgår av att det 
på förhand är bestämt vad som ska undersökas, det vill säga hur 
redovisningen hanteras i ideella föreningar vid en viss tidpunkt. 
Tvärsnittsstudier utmärks även av att ett visst fenomen kartläggs genom 
frågor och syftet består, liksom i vår studie, av att kunna uttala sig om hela 
den bakomliggande målpopulationen. Den typ av tvärsnittsansats som i vårt 
fall används är surveyansats, som är en icke experimentell, kartläggande 
och beskrivande undersökning. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi kartlägger 
stora ideella föreningars redovisning utan att själva aktivt ta del av och 
försöka påverka den. 
 
I en tvärsnittsansats är det vanligt förekommande att kvantitativa metoder 
används för att insamla empiri, exempelvis i form av enkät, då en 
tvärsnittsstudie syftar till att samla in information om ett fåtal variabler ur 
ett stort urval. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vid användning av en kvantitativ 
metod är syftet att resultatet, av det som studerats, ska mätas och 
presenteras numeriskt. (Olsson & Sörenssen, 2001) I och med att vår studie 
har drag av tvärsnittsansats borde, utifrån ovanstående resonemang, en 
kvantitativ studie med enkät genomförts eftersom en sådan metod hade gett 
ett större underlag för att besvara våra problemfrågor. Trots detta valde vi 
att genomföra en studie med kvalitativ karaktär. I en kvalitativ metod är 
det, exempelvis genom intervjuer, observationer eller texter, möjligt att 
erhålla ”djup” kunskap om det undersökta fenomenet (Olsson & Sörenssen, 
2001).  
 
Enkät anser vi inte vara en lämplig metod för denna studie. En 
enkätundersökning kräver ”bra” enkätfrågor som endast kan utformas om 
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den som formulerar frågorna besitter god kunskap om ämnet ifråga. Som vi 
tidigare nämnt är redovisning i ideella föreningar ett outforskat område, 
varför vi ansåg att vi inte kunde tillgodogöra oss tillräckliga kunskaper om 
ideella föreningars redovisning för att kunna ställa relevanta frågor i en 
enkät. Dessutom upptäckte vi, vid den första kontakten med de 
ekonomiansvariga i de utvalda ideella föreningarna, att osäkerheten och 
oklarheten kring de områden vi ville få besvarade var stor. Om 
respondenterna är osäkra kring undersökningens frågor är det enligt oss 
risk för att bortfallet vid användande av enkät blir mycket stort. Vi anser 
därför att intervju som metod, vid situationer som denna, är mer lämplig. 
 
En annan anledning till att vi valde att genomföra intervjuer istället för 
enkät var att våra frågor är av sådan karaktär att de kan upplevas som 
komplicerade och känsliga. Vi ville därför finnas till hands för att utreda 
eventuella problem och oklarheter, samt ha möjlighet att ställa följdfrågor i 
syfte att erhålla så kompletta svar som möjligt. Värdefull information, som 
endast kan samlas in genom följdfrågor och spontana diskussioner, går 
förlorad i en enkät. En ytterligare anledning till varför vi valde att 
genomföra intervjuer är att våra problemfrågor kräver utförliga svar vilka, 
enligt vår bedömning, inte på ett tillfredsställande sätt kan besvaras i en 
enkät som till största del utgörs av standardiserade svarsalternativ.  
 

2.4.2 Intervju som metod 
 
”Intervjun kan beskrivas som en situation av samspel mellan två personer 
med olika och icke jämställda roller. En frågar och en svarar. Samspelet är 
baserat på frivillighet och det är kommunikationen mellan intervjuare och 
den tillfrågade som är föremål för analys.” (Lantz, 1993, sid.12) 
 
Informationsinsamlingen till studien har genomförts med hjälp av 
besöksintervjuer. Anledningen till varför vi inte valde att genomföra 
telefonintervjuer, som jämfört med besöksintervjuer är mindre tids- och 
kostnadskrävande, är att våra intervjufrågor kan uppfattas som känsliga 
samt komplicerade och lättare kan utredas vid en personlig kontakt. Vid 
telefonintervjuer är det heller inte möjligt för oss båda att intervjua, vilket 
vi ser som en nackdel eftersom det ibland kan vara lättare för den som inte 
ställer frågor till respondenten att uppmärksamma och ställa följdfrågor. 
Visserligen finns det möjlighet att genomföra telefonintervjuer i form av 
”trepartssamtal”, men det anser vi vara en icke lämplig metod för en 
undersökning som denna. Detta eftersom vi utifrån egna erfarenheter anser 
att det finns en risk för att sådana samtal blir röriga och att missförstånd lätt 
kan uppstå.  
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Intervjuerna var strukturerade i den meningen att de fortlöpte enligt ett 
intervjuunderlag, se bilaga 1. Svarsalternativen var helt öppna och 
intervjuerna genomfördes på en av respondenterna vald plats. Innan 
intervjuerna skickades ett intervjuunderlag, i förkortad form, ut till samtliga 
respondenter. Intervjuunderlaget visade vilka områden som skulle 
behandlas samt gav exempel på frågor som skulle ställas. Syftet med 
utskicket av detta intervjuunderlag var att uppmärksamma respondenterna 
på vilka områden som berörs, eftersom en del områden är svåra att besvara 
utan eftertanke. En ytterligare anledning till att ett intervjuunderlag 
skickades ut i förväg är att det i denna uppsats ingår en begreppsutredning, 
varför det finns ett behov av att respondenterna är väl förberedda på att 
vissa begrepp kommer att beröras.  
 
En intervju är en konstlad och obekväm situation för både intervjuare och 
respondent, varför vi inte ville riskera att vara ouppmärksamma på 
respondenten genom att anteckna dennes svar. Därför har vi, då det har 
tillåtits, under intervjun använt oss av bandspelare. Det visade sig att ingen 
respondent hade något emot användandet av bandspelare under 
intervjuerna. Med hjälp av bandspelaren kunde vi registrera all den 
information som respondenten gav oss, vilket medförde att vi inte gick 
miste om värdefull information. För att på ett bra sätt använda insamlad 
intervjudata som underlag för vår analys genomfördes ordagranna 
intervjuutskrifter, som respondenterna fick godkänna. På så vis har vi även, 
vid tillåtelse, haft möjlighet att citera respondenterna. 
 
Vi har utöver intervjuerna genomfört en dokumentstudie i form av att vi 
studerat de ideella föreningarnas årsbokslut respektive årsredovisningar. 
Detta har genomförts i syfte att erhålla en bild av hur de ideella 
föreningarna upprättar sina finansiella rapporter samt vilken information de 
väljer att presentera för sina intressenter. 

2.5 Vårt undersökningsområde 
 
Detta avsnitt behandlar vilka ideella föreningar vi har valt ut för vår studie 
samt hur detta urval fastställdes. Vidare beskrivs hur vi har hanterat 
bortfall. Arbnor och Bjerkes (1994) förklaring av undersökningsområdet är 
att det är det verklighetsfält mot vilket en kunskapare riktar sina 
kunskapande ambitioner.  
 

2.5.1 Urval 
 
Avsikten med denna studie är att utifrån ett urval av stora ideella föreningar 
genomföra en undersökning av redovisningen i stora ideella föreningar. För 
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att kunna göra ett representativt urval är det fördelaktigt med en klar och 
definierad målpopulation. Eftersom det inte finns  något centralt register 
eller några uppgifter om vilka ideella föreningar som förväntas lämna in 
årbokslut eller årsredovisning till den lokala skattemyndigheten (Patent- 
och registreringsverket 2002-02-06), har en kartläggning av vår 
målpopulation inte varit möjlig. 
 
De ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet finns dock 
registrerade i handelsregistret hos den lokala skattemyndigheten (Patent- 
och registreringsverket, 2002-02-06) men uppgifter om tillgångar och 
nettoomsättning är sekretessbelagt (Skattekontoret i Linköping, 2002-02-
08). Det fanns därmed ingen möjlighet att göra ett urval från uppgifterna i 
registret hos den lokala skattemyndigheten eftersom uppgifter om 
tillgångar och nettoomsättning är avgörande för att kunna göra en 
bedömning för att se vilka föreningar som ska lämna in 
årsbokslut/årsredovisning. 
 
Vi har därför gjort ett bedömningsurval, det vill säga ett medvetet val av 
föreningar från olika kategorier och med olika syften vilka återspeglas i 
föreningarnas verksamheter, eftersom vår avsikt inte är att dra några 
kategorispecifika slutsatser. Målet med studien är att få en bild av hur vissa 
delar av redovisningen i stora ideella föreningar hanteras, varför vi anser att 
olika kategorier av föreningar måste vara representerade för att denna 
generaliserbarhet ska kunna uppnås. Med hjälp av uppgifter från främst 
ideella föreningars hemsidor på Internet, har vi fått fram information som 
väglett oss till det urval av föreningar som uppfyller de krav som ställts för 
att passa in i vår studie. Det vill säga att den ideella föreningen: 
 
• är bokföringsskyldig,  
• enligt lag är tvungen att upprätta antingen  årsbokslut eller 

årsredovisning, 
• har ett syfte (verksamhet) som skiljer sig från övriga utvalda föreningar 

i studien, samt 
• finns representerad i hela Sverige, antingen genom att föreningen ingår i 

en rikstäckande organisation eller utgör ett exempel på en kategori av 
förening som förekommer i hela landet. 

 
Vidare har, vilket framgår av avgränsningen, urvalet av respondenter 
medvetet gjorts till de som geografiskt befinner sig i Östergötland. 
Eftersom de kategorier av föreningar vi valt ut finns representerade i hela 
landet utgår vi ifrån att föreningarna här i Östergötland hanterar sin 
redovisning som föreningar, tillhörande samma kategorier, i övriga 
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Sverige. Genom att alla föreningar i studien finns representerade i hela 
Sverige antar vi att vi undviker effekter som kan vara specifika för ideella 
föreningar i Östergötland, varför vi anser att vår avgränsning till 
Östergötland inte har någon avgörande inverkan på studiens resultat. 
Eftersom vårt urval inte är ett sannolikhetsurval, för vilken det krävs en 
definierad målpopulation, kan vi inte med bestämd precision uttala oss om 
redovisningen i stora ideella föreningar. Vi anser dock att de tendenser som 
framkommit ur det insamlade materialet, vilket presenteras under kapitlen 
analys och slutsatser, har sådan karaktär att de kan ses som ett bidrag till 
den generella uppfattningen om redovisningen i stora ideella föreningar i 
Sverige.  
 
Eftersom det i ett bedömningsurval är omöjligt att beräkna det 
slumpmässiga felets storlek är det heller inte möjligt att ställa upp några 
regler för hur stort ett urval ska vara för att ge en viss säkerhet i 
slutsatserna. Urvalet i en kvalitativ studie bestäms istället med hänsyn till 
bland annat undersökningens syfte och inriktning. (Lekvall & Wahlbin, 
2001) Denna studies urval består av 15 stora ideella föreningar från olika 
kategorier som finns representerade i hela Sverige (se bilaga 2). Utifrån 
detta anser vi, med hänsyn till de frågeställningar vi valt att belysa, att vi 
utifrån de tendenser som framkommit genom studien kan bidra till den 
generella uppfattningen om stora ideella föreningar i Sverige.  
 

2.5.2 Bortfall 
 
Bortfallet i studien minimerades genom att vi i ett tidigt skede tog kontakt 
med de utvalda ideella föreningarna för att ta reda på vem som ansvarar för 
redovisningen. På detta sätt undvek vi intervjuer med okunniga personer 
som inte på ett korrekt sätt hade kunnat svarat på våra frågor och således 
inte på ett relevant sätt hade kunnat räknas med i resultatet. Vid samma 
tidpunkt försäkrade vi oss om, med hjälp av föreningens ekonomiansvariga, 
att föreningen är bokföringsskyldig och även enligt lag är tvungen att 
upprätta antingen årsbokslut eller årsredovisning samt att föreningen 
dessutom är rikstäckande och har ett syfte som skiljer sig från övriga 
utvalda föreningar. Därmed kunde vi eliminera risken att intervjua sådana 
föreningar som inte är relevanta för undersökningen.  
 
De utvalda föreningar som av olika orsaker inte ville ställa upp på intervju, 
trots att förutsättningarna för studien var uppfyllda, ersattes med en annan 
ideell förening. Dessa substitutioner kan leda till att resultatet blir 
missvisande beroende på vilka skäl som finns att inte vilja deltaga i 
undersökningen. Är anledningen exempelvis den att föreningen inte vill 
avslöja felaktigheter i redovisningen leder en substitution med en förening, 
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som enligt lag sköts helt korrekt, till ökad risk att resultatet blir snedvridet. 
Vi anser dock att våra substitutioner inte har någon avgörande betydelse för 
studiens resultat eftersom de ideella föreningar, som inte ville ställa upp på 
intervju, angav tidsbrist som skäl och att de gärna ville ställa upp i slutet av 
maj, när årsbokslut och årsredovisningar är inlämnade. Eftersom vi inte 
kunde vänta med att genomföra intervjuerna till slutet av maj genomförde 
vi totalt fyra substitutioner.   
 
Eftersom urvalet i denna studie är genomfört med metoden icke 
sannolikhetsurval innebär det att de stora ideella föreningar som finns i 
Sverige inte har samma sannolikhet att bli valda. Från början var vår avsikt 
att inkludera 15 stora ideella föreningar i vår studie. Efter genomförda 
intervjuer samt genomförd dokumentstudie av årsbokslut och 
årsredovisningar framgick det dock att två av de intervjuade föreningarna 
inte uppfyller alla de kriterier som vi ställt upp för studien. Detta trots att vi 
vid två tillfällen innan intervjuerna, en gång via e-mail och en gång via 
telefon, försäkrat oss om att alla föreningar uppfyller de kriterier som 
upprättats för studien. Dessa två föreningar exkluderades således ur studien 
eftersom vi vid denna upptäckt redan påbörjat vårt analysarbete och 
eftersom en substitution i detta skede skulle vara alldeles för tidskrävande.  

2.6 Metodkritik 
 
En vetenskaplig uppsats skall vara trovärdig, det vill säga att fakta som 
presenteras ska vara pålitlig och att uppsatsen har en hög reliabilitet samt 
validitet. Det är därför viktigt, vid både planeringen och genomförandet, att 
ständigt ställa sig frågande till om det har uppstått skevheter vid 
utvecklingen av frågeställningen och vid insamlingen av informationen 
eller om det har uppkommit några systematiska eller slupmässiga fel. 
Endast vid ständig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetning av 
materialet kan en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet uppnås. 
(Holme, 1997)  
 
Reliabilitet och validitet har dock inte samma betydelse i kvalitativa studier 
som i kvantitativa eftersom det i en kvalitativ studie är mer 
eftersträvansvärt att erhålla utförliga svar och funderingar, än att kunna 
sammanställa respondenternas svar statistiskt. (Holme, 1997) Vi anser, 
trots att vår uppsats är kvalitativ, att en genomgång av begreppen är 
nödvändig för att säkerställa för läsaren att den fakta som presenteras är 
trovärdig. Eftersom vi har valt intervju som informationsinsamlingsmetod 
för studien redogör vi även nedan för denna metods negativa aspekter. 
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2.6.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i en studie bestäms av hur mätningarna genomförs och av hur 
noggrant bearbetningen av informationen sköts. Hög reliabilitet föreligger 
om olika och oberoende mätningar genomförs av ett och samma fenomen 
och resulterar i samma eller ungefärligen samma resultat. (Holme, 1997) 
De faktorer som främst kan ha påverkat vår studies reliabilitet är urvalet av 
föreningar och de personer som vi valt att intervjua.  
 
I syfte att erhålla ett så differentierat urval som möjligt av ideella 
föreningar har föreningar med olika syften valts ut. Föreningarna som valts 
ut är, vilket tidigare nämnts, ideella föreningar som finns representerade i 
hela Sverige, antingen genom att föreningen ingår i en rikstäckande 
organisation eller utgör ett exempel på en kategori av föreningar som 
förekommer i hela landet. Vi anser därmed, trots att urvalet är ett 
bedömningsurval, att urvalet är representativt för stora ideella föreningar i 
Sverige. Vi anser därför att en studie med andra ideella föreningar av 
samma storlek borde få liknande resultat.  
 
Vid valet av vilka personer som skulle intervjuas kan resultatet ha 
påverkats då varje människa bär med sig en individuell föreställningsram 
och innehar egna värderingar. Detta är något som är svårt att motverka och 
som är en oundviklig del vid intervjuer. I ett försök att minimera denna 
effekt har vi valt att intervjua de personer som vi på förhand visste hade 
ansvar för de frågor vi ville ha besvarade. Efter intervjuerna har vi, som 
tidigare nämnts i metodkapitlet, genomfört en dokumentstudie. Detta anser 
vi öka reliabiliteten i och med att vi genom denna dokumentstudie har 
kunnat se att den del av respondenternas svar, som berör den praktiska 
redovisningen, är tillförlitliga. Vi kan dock inte kontrollera tillförlitligheten 
av de ekonomiansvarigas attityder och åsikter, varför vi helt har fått lita på 
att respondenten talat sanning.  
  

2.6.2 Validitet 
 
Validitet definieras av Lekvall & Wahlbin (2000) som ”ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att mätas”. En fråga kan ha hög reliabilitet 
utan att validiteten är hög, då en fråga kan ge samma svar vid olika 
tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta (Bell, 2000). 
Studiens uppgift är bland annat att undersöka hur redovisningen ser ut i 
ideella föreningar och om det har skett någon förändring i och med nya 
bokföringslagen. För att mäta detta har vi använt oss av intervjufrågor och 
det är viktigt att vi har ställt rätt frågor så att de verkligen ger svar på 
studiens problemfrågor. Vi har förvissat oss om att de intervjufrågor   som 
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formulerats har en hög validitet genom att vi genomförde en testintervju 
med en ideell förening. Utifrån föreningens svar har vi kontrollerat att 
frågorna som vi ställt är tydliga och relevanta för vår problemformulering. 
 

2.6.3 Intervjuareffekt 
 
Användning av personliga intervjuer som informationsinsamlingsmetod 
kan ge upphov till olika fel. För det första kan respondenten bli påverkad 
av det sätt som intervjuaren ställer frågorna på och för det andra kan det 
även omedvetet uppstå ett oönskat samspel dem emellan, så kallad 
intervjuareffekt (Lekvall & Wahlbin, 1993). Det bör även tilläggas att 
intervjuaren kan göra en felaktig tolkning av respondentens svar. (Lundahl 
& Skärvad, 1999) Den risk som finns med att använda intervju för 
insamling av empiri är att dessa fel ger utslag i resultatet på ett icke 
önskvärt sätt och att svaren således inte blir helt sanningsenliga. För att 
motverka detta har vi, som ovan nämnts, vid genomförandet av våra 
personliga intervjuer använt oss av en på förhand upprättad intervjumall (se 
bilaga 1) och ställt frågorna i samma ordning till samtliga respondenter. 
Intervjuutskrifterna skickades sedan till respondenterna för godkännande i 
syfte att undvika eventuella missuppfattningar av deras svar. 
 
Innan intervjuerna skickade vi ut ett intervjuunderlag i syfte att få 
respondenterna medvetna om vilka områden som skulle behandlas på 
intervjun eftersom vissa frågor kräver mer eftertanke. Risken med att 
skicka ut ett intervjuunderlag i förväg är att respondenten får en möjlighet 
att förbereda ”bra” svar på känsliga frågor och att resultatet därmed blir 
snedvridet. Vi anser dock att det positiva med de utskickade 
intervjuunderlagen överväger risken i vår studie. 
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3 Referensram 
 
I detta kapitel redogörs för den litteratur, de ansatser, lagar samt 
rekommendationer som vi använt oss av i studien för att kunna besvara 
uppsatsens problemfrågor. USA har under de senaste årtiondena varit det 
främsta normgivande landet inom redovisning, (Rihai-Belkaoui, 2000) 
varför vi valt att inkludera uttalanden främst från deras normgivande 
organ och litteratur. Eftersom uppsatsen behandlar redovisning i ideella 
föreningar ges inledningsvis en kort presentation av ideella föreningar 
samt redovisningens syfte. 
 

3.1 Ideella föreningar 
 
För att det enligt juridisk mening ska finnas en ideell förening krävs det att 
ett antal fysiska eller juridiska personer har gått samman och träffat avtal 
om att i organiserad form, under viss tid eller tills vidare, samverka för en 
gemensam målsättning. En ideell förening är en juridisk person, vilken den 
blir då den bildas. Föreningen erhåller vid bildandet rättskapacitet vilket 
innebär att föreningen som sådan kan förvärva rättigheter, ikläda sig 
skyldigheter samt föra talan inför domstol och myndigheter. Hur många 
personer (medlemmar) som krävs för att det skall föreligga en ideell 
förening finns inte uttalat7. Själva avtalet formaliseras i stadgarna, vilka 
vanligtvis är skriftliga och som skall innehålla föreningens namn, ändamål 
samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter skall 
åstadkommas. Det är även av stor vikt att det finns en styrelse som kan 
företräda föreningen gentemot tredje man. (Hemström, 1998) Styrelsens 
ledamöter är i huvudsak befriade från ansvar för föreningens förbindelser, 
men i de fall en styrelseledamot avsiktligt underlåter att följa föreskrifter i 
lag eller handlar direkt i strid med dessa regler kan styrelseledamoten bli 
personligt betalningsansvarig. Ett exempel på en sådan situation är att 
underlåta betalning av mervärdesskatt. (Advokaten Nr.4, 1999) 
 
I svensk lagstiftning finns det, som tidigare nämnts, inte någon speciallag 
som reglerar  ideella föreningar. För att finna en definition för ideella 
föreningar blir därför lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) analogt 
tillämplig. En ekonomisk förening kombinerar ekonomisk verksamhet med 
syftet att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. En ideell förening 

                                                 
7 Enligt Hemström (1998) är antalet medlemmar, som minst bör finnas i en ideell förening, två eller tre. 
Två medlemmar eftersom en ideell förening är en organisation för samverkan och tre eftersom detta är 
antalet medlemmar som föreningslagen kräver för bildandet av en ekonomisk förening.  
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blir då motsatsvis en förening som inte kombinerar ekonomisk verksamhet 
med syftet att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. (Hemström, 
1998) Föreningar som traditionellt förknippas med att vara ideella är de 
som har ett religiöst, välgörande, politiskt, socialt, kulturellt, idrottsligt 
eller annat ideellt syfte, oavsett om de vid sidan av det ideella arbetet 
bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. Till ideella föreningar räknas 
även sådana som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen men utan 
att bedriva egen ekonomisk verksamhet, exempelvis fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer. (Gunne & Löfgren, 2001) 
 
Ideella föreningar kan vara allmännyttiga, vilket dock är ett skattemässigt 
begrepp. Det som avses med en allmännyttig förening är att denna skall ha 
ett ändamål som främjar allmännyttan, vilket exempelvis idrott, 
välgörenhet och kultur gör. Om föreningen främjar allmännyttan blir den 
befriad från skatt. Skattebefrielse kan även en ideell förening som bedriver 
näringsverksamhet erhålla om den skattepliktiga rörelsen har en liten 
omfattning, högst 30 procent, av hela näringsverksamheten i föreningen. I 
detta fall blir hela näringsverksamheten skattefri. (Lindblad & Lundén, 
2000)     
 
För ideella föreningar finns det inte något centralt register vilket försvårar 
möjligheten till att fastställa hur många ideella föreningar som finns i 
Sverige. De ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet måste dock 
registrera sig hos den lokala skattemyndigheten (Patent- och 
registreringsverket, 2002-02-06). 1987 var antalet registrerade ideella 
föreningar cirka 85 000 (SOU 1987:33) medan antalet registrerade ideella 
föreningar i december 2001 uppgick till 107 700 (Riksskatteverket, 2002-
02-08). 
 
God föreningssed är ett begrepp som förekommer i ideella föreningar, 
vilket innebär att föreningen ska drivas med en allmänt accepterad standard 
och kvalitet. (Lindblad & Lundén, 2000) God föreningssed är ett oklart 
begrepp vilket leder till många varierande tolkningar, eftersom 
föreningarna själva får bestämma innebörden av begreppet. Med god 
föreningssed avses:  
 
”… sådana regler som kan anses återspegla en inom tillämplig 
föreningstyp allmänt accepterad standard av acceptabel kvalitet.” 
(Hemström 1996, sid.39) 
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3.2 Redovisningens syfte 
 
Syftet med redovisning är att den ska visa redovisningsenhetens 
ekonomiska utveckling under en viss period och dess ställning vid 
periodens slut samt visa avkastningen på investerat kapital. Redovisningen 
ska även utgöra underlag för kontroll av verksamheten och 
företagsledningens förvaltning av de resurser som företaget disponerar 
över. (Knutsson, 1996) Enligt konceptet ”stewardship accounting” kan 
redovisningen även sägas ha till syfte att ge en historisk avbildning av 
ledningens hanterande av organisationens resurser. Detta koncept är i 
grunden ett kännetecken för att ledningen har ett ansvar gentemot ägarna 
eftersom de förväntas sköta organisationens resurser. Ledningen ska nyttja 
resurserna samtidigt som de förväntas förvalta dessa på bästa sätt. (Rihai-
Belkaoui, 2000)  

3.3 Redovisningsansatser 
 
Olika ansatser har utvecklats för att ge svar på frågor som vem 
redovisningen är till för och vems utgångspunkt som ska tas i beaktande i 
redovisningsprocessen. (Kam, 1990) I detta avsnitt följer en redogörelse av 
redovisning enligt det budgetkopplade perspektivet och fondteorins syn, 
vilka främst är relevanta för icke vinstdrivande organisationer såsom stat, 
kommun och ideella föreningar. Fondteorin är även av betydelse för 
vinstorienterade företag, vilka använder fonder för olika aktiviteter som till 
exempel redovisning i konkurser et cetera. Vidare beskrivs det 
marknadskopplade perspektivet och enhetsteorin, vilka främst är 
tillämpbara på vinstdrivande företag, där enheten (företaget) är 
utgångspunkten i redovisningen. (Rihai-Belkaoui, 2000) I denna uppsats 
studeras ideella föreningar varför vi i denna redogörelse utgår från ett 
perspektiv där ideella föreningar befinner sig i centrum. 
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3.3.1 Det budgetkopplade perspektivet och fondteorin 
 
I figur 6 visas resursomvandlingen ur ett budgetkopplat perspektiv i en 
ideell förening.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: En ideell förenings resursomvandling ur ett budgetkopplat perspektiv. 
De streckade linjerna motsvarar betalningsströmmar och de heldragna linjerna 
motsvarar resursflöden. 
Källa: Egen bild utarbetad med inspiration från Lindblad & Lundén, 2000 samt 
Danielsson, 1977. 
 
En ideell förenings resursomvandling kan ses som ett kretslopp. I figur 6 
illustreras kretsloppet enligt det budgetkopplade perspektivet vilket startar 
med att föreningen erhåller resurser i form av exempelvis pengar, vilka 
inflyter i kassan, från dess närmiljö. I närmiljön ingår de intressenter som 
har transaktioner med föreningen, bland annat medlemmar, kreditgivare 
samt stat och kommun. De erhållna resurserna används till att köpa in reala 
resurser/tillgångar från marknaden, exempelvis kontorsinventarier och 
annan utrustning, för att medarbetare/anställda ska kunna utföra 
föreningens syfte. Det specifika i det budgetkopplade perspektivet är att vid 
utförandet av organisationens syfte tar föreningen inte ”fullt betalt” för de 
tjänster med mera som de utför, eftersom föreningen i detta perspektiv inte 
ska ha något vinstintresse. Prissättningen av dessa tjänster med mera sker 
med utgångspunkt från att föreningen ska täcka sina kostnader utan att 
generera överskott, det vill säga att föreningen ekonomiskt ska ”gå runt”. 
Närmiljön får således del av dessa tjänster till en reducerad ersättning eller 
helt utan betalning. (Danielsson, 1977)  
 
Det budgetkopplade perspektivet har enligt oss en nära koppling till 
fondteorin, då det är betalningsströmmar och resursflöden som enligt både 
det budgetkopplade perspektivet och fondteorin poängteras som det 
centrala och viktiga för ideella föreningar. Utgångspunkten i fondteorin är 
organisationens resurser (fonder) och att det finns åtaganden och 
restriktioner för användningen av dessa. (Rihai-Belkaoui, 2000) 
Exempelvis återbetalning av en skuld samt användning av en gåva på det 
sätt som givaren avsett.  

IDEELL FÖRENING 
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Redovisningsinformationen som produceras i föreningen är enligt 
fondteorin främst av intresse för föreningens medlemmar. Detta eftersom 
de betalar in medlemsavgifter i syfte att hjälpa till med finansieringen av 
genomförandet av föreningens aktiviteter. De inbetalade medlen kan 
betraktas som villkorade eftersom föreningen inte får använda dem till 
annat än det medlemmarna förväntar sig, det vill säga föreningens syfte. 
Medlemmarna har därmed intresse av att se vad pengarna används till. 
Uppfyller inte föreningen det syfte som medlemmarna stödjer blir 
konsekvensen att medlemmarnas inbetalningar upphör. (Lindblad & 
Lundén, 2000, Kam, 1990)  
 
Fondteorin är tillgångsfokuserad vilket framgår av att redovisningsenheten 
beskrivs i termer av resurser och det centrala är den beviljade 
användningen av dessa. Enligt fondteorin fyller eget kapital ingen funktion 
i ideella föreningar. Detta eftersom det i dessa organisationer inte existerar 
några ägare som tillskjuter kapital, utan istället tilldelas föreningen årligen 
villkorade resurser i form av exempelvis medlemsavgifter som ska 
användas för att finansiera verksamheten. Ideella föreningar ska heller inte 
ha något vinstintresse, vilket även visar på att eget kapital inte är relevant i 
ideella föreningar, eftersom vinst ingår i eget kapital. (Kam, 1990, 
Anthony, 1983) 
 
Enligt både Kam (1990) och Rihai-Belkaoui (2000) är 
redovisningsekvation för fondteorins syn på redovisningen: 
 

Resurser = Restriktioner av resurser 
 
I fondteorin är varje fond till för att uppfylla ett visst syfte och resurserna är 
det primära medlet för att uppnå syftet. En fond definieras som: 
 
“A unit of operations, a center of interest, with a specified purpose or set of 
activities, consisting of assets and equities. A fund is not encumbered by 
personalistic thinking. It is free from the attitudes about valuations or the 
form and content of the financial statements that creep into a theory based 
on personalizations.” (Kam, 1990, sid.310) 
 
Vatter är fondteorins grundare och enligt Kam (1990) har Vatter inte 
mycket förtroende för redovisningens traditionella rapporter och deras 
fokusering på intäkter. Detta eftersom Vatter anser att det finns problem 
med fastställandet av intäkter och att redovisare i allmänhet har överbetonat 
dess betydelse. I fondteorin är, istället för balansräkningen och 
resultaträkningen, fondernas anskaffning och användning det primära i den 



- Referensram - 
 

30 

finansiella rapporteringen. (Rihai-Belkoui, 2000) Fokus bör således istället 
koncentreras på flödet av betalningar istället för på intäkter, vilket kan 
visas i en finansieringsanalys. (Kam, 1990)  
 
En förenings medlemmar har rätt att veta var organisationens resurser 
kommer ifrån och hur de används. (Kam, 1990) Även andra intressenter, 
kanske främst nuvarande och potentiella gåvogivare, är också intresserade 
av hur organisationen använder sina resurser för att kunna avgöra om 
organisationen är värd att stödja. (Hoyle m fl, 1998) Informationen som 
erhålls genom resultaträkningen beskriver ett företags förmåga att generera 
överskott på lång sikt, men ger inga svar på frågorna om var kapitalet 
kommer ifrån och hur det används. Däremot visar finansieringsanalysen 
hur organisationen finansierar sin verksamhet avseende intern och extern 
kapitalanskaffning. (Adolphson, 1995) Finansieringsanalysen och 
resultaträkningen har därmed olika funktioner. Finansieringsanalysen ska 
inte bara ses som ett tillägg till balans- och resultaträkningen, utan har en 
egen funktion att fylla, ty den visar till skillnad från resultaträkningen 
verkligt innehav av tillgängligt kapital. (Kam, 1990) Av alla finansiella 
rapporter, är finansieringsanalysen en av de mest objektiva och den minst 
manipulerbara. Den ger redovisningsfakta som är fri från redovisarens 
subjektiva bedömningar och den är presenterad i termer som även kan 
förstås av andra än redovisare. (Rihai-Belkaoui, 2000) 
 
Finansieringsanalysen ska enligt redovisningsrådets rekommendation 7 
(RR7) vid upprättandet delas in i tre delar, i löpande-, investerings- och 
finansieringsverksamhet. Denna indelning ger information för bedömning 
av respektive flödes betydelse för organisationens finansiella ställning och 
likviditetssituation samt av flödenas inbördes samband. (FAR, 2002)  
 

3.3.2 Det marknadskopplade perspektivet och enhetsteorin 
 
I figur 7 visas resursomvandlingen ur ett marknadskopplat perspektiv i en 
ideell förening. 
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Figur 7: En ideell förenings resursomvandling ur ett marknadskopplat perspektiv. 
De streckade linjerna motsvarar betalningsströmmar och de heldragna linjerna 
motsvarar resursflöden. 
Källa: Egen bild utarbetad med inspiration från Lindblad & Lundén, 2000 samt 
Danielsson, 1977 
 
För att kretsloppet ska komma igång i det marknadskopplade perspektivet 
fordras ett tillskott av resurser, exempelvis pengar, från närmiljön där den 
ideella föreningen verkar. Närmiljön består bland annat av medlemmar, 
kreditgivare samt stat och kommun. De resurser som tillskjuts ses i detta 
perspektiv som en insats till föreningen snarare än som villkorade resurser, 
eftersom den ideella föreningens närmiljö är rationell och ger resurser till 
ideella föreningar i syfte att själva erhålla nytta. Kapitalinsatserna ges till 
föreningen för egen vinnings skull varför de som investerar i föreningen 
försvinner om de märker att föreningen inte uppfyller den nytta som 
investerarna förväntar sig erhålla. Insatserna kan därmed ses som 
temporära eftersom medlemmar och andra kapitalinvesterare kontinuerligt 
byts ut. (Danielsson, 1977) 
 
Insatsen som ges till föreningen används till att anskaffa reala 
resurser/tillgångar från marknaden. Omvandling sker sedan i föreningen av 
medlemmar/anställda av dessa reala resurser till produkter och/eller 
tjänster, vilket görs i enlighet med föreningens syfte. Slutligen omvandlas 
dessa produkter och/eller tjänster till likvida medel då närmiljön erlägger 
betalning för att få ta del av föreningens syfte. I detta perspektiv har 
föreningen vinstintresse, varför prissättningen av produkterna/tjänsterna 
sker med utgångspunkt från att föreningen ska kunna göra vinst. 
(Danielsson, 1977)  
 
Det marknadskopplade perspektivet har enligt oss likheter med 
enhetsteorin eftersom intäkter, enhetens resultat och kapitalets temporära 
karaktär är det centrala i både det marknadskopplade perspektivet och 
enhetsteorin. I enhetsteorin ses organisationen som något separat från de 
som genererar kapital till den och organisationen kan till och med sägas ha 
en egen själ eller identitet. (Kam, 1990) Ägarnas uppgift är endast att förse 
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organisationen med kapital och de är helt utbytbara. (Hendriksen, 1977) 
Det är alltså enheten, snarare än ägare och fonder, som är utgångspunkten 
för redovisningen i enhetsteorin.  
 
”It is the ”business” whose financial history the bookkeeper and 
accountant are trying to record and analyze; the books and accounts are 
the record of ”the business”; the periodic statements of operations and 
financial condition are the reports of ”the business”.”  (Kam, 1990, 
sid.306) 
 
Enligt enhetsteorin är redovisningsinformationen som framställs i 
föreningen inte endast avsedd för medlemmar, till skillnad mot fondteorin, 
utan istället är det även bland annat stat, kommun och kreditgivare som 
föreningen redovisar för. Detta eftersom intressenternas insatser i form av 
fortsatt givna anslag och krediter har en avgörande betydelse för att enheten 
ska kunna fortsätta sin verksamhet och generera vinst. (Lindblad & 
Lundén, 2000, Kam, 1990) 
 
Enligt enhetsteorin är det organisationen som äger resurserna som finns i 
organisationen, samtidigt som organisationen ansvarar för fordringar från 
både ägare och kreditgivare. Ägandet är med andra ord skilt från kapitalet 
som i sin tur är skilt från de som sköter organisationen. (Kam, 1990) 
Ägarna och kreditgivarna ses endast som de som tillhandahåller kapital till 
enheten, varför både Riahi-Belkaoui (2000) och Kam (1990) presenterar 
följande redovisningsekvation för enhetsteorins syn på redovisning: 
 

Tillgångar = Skulder + Eget kapital 
 
Den högra sidan i ekvationen, bestående av skulder och eget kapital, utgör 
specifika förpliktelser för organisationen och tillgångarna på vänstra sidan 
representerar rättigheter för organisationen att erhålla specifika varor, 
tjänster och andra fördelar. Enhetsteorin innebär vidare att vinsterna i 
enheten tillhör organisationen tills de delas ut till ägarna i form av 
utdelning. Detta eftersom vinster anses skapas av organisationen och 
ägarna enbart har ett anspråk på organisationen. (Hendriksen, 1977) 
 
Eget kapital fyller en funktion enligt enhetsteorin, till skillnad från i 
fondteorin, i och med att de som satsar kapital i föreningen är 
nyttomaximerare och förväntar sig utdelning på sin investering. De som 
tillskjuter kapital till föreningen är inte ägare i egentlig mening men deras 
kapital kan likställas med aktiekapital, eftersom kapitalet är temporärt och 
föreningen inte är beroende av vem som tillskjuter det. Föreningen har 
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även enligt denna syn ett vinstintresse, varför eget kapital är relevant. 
(Hendriksen, 1977, Rihai- Belkaoui, 2000)  
 
Organisationer är enligt enhetsteorin intäktsfokuserade, varför 
resultaträkningen är mer relevant än balansräkningen. Betoningen på 
intäkter beror på två anledningar: 1) kapitalinvesterare är i huvudsak 
intresserade av intäkter, eftersom detta värde anger resultatet på deras 
investeringar under perioden, 2) intäkter behövs för att organisationen ska 
kunna generera vinst och överleva. (Kam, 1990) Det är organisationens 
framgång som är viktig och investeringar gör detta möjligt. (Riahi-
Belkaoui, 2000)  

3.4 Nettoomsättning 
 

3.4.1 Intäktsbegreppet 
 
Vad som menas med begreppet intäkt har aldrig tydligt definierats i 
redovisningslitteraturen, troligtvis eftersom intäkter vanligtvis diskuteras i 
relation till dess värdering och periodisering. (Hendriksen, 1977) Här nedan 
görs dock ett försök att utreda begreppet intäkt närmare med hjälp av de 
definitioner som presenteras av olika redovisningsorgan och erkända 
författare inom redovisningsområdet.  
 
En av de första i Sverige att försöka definiera begreppet intäkt var 
Västhagen (1950), vars avsikt var att skapa en gemensam 
begreppsbestämning för de nordiska länderna. Västhagen  beskriver intäkt 
såsom ”värdet av inom företaget producerade varor och tjänster”.  
En entydig definition är dock svår att fastställa. Redovisningsrådets 
definition, som är en översättning av IASB:s definition, presenteras i RR11 
och lyder:  
 
”Intäkt är det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett 
företag under en redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, 
med undantag av ökningar som beror på tillskott från aktieägarna och 
innehavare av aktierelaterade instrument.” (FAR, 2002, sid.755) 
 
Financial Accounting Standard Board (FASB) utgår från följande 
definition när de beskriver intäkt: 
 
”Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or 
settlements of its liabilities (or combination of both) during a period from 
delivery or producing goods, rendering services, or other activities that 
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constitute the entity´s ongoing major or central operations.” (Kam, 1990, 
sid.237) 
 
Elling (1998) definierar, i likhet med FASB, intäkt som: 
 
”Indtaegter er indgående stromme af aktiver eller fald i forpligtelser, som 
en virksomhed opnår ved levering eller produktion af varer, 
tjenesteydelser, eller andre aktiviteter, der undgor virksomhedens 
ordinaere eller centrale aktiviteter.” (Elling, 1998, sid.235) 
 
Enligt Statements of Accounting Concepts 4 (SAC)8 definieras intäkt som: 
 
”…inflows or other enhancements or savings in outflows of future 
economic benefits in the form of increases in assets or reductions in 
liabilities of the entity, other than those relating to contributions by owners, 
that result in an increase in equity during the reporting period.”  (Deegan, 
2000, sid.155) 
 
Anthony (1983) definierar intäkt på följande vis: 
 
” The revenues of an accounting period are those additions to entity equity 
from operating activities of the period that can be reliably measured.” 
(Anthony, 1983, sid.160) 
 
Anthony (1983) är en författare som har en omfattande intäktsdefinition, 
eftersom Anthony anser att intäktsbegreppet ska vara applicerbart och 
användbart på alla slags organisationer, ej endast vinstdrivande. 
Intäktsdefinitionen ovan omfattar således allt som har anknytning till och 
som härstammar från enhetens verksamhet. Det är alltså inte endast 
inflöden från enhetens försäljning av varor och tjänster som utgör intäkter. 
Ett kriterium för att inflödet ska utgöra en intäkt är dock att organisationen 
har presterat något. 
 

3.4.2 Nettoomsättning 
 

Enligt bokföringslagens hänvisning till årsredovisningslagen ska ideella 
föreningar tillämpa den uppställning för resultat- och balansräkning som 
presenteras i ÅRL. I resultaträkningen ingår ett nytt begrepp för många 
ideella föreningar, vilket är nettoomsättning. Den definition av 

                                                 
8 SAC är redovisningsrekommendationer som gäller i Australien och har utvecklats av Australian 
Accounting Standards Board och Australian Accounting Research Foundation. 
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nettoomsättning som svenska företag och även ideella föreningar ska följa 
är uttryckt i ÅRL 3kap. 12§. (ÅRL 1995:1554) Definitionen lyder: 
 
”Nettoomsättningen skall omfatta intäkter från försålda varor och utförda 
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag skall göras för 
lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till 
omsättningen”. (3kap. 12§, ÅRL 1995:1554) 
 
Definitionen är hämtad från artikel 28 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet 
och direktivet är tillämpligt på aktiebolag och vissa handelsbolag. 
(Pärlhem, 2002-04-10) 
 
Det finns enligt litteraturen olika uppfattningar om vad som ska inkluderas 
i begreppet nettoomsättning. Två uppfattningar står mot varandra där den 
ena uppfattningen är att alla förändringar i en organisations nettotillgångar 
förutom kapitaltransaktioner under en period bör betraktas som intäkter och 
därmed bör ingå i nettoomsättningen. Den andra uppfattningen är att endast 
de intäkter som resulterat från organisationens normala aktiviteter bör ingå 
i nettoomsättningen och således bör en åtskillnad göras till övriga intäkter. 
(Hendriksen, 1977)  
 
Uppfattningen om vad som ska inkluderas i nettoomsättningen är aktuell 
för ideella föreningar i och med att en stor del av deras inflöden består av 
speciella inflöden, såsom medlemsavgifter, gåvor och donationer. 
(Pärlhem, 2002-04-10) Osäkerhet har uppstått kring frågan om ideella 
föreningar ska räkna med medlemsavgifter, gåvor och donationer i 
nettoomsättningen. (Balans Nr.5, 2000) Vid utvidgningen av 
årsredovisningslagens tillämningsområde till att även omfatta ideella 
föreningar, skrevs det inget särskilt i förarbetena till nya bokföringslagen 
om begreppet nettoomsättning skulle ha en viss innebörd för ideella 
föreningar vid tillämpning av lagen. (Pärlhem, 2002-04-10)  
 
Uppfattningen att en åtskillnad bör göras mellan de intäkter som ska ingå i 
nettoomsättningen, det vill säga de som resulterar från organisationens 
normala verksamhet, och övriga intäkter motsätter sig bland annat 
Accounting Principles Board (APB). De anser att alla intäkter i en 
organisation bör ingå i nettoomsättningen. (Kam, 1990)   
 
FASB ansluter sig istället till den andra uppfattningen vilken förespråkar 
att en åtskillnad mellan intäkter som ska ingå i nettoomsättningen och 
övriga intäkter ska göras. Således ska endast de intäkter som resulterar från 
en organisations ordinarie verksamhet, nämligen intäkter från försäljning 
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av produkter, varor och tjänster, ingå i nettoomsättningen. (Kam, 1990)  
Kam (1990) anser att FASB:s uppfattning är mer passande och informativ, 
vilket även Hendriksen (1977) och Elling (1998) håller med om, eftersom 
den åtskiljer en ökning av tillgångarnas värde som resulterar från den 
ordinarie verksamheten respektive de som resulterar från övriga händelser.  

3.5 Tillgångar 
 

3.5.1 Tillgångsbegreppet 
 
Innehav av tillgångar (resurser) är en förutsättning för att ideella föreningar 
ska kunna genomföra sitt syfte och tillgångarnas värde är avgörande för 
vilken redovisningsplikt som åläggs föreningen. (Balans Nr.5, 2000) I och 
med nya bokföringslagen har kraven på redovisning av tillgångar ökat och 
en förening måste i sin redovisning bland annat visa vilka tillgångar som 
innehas och vilket värde de representerar. (BFL 1999:1078)  
 
Begreppet tillgång är något som för många kan tyckas vara en självklarhet, 
men om en genomgång görs av en organisation visar det sig ibland att alla 
resurser i organisationen inte tas upp i balansräkningen. Möjligtvis kan 
dessa istället nämnas i noter eller i förvaltningsberättelsen. Det är därför av 
betydelse att det finns en klar och tydlig definition av vad en tillgång är. 
Detta då det är önskvärt att det på ett korrekt sätt kan avgöras om 
organisationens resurser utgör tillgångar och därför bör ingå i dess 
balansräkning. (Mathews & Perera, 1996)  
 
Enligt redovisningsrådet (RR) vilka har översatt IASB:s 
rekommendationer, definieras en tillgång som: 
 
”en resurs som ett företag har kontroll över till följd av inträffade 
händelser och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i 
framtiden.” (RR 15, FAR, 2002, sid.805)  
 
FASB definierar en tillgång på liknande sätt: 
 
”Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a 
particular entity as a result of past transactions or events.” (Kam, 1990, 
sid.101) 
 
En likhet mellan tillgångar och ekonomiska resurser har uppmärksammats 
av bland annat APB. De anser att tillgångar är något som existerar nu och 
har förmåga att generera vinst eller andra ekonomiska fördelar nu och i 
framtiden. Med detta ”något” avses egendom, rätt till egendom eller 
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ekonomiska resurser. Alltså kan en tillgång både vara något materiellt, som 
en maskin och något immateriellt, som en rättighet. (Kam, 1990) 

3.5.2 Anläggningstillgångar 
 
Tillgångar kan delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 
Denna kategorisering har betydelse i två hänseenden. Olika 
värderingsregler gäller för dem och i balansräkningen redovisas de under 
olika rubriker. (FAR:s Nr.3, FAR, 2002) En anläggningstillgång är en 
tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen. Det 
är ändamålet med en tillgång som är avgörande för vilken kategori den ska 
redovisas som, inte dess natur. En tillgång som inte är en 
anläggningstillgång ska motsatsvis klassificeras som en 
omsättningstillgång. (ÅRL 1995:1554) Kategorin anläggningstillgångar 
utgörs av immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. 
(Elling, 1998) Denna studie är, som framkom ur avgränsningen i första 
kapitlet, inriktad på att behandla materiella och immateriella 
anläggningstillgångar varför dessa kommer bli föremål för den fortsatta 
genomgången. 
 
Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som är avsedda att 
stadigvarande brukas i verksamheten. Immateriella anläggningstillgångar 
skiljer sig från materiella då dessa kännetecknas av att de saknar en fysisk 
substans, oftast är mycket långfristiga och inte kan värderas förrän de eller 
företaget säljs. (Edvinsson & Malone, 1998)  
 

3.5.3 Värdering av anläggningstillgångar 
 
I den gällande bokföringslagen förekommer inte några värderingsregler för 
tillgångar utan istället har en hänvisning till årsredovisningslagen gjorts, 
vilket framkommer av BFL 6 kap. 4§. Nedan följer en genomgång av vilka 
värderingsregler som gäller enligt ÅRL. (BFL 1999:1078 och ÅRL 
1995:1554) Den redovisningsprincip som fått betydelse vid värdering är 
försiktighetsprincipen (Kam, 1990), vilken redogörs för i avsnitt 3.8.1.  
 
Anläggningstillgångar ska enligt anskaffningsvärdesprincipen tas upp till 
det belopp som motsvarar utgiften för tillgångens förvärv eller tillverkning, 
det vill säga dess anskaffningsvärde. En förvärvad anläggningstillgångs 
anskaffningsvärde består av inköpspriset samt sådana kostnader som direkt 
kan hänföras till förvärvet. Anskaffningsvärdet för en tillverkad 
anläggningstillgång består av kostnader som direkt kan hänföras till dess 
produktion samt en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. (ÅRL 
4 kap. 3§)  
 



- Referensram - 
 

38 

Vid förvärv av materiella anläggningstillgångar utgörs de direkt hänförbara 
utgifterna bland annat av kostnader för leverans, hantering, installation och 
lagfart. De direkt hänförbara utgifterna vid egen tillverkning kan istället 
utgöras av material samt lönekostnader, medan de indirekt hänförbara 
kostnader bland annat utgörs av kostnader för tillverkning, försäljning och 
administration. (RR2 och RR12, FAR, 2002) 
 
Till skillnad från materiella anläggningstillgångar utgörs de direkt 
hänförbara utgifterna vid förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
exempelvis av kostnader som är nödvändiga för att tillgången ska kunna 
användas till dess avsedda syfte, såsom juridiska tjänster. Vad gäller internt 
upparbetade immateriella tillgångar, exempelvis ett dataprogram, består de 
direkt hänförliga kostnaderna exempelvis av avgifter för att registrera en 
legal rättighet, material och lönekostnader. Indirekta kostnader kan utgöras 
av försäkringspremier samt hyra. (RR15, FAR, 2002) 
 
Det kan bli aktuellt att göra omvärdering av anläggningstillgångar, om en 
anläggningstillgång på balansdagen har ett annat värde än det värde som 
tagits upp i balansräkningen. (ÅRL 1995:1554) Omvärdering i form av 
uppskrivning av anläggningstillgångar kan inte tillämpas av ideella 
föreningar, eftersom BFL ej hänvisar till årsredovisningslagens 4 kap 6§, 
som behandlar uppskrivning av anläggningstillgångar (BFL 1999:1078). 
Tilläggas bör dock att uppskrivning enbart kan tillämpas under vissa 
förutsättningar och av aktiebolag och ekonomiska föreningar (ÅRL 
1995:1554), vilket innebär att detta inte är någon särkskild inskränkning 
endast för ideella föreningar. 
 

3.5.4 Kostnadsföring 
 
Enligt årsredovisningslagen ska de materiella och immateriella 
anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, 
systematiskt kostnadsföras över denna. Bedömningen av en tillgångs 
ekonomiska livslängd baseras på hur länge tillgången kan förväntas bli 
använd i rörelsen samt på andra relevanta faktorer såsom tekniska eller 
juridiska hinder som begränsar den ekonomiska livslängden. (Knutsson, 
1996) Den ekonomiska livslängden för immateriella tillgångar ska anses 
uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av 
säkerhet kan fastställas (ÅRL 1995:1554). En immateriell 
anläggningstillgångs nyttjandeperiod kan dock högst uppgå till tjugo år. 
(RR15, FAR, 2002) Immateriella anläggningstillgångar såsom patent, 
licenser, varumärken samt liknande rättigheter anses dock ha en ekonomisk 
livslängd på högst fem år, om inte en längre tid med rimlig grad av säkerhet 
kan fastställas. (Knutsson, 1996)  
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Enligt svensk lag finns det olika avskrivningsmetoder för att systematiskt 
fördela tillgångens värde över dess ekonomiska livslängd, nämligen linjär, 
degressiv, progressiv och produktionsberoende metod. En linjär 
avskrivning innebär att värdet skrivs av med ett fast årligt belopp över 
tillgångens ekonomiska livslängd. Degressiv avskrivning karaktäriseras av 
ett minskande avskrivningsbelopp över dess ekonomiska livslängd medan 
progressiv, som endast under vissa förutsättningar får tillämpas i Sverige, 
karaktäriseras av att avskrivningsbeloppet ökar över perioden. 
Avskrivningar som är produktionsberoende innebär att 
avskrivningsbeloppet bestäms på basis av förväntad användning eller 
produktion. Utav dessa avskrivningsmetoder ska den som bäst återspeglar 
organisationens förbrukning av tillgången väljas. (RR12, FAR, 2002)  

3.6 Gåva, donation och stiftelse 
 
En person som vill främja ett visst ändamål med en gåva kan enligt Norin 
& Wessman (1994) 
göra detta på åtminstone fyra sätt. Personen ifråga kan:  
 
1) själv söka upp de som bedöms vara behövande och skänka egendom. I 

denna situation föreligger en ren gåva med en givare och en mottagare. 
 
2) skänka egendom till en organisation som redan främjar det ändamål som 

gåvan är avsedd för. Gåvan kallas i denna situation för donation. 
 
3) överlämna egendom exempelvis till en kommun som främjar det 

avsedda ändamålet men med föreskrift att kommunen skall förvalta 
egendomen i enlighet med givarens villkor. Givaren bildar i detta fall en 
stiftelse med anknuten förvaltning. 

 
4) bilda en stiftelse med särskild förvaltning. I ett stiftelseförordnande 

anger då givaren att egendomen med en ändamålsbestämmelse, skall 
ställas under förvaltning av en utsedd styrelse, som har att tillse att 
givaren vilja med den avskilda egendomen efterlevs.  

 
Dessa närliggande sätt att skänka egendom, som ofta förväxlas, kommer 
nedan beskrivas i separata avsnitt. 
 

3.6.1 Gåva 
 
I en organisation utgörs en affärshändelse eller transaktion normalt av två 
händelser, det vill säga ett utbyte sker där ena parten i transaktionen 
förväntar sig att få någonting tillbaka för sin prestation. Det förekommer 
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dock ensidiga händelser eller transaktioner i organisationer och gåva är ett 
exempel på detta. I denna situation förväntar sig inte givaren att erhålla 
någonting i gengäld för sin prestation. (Johansson & Roots, 1996)  
 
En gåva kan beskrivas som en vederlagsfri överföring på frivillig basis av 
egendom eller avstående av en fordran från ett rättssubjekt till ett annat. 
Egendomen kan utgöras av pengar, fast- eller lös egendom. (Norin & 
Wessman, 1994) Lindblad & Lundén (2000) anser också att gåvor är sådant 
som mottagaren inte behöver utföra någon prestation för att få. Oavsett 
vilken egendom gåvan avser ska det innebära en uppoffring för givaren 
utan att denne får motsvarande värde tillbaka.  
 

3.6.2 Donation 
 
En donation kan ses som en gåva med villkor och/eller restriktioner om vad 
den får användas till. Det finns ingen avgörande skillnad mellan vad som 
utgör en gåva respektive donation, då gåvor också kan vara förknippade 
med villkor. Oftast kallas dock gåvor som innehar villkor och/eller 
restriktioner för donationer. Det råder osäkerhet om en gåva med villkor, 
det vill säga en donation, ska redovisas i en organisations balansräkning 
eller om donationen ska utgöra en stiftelse med separat redovisning, där 
organisationen åtager sig att förvalta egendomen. (Lundén, 2002-02-20)  
 
Eftersom det inte finns några värderingsregler vad gäller donerade 
tillgångar är det oklart hur de ska hanteras i redovisningen. Donationer 
saknar anskaffningsvärde varför någon annan värderingsmetod än 
anskaffningsvärdesprincipen, vilken skall användas vid värdering av 
anläggningstillgångar, måste tillämpas när donationen ska tas upp i 
redovisningen. (Balans Nr.5, 2000) Enligt Norin & Wessman (1994) bör en 
donerad egendom tas upp i balansräkningen, och inte som en intäkt i 
resultaträkningen, till ett försiktigt beräknat marknadsvärde och därefter 
redovisas enligt bokföringslagens regler angående tillgångar. Således 
förordas en försiktig och realistisk bedömning.  
 
Tänkbara analogier vid värdering av donationer är,  vilka nämndes i 
problemdiskussionen,  de som bokföringsnämnden, IASB och FASB 
förespråkar. Bokföringsnämnden anser i sitt uttalande U95:3 om gåvor i 
avkastningsstiftelser, liksom Norin & Wessman (1994), att en försiktig 
beräkning av marknadsvärdet bör göras (FAR, 2002). IASB förespråkar 
däremot i sin rekommendation IAS 20, angående redovisning av statliga 
stöd, att medlen bör värderas till verkligt värde (www.iasc.org.uk, 2002-02-
12). Detta är en värdering som FASB instämmer till då de i statement 
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No.116 förespråkar att bidrag ska värderas enligt verkligt värde 
(www.fasb.org, 2002-02-12).  
 
Donationer i form av tjänster är utmärkande för många ideella föreningar 
då deras verksamheter ofta är uppbyggda av människor som arbetar ideellt. 
Det finns två fall då sådana donationer ska tas upp som intäkt. Det första 
fallet är om tjänsten skapar eller bevarar en tillgång, vilket exempelvis är 
fallet då en hantverkare hjälper till vid en byggnation. Tjänsten bör i detta 
fall tas upp till marknadsvärdet när donationen erhålls och både tillgångar 
och intäkter bör ökas. Det andra fallet är om tjänsten som ges avser 
särskilda kunskaper som annars skulle behöva köpas om tjänsten inte blev 
donerad. Exempel på detta är om en auktoriserad revisor hjälper till med 
redovisningen i föreningen. Donationen bör då tas upp till marknadsvärdet 
som en intäkt och kostnad vid donationstillfället. (Hoyle m fl, 1998) 
 
Hoyle m fl (1998) anser att det i en ideell förening är av betydelse att 
balansräkningen visar vilka villkor och/eller restriktioner som donatorn har 
uttalat för de donerade tillgångarna. Dessa ska redovisas som eget kapital 
och delas in i kategorierna ovillkorade, temporärt villkorade samt 
permanent villkorade. Med ovillkorade tillgångar avses de tillgångar som 
fritt får disponeras av föreningen medan tillgångar som är temporärt 
villkorade ska användas för ett bestämt ändamål eller under en viss 
tidsperiod. Till skillnad från de två ovan har tillgångar som är permanent 
villkorade, restriktioner så länge föreningen existerar.  
 

3.6.3 Stiftelse 
 
Det finns inte något entydigt stiftelsebegrepp, trots förekomsten av en 
stiftelselag som har varit tillämplig sedan 1996. En stiftelse kan dock 
beskrivas som en juridisk person vars syfte är att varaktigt tillgodose ett 
bestämt ändamål med medel som har erhållits från en eller flera stiftare, 
från insamlingar eller genom egen ekonomisk verksamhet. (Norin & 
Wessman, 1994) Med varaktighet avses att den anslagna förmögenheten 
ska ha förmåga att främja sitt ändamål över en längre tid på exempelvis 
fem år. (Stiftelselagen 1994:1220) Enligt stiftelselagen anses en stiftelse 
bildad: 
  
”… genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs 
för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt 
ändamål. Stiftelsens egendom ska anses vara avskiljd när den har tagits om 
hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med 
stiftelseförordnandet.” (1kap. 2§, Stiftelselagen 1994:1220) 
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Stiftelser kan ha vitt skilda ändamål men gemensamt för alla är att det 
måste finnas ett preciserat ändamål som kan uppfyllas och som i princip 
inte får ändras. Alla stiftelser står under tillsyn av länsstyrelsen (Hemström, 
1998) och stiftaren måste upprätta ett förordnande som bestämmer förvärv, 
förvaltning och förbrukning av medlen. (Norin & Wessman, 1994) En 
stiftelse har inte någon/några ägare, utan äger så att säga sig själva. 
(Lundén, 1998) 
 
Stiftelser som utövar näringsverksamhet eller innehar tillgångar till ett 
värde av minst 10 ppb9 är bokföringsskyldiga vilket innebär att 
årsredovisning måste upprättas. Stiftelser ska följa bokföringslagen vilken, 
som ovan nämnts, även är kopplad till årsredovisningslagen. En ideell 
förening som förvaltar eller innehar en stiftelse, med ett värde över 10 pbb, 
måste således upprätta en separat och åtskild årsredovisning för stiftelsen 
utöver sitt egna årsbokslut/årsredovisning. (Lundén, 1998) 

3.7 God redovisningssed 
 
God redovisningssed är ett begrepp som återkommer på flera ställen i både 
bokförings- och årsredovisningslagen. I 2 kap. 2§ ÅRL stadgas att 
årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 
god redovisningssed. Syftet med kravet på överskådlighet är att göra 
informationen i årsredovisningen begriplig, varför informationen måste 
presenteras på ett relevant sätt och i former som ger möjlighet till 
överblick. Begreppet god redovisningssed innebär en skyldighet att följa 
lag och de i lag intagna redovisningsprinciperna, som exempelvis 
försiktighetsprincipen och principen om rättvisande bild. (Knutsson, 1996)  
 
Det finns inte någon definition för vad god redovisningssed innebär, men 
enligt Hemberg & Sillén (1970) förutsätter en god redovisningssed en 
faktiskt förekommande praxis med viss utbredning. Seden behöver dock 
inte nödvändigtvis vara förekommande praxis hos majoriteten, utan även 
hos en representativ minoritet kan god sedvänja förekomma. Denna sed 
gäller som praxis tills RR eller andra auktoritativa organ utkommer med 
rekommendationer om hur den goda redovisningen ska utformas 
(Knutsson, 1996). 
 
Vissa författare har ansett god redovisningssed som synonymt med det 
brittiska begreppet ”True and Fair View”, vilket på svenska motsvarar 
rättvisande bild. De olika begreppen har dock införts i olika paragrafer i 

                                                 
9 10 ppb motsvarar för år 2001 ett värde av 369 000kr 
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årsredovisningslagen vilket innebär att de inte har ansetts som synonyma 
av den svenska ”lagstiftaren”. (Nilsson, 1999)  

3.8 Redovisningsprinciper 
 

3.8.1 Principen om rättvisande bild 
 
Principen om rättvisande bild är en viktig redovisningsprincip för denna 
studie, ty en ideell förenings redovisning ska visa upp en korrekt bild av 
organisationens ekonomiska ställning. (Knutsson, 1996) 
 
”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en 
helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om 
det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 
tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna 
råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om 
detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. ” (2 kap.3§, ÅRL 
1995:1554) 
 
Lagen lämnar inga upplysningar om vad som avses med rättvisande bild. 
Enligt Elling (1998) är rättvisande bild överordnat god redovisningssed och 
det generella regelverk som finns i årsredovisningslagen. Innehållsmässigt 
avser denna princip slutprodukten, det vill säga årsredovisningen som en 
helhet. (Elling, 1998) 
 

3.8.2 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen är den andra av de två redovisningsprinciper som är 
de mest väsentliga för denna studie. Försiktighetsprincipen har en 
avgörande roll vid värdering av tillgångar samt har en övergripande 
betydelse för redovisningens utformning. (Kam,1990) 
 
Enligt Kam (1990) är försiktighetsprincipen den viktigaste av 
redovisningsprinciperna och den viktigaste värderingsregeln i 
redovisningen. Principen används framförallt i fall då redovisaren gör 
bedömningar och då det råder stor osäkerhet. Exempel på sådana 
situationer är att bestämma tillgångars livslängd och ”värdet” på deras 
avskrivningar. Med försiktighet avses att redovisaren alltid ska inneha en 
pessimistisk inställning vid val av redovisningsmetoder för finansiell 
rapportering, vilket innebär att överskattning av organisationens resultat 
och ställning undviks. Vid val mellan två eller flera redovisningsmetoder 
skall den teknik som är minst fördelaktig för kapitalinvesterarna väljas. 
(Rihai-Belkaoui, 2000)  
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Tillgångar ska värderas försiktigt och endast intäkter som konstaterats 
under räkenskapsåret skall tas med i redovisningen. Vidare ska redovisaren 
vara försiktig med att undervärdera skulder respektive förluster, vilket 
innebär att även skulder/förluster som inte är helt säkra bör tas med som 
reserveringar i redovisningen. Lagen tillåter dock inte en medveten 
undervärdering och uppbyggnad av dolda reserver. (Om årsredovisning i 
aktiebolag, FAR, 2002)   

3.9 Bokföringslagen 
 
Från den 1 januari 2001 tillämpas en ny bokföringslag (1999:1078) som 
även innefattar ideella föreningar. BFL, liksom ÅRL, är en ramlag vilket 
innebär att det är en lag som anger hur redovisningen generellt bör 
utformas men som inte anger hur redovisningen bör utformas i speciella 
organisationsformer. Den nya lagen innebär förändringar gentemot den 
föregående bland annat då den gamla bokföringslagen endast omfattade de 
ideella föreningar som bedrev näringsverksamhet. Denna 
bokföringsskyldighet gällde enbart för den del av föreningen som utgjorde 
näringsverksamhet till skillnad från idag, då bokföringsskyldigheten 
omfattar hela föreningen.  
 
Den nya bokföringslagen innebär en ytterligare förändring i och med att 
den är kopplad till ÅRL. (Lindblad & Lundén, 2000) Bokföringslagens nya 
koppling till årsredovisningslagen kan ses som en utvidgning av ÅRL och 
grundar sig på att ”lagstiftaren” vill att i princip alla verksamhetsformer ska 
omfattas av lagen. (Balans Nr.5, 2000) Ideella föreningar måste även i och 
med detta följa de i lag intagna redovisningsprinciperna och god 
redovisningssed. (BFL 1999:1078) Detta kan vara motiverat med tanke på 
att en ideell förening mycket väl kan bedriva kommersiell verksamhet och 
även vad gäller omfattning och antal anställda liknas vid ett vanligt 
vinstdrivande företag. Det kan å andra sidan synas problematiskt att fullt ut 
tillämpa ÅRL på ideella föreningar då de är mycket olikartade vad gäller 
verksamhet och syfte samt istället för vinst fokuserar på 
betalningsströmmar. (Balans Nr.5, 2000, Kam, 1990)  
 
Nya bokföringslagen innebär att en mängd gränsbelopp och regler måste 
beaktas vid bestämmandet av vilken redovisningsplikt som föreligger. (se 
figur 1 i avsnitt 1.1) Förändringen berör även hur räkenskapsåret ska 
avslutas, vilket för stora ideella föreningar innebär att årsbokslut eller 
årsredovisning måste upprättas enligt samma regler som för aktiebolag och 
vissa handelsbolag, det vill säga enligt årsredovisningslagens uppställning. 
Skillnaden mellan årsbokslut och årsredovisning är att årsredovisningen är 
mer omfattande och utöver balans- och resultaträkning ska innehålla noter, 
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förvaltningsberättelse samt ett större antal tilläggsupplysningar. Den är 
även reviderad och offentlig. (Lindblad & Lundén, 2000) 
 
Om en ideell förening bedriver näringsverksamhet har de även tidigare 
omfattats av ”lag om årsredovisning m.m. i vissa företag” (1980:1103), för 
näringsverksamhetsdelen. Tillämpning av denna lag var komplex då det 
förekommer oklarheter om och när ideella föreningarna kan räknas som 
näringsidkare. Med termen näringsidkare menas den som yrkesmässigt 
driver verksamhet av ekonomisk art oavsett om den är inriktad på vinst 
eller inte. (Svensson, Stenlund och Ström, 1980) Vid avgörandet om en 
ideell förening bedriver näringsverksamhet tas hänsyn till om föreningen 
bedriver ekonomisk verksamhet. Många av de traditionella aktiviteter, 
exempelvis lotteriförsäljning och kioskverksamhet, som ideella föreningar 
utövar för sin finansiering utgör sådan ekonomisk verksamhet. Vad 
inkomsterna ska användas till spelar ingen roll och det krävs heller inte att 
föreningen har ett vinstsyfte med sin ekonomiska verksamhet. 
(www.bfn.se, 2002-02-15) 
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3.10 Sammanfattning av referensramen 
 
För att tydliggöra för läsaren hur de ovan beskrivna ansatserna 
sammanbinds med vårt undersökningsområde presenterar vi i nedanstående 
tabell våra problemfrågor kopplat till de i referensramen angivna 
ansatserna. Den nya bokföringslagen genomsyrar hela uppsatsen och 
omfattar samtliga problemfrågor. Nedan presenteras även våra 
ställningstaganden som vi har tagit utifrån att ha bearbetat referensramen.  
 

 
Problemfråga 

 

 
Ansatser och litteratur 

 
Våra ställningstaganden 
utifrån referensramen 

 
 
 

Hur påverkas redovisningen 
praktiskt av den nya 

lagstiftningen? 
 

 
 

Fond- och enhetsteorin samt 
god redovisningssed och 

principen om rättvisande bild 

• Fokus går från flöden till 
resultat 

• Eget kapital ökar i betydelse 
• Fler intressenter att redovisa 

för 

 
Vad ingår i begreppet 
nettoomsättning och är 

begreppet relevant för ideella 
föreningar? 

 
Intäktsdefinitioner och 

uppfattningar angående vad som 
ska inkluderas i begreppet 

nettoomsättning 

• Endast intäkter från den 
normala verksamheten ingår 
i nettoomsättningen 

• Nettoomsättning är inte 
relevant för ideella 
föreningar 

 
 

Vilken typ av tillgångar 
förekommer och har värdering 

och hantering av dessa 
förändrats? 

 

 
 

Tillgångsdefinitioner, tillgångars 
behandling i redovisningen vad 

gäller kostnadsföring och 
värdering samt 

försiktighetsprincipen 
 

• Både materiella - och 
immateriella AT 
förekommer 

• AT bör värderas enligt 
anskaffningsvärdesprincipen 

• AT bör bland annat 
kostnadsföras genom 
avskrivning och omvärderas 
vid behov 

 
Vad är en donerad tillgång och 

hur behandlas den i 
redovisningen?  

 
Genomgång av begreppen 

donation, gåva och stiftelse samt 
principen om rättvisande bild 

• En donerad tillgång är en 
gåva med villkor och/eller 
restriktioner för dess 
användande 

• En donation bör redovisas i 
balansräkningen till verkligt 
värde  

 
Figur 8: Sammanfattning av referensram 
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4 Insamlad information 
 
I detta kapitel presenteras den information som vi erhållit genom de 
genomförda intervjuerna och dokumentstudien. De intervjuade ideella 
föreningarna presenteras i bilaga 2. Kapitlet är utformat efter de i första 
kapitlet uppställda problemfrågorna varför det inleds med hur ideella 
föreningar praktiskt påverkas av den nya lagstiftningen för att sedan gå 
över till begreppet nettoomsättning och vad föreningarna inkluderar i 
begreppet. Sedan kommer en redogörelse för vilka tillgångar som 
förekommer hos ideella föreningar och om redovisningen samt värderingen 
av dessa har förändrats. Slutligen följer en presentation av förekomsten av 
donerade tillgångar i ideella föreningar samt hur de behandlas i 
redovisningen. I kapitlet visas citat från de ekonomiansvariga, i de fall 
deras svar antingen är representativa för eller urskiljande från de övriga 
ideella föreningarna. För att tydliggöra för läsaren presenteras vid viktiga 
avsnitt sammanställningar av de ideella föreningarnas svar. 

4.1 Hur påverkas redovisningen praktiskt av den nya 
lagstiftningen? 

 
4.1.1 Bokföringslagens påverkan på ideella föreningar 

 
Ideella föreningars redovisning har, innan den nya lagstiftningens 
ikraftträdande, haft varierande standard och olika uppställningar har gjorts 
för bland annat årsbokslut och årsredovisningar. (Balans Nr.5, 2000) Den 
nya lagen innebär flera förändringar och kraven har specificerats vad gäller 
ideella föreningars redovisningar, vilket borde innebära stora omställningar 
för många föreningar.  För att ta reda på om den nya bokföringslagen 
innebär stora omställningar för föreningarna i studien ställde vi frågan: 
Hur påverkas er förenings redovisning av den mer omfattande 
redovisningsplikten och de högre ställda kraven? 
 
Ett flertal föreningar var väl medvetna om den nya bokföringslagen medan 
andra sade att de först i samband med vår intervju uppmärksammat den nya 
lagen och vad den innebär. Fyra av de intervjuade föreningarna har märkt 
av en förändring. Förändringar som angavs var bland annat att föreningen 
nu anlitar en auktoriserad revisor, att revisorn är mer noggrann i 
granskningen av föreningens räkenskaper, samt att föreningen påverkas 
negativt då kassören inte kan så mycket om bokföring och BFL. Det 
uppfattades även av den ideella föreningen Handels som problematiskt att 
upprätta årsredovisning enligt ÅRL: 
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 ”Ja, jag hade inte kunnat göra det själv i år, för om jag hade fått 
årsredovisningslagen och försökt att tyda den så hade jag inte fixat det, för 
den har liksom rubriker som inte tillhör vårt område.” 

  
Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02 

 
Majoriteten av föreningarna har inte upplevt någon större skillnad och 
anser sig inte ha påverkats av den nya bokföringslagen. IOGT-NTO, Hjärta 
till hjärta och PRO ingår i  majoriteten och svarade följande på frågan om 
hur de påverkats: 
 
”Ingenting än så länge, vi är inte riktigt säkra på om vi omfattas av den 
nya redovisningsdelen… som i princip redan finns i våran redovisning 
eftersom vi redovisar de här sakerna, antalet anställda redovisar vi, alla 
sådana saker redovisar vi när vi gör våran verksamhetsberättelse. Så alla 
uppgifterna finns ju redan, sedan då när vi ska sammanställa det på ett 
sätt, ja den här biten, det är ju, höll jag på att säga, bara för att 
finansvalparna ska ha något att leka med. ” 

 
Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 

 
”Nej, inte än har vi märkt av något. Jag misstänker att bland annat det här 
med antalet anställda kommer att ha en viss påverkan och där vi kommer 
att passera taket i år så vi kommer få lite mera jobb där. Annars så står vi 
under kontroll utav SFI eftersom vi har ett 90-konto, stiftelsen för 
insamlingskontroll och där måste vi vara helt transparanta hela tiden och 
vi måste ha ordentlig uppföljning och vara tydliga.” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
”Nej, det är ju, någon större skillnad är det ju inte, det är bara det att en 
massa nya kontonummer vi ska hålla ordning på i den här nya, om man går 
efter den nya.” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
 
För att ta reda på om de ideella föreningarna borde märkt av någon 
förändring i och med den nya bokföringslagen frågade vi: Efterlevde ni 
någon lagstiftning/några principer innan den nya bokföringslagen? 
  
Alla föreningar angav att de innan nya bokföringslagens ikraftträdande har 
följt någon form av lag eller praxis. Två föreningar svarade uttryckligen att 
de följt god redovisningssed. Sex föreningar svarade att de hanterats som 
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företag och att de även tidigare efterlevt bokföringslagen. En av dessa sex 
föreningar angav dock att den istället för bokföringslagen har efterlevt 
aktiebolagslagen (ABL). Övriga föreningar svarade att de följt praxis eller 
stadgar. Norrköpings basketklubb och PRO, som även innan den nya 
bokföringslagen efterlevt bokföringslagen, sade: 
 
”… ideella föreningar, icke skatteskyldiga ideella föreningar har ju varit 
befriade från bokföringslagen och jag har alltid jobbat som att vi har varit 
underkastade bokföringslagen så att vi har ju sådan redovisning, månatlig, 
vi gör ingen skillnad mot vad vi gjorde förut utan oavsett regelverk så sköts 
ju det här som ett företag.” 
 

Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 
 
”Ja vi är ju, vi rättar ju oss och står ju under bokföringslagen som har 
varit tidigare…”  

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
 

IOGT-NTO är en förening som följt god redovisningssed och Bengt 
Sandberg förklarade på frågan om vad de efterlevde för lagstiftning innan 
den nya bokföringslagen: 
 
”Ja, det är ju god redovisningssed i allmänhet och så har vi ju då använt 
oss av dataprogram i cirka 30 år tror jag och det gör ju att man får en helt 
annan struktur på redovisningen.” 

 
Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 

 
En förening som efterlever sina stadgar är Handels, vilket framgick av 
följande svar: 
 
”Vi har ju stadgar som vi går efter men det har ju inte funnits något 
regelverk tidigare hur man då ska redovisa utan då har vi våra egna 
stadgar som man går efter… men vi får rekommendationer från förbundet 
om hur vi ska gå tillväga osv. ” 

Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02 
 
Två föreningar hade ingen kunskap alls om vilka de nya reglerna i 
bokföringslagen är varför vi vid intervjutillfället fick förklara dessa i 
korthet. En av dessa föreningar visste heller inte att det kommit en ny lag.  
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”Ja, jag höll på att säga, ja jag vet ärligt talat inte vad det är för högre 
ställda krav egentligen annat än att, i form av att tidigare ha följt RF:s 
stadgar och tidigare bokföringslagen, ja det här nya är ju en lag och en lag 
ska man ju alltid följa, men jag vet ärligt talat inte vad den ställer för 
högre krav än den gamla, det kanske ni kan förklara.” 
 

Sten-Evert Lundberg, Östergötlands ishockeyförbund, 2002-03-21 
 
”Ja, nu vet jag inte exakt vad du menar med nya bokföringslagen, jag vet 
att det har kommit nya kontoplaner och så vidare men exakt vad det är det 
vet jag inte.” 

Sture Bjelkåker, Linköpings flygklubb, 2002-03-26 
 
 
I tabell 1 nedan visas en sammanställning över vad de olika ideella 
föreningarna säger sig ha följt för lagstiftning/principer innan den nya 
bokföringslagens ikraftträdande. 
 

 
Antal föreningar 

som tidigare skötts 
som företag och 

följt BFL 
 

 
Antal föreningar 

som tidigare skötts 
som företag och 

följt 
ABL 

 

 
Antal föreningar 
som tidigare följt 

god redovisningssed 
 

 
Antal föreningar 
som tidigare följt 
egen praxis eller 

stadgar 

 
5 st. 

 

 
1 st. 

 
2 st. 

 
5 st. 

 
Tabell 1: Sammanställning över vad de ideella föreningarna säger sig ha följt för 
lagstiftning/principer innan nya BFL 
 

4.1.2 Ekonomisk utbildning och intern utbildning 
 
I och med att den nya bokföringslagen ställer högre krav på föreningarnas 
redovisning  undrade vi om det är något som uppmärksammats och skärpts 
till även från föreningarnas sida. Därför ställde vi frågorna: Ställer 
föreningen högre krav på de redovisningsansvariga nu än mot förr? 
Krävs det någon utbildning för er post?  Förekommer det att ni har 
intern ekonomiutbildning inom er förening? Vilken typ av revisor har 
ni?  
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Det visade sig att sex av föreningarnas ekonomiansvariga upplever att 
föreningen ställer högre krav på dem medan lika många anser att kraven 
inte har ökats. De ekonomiansvariga som sagt att föreningen ställer högre 
krav har endast angivit att kraven blivit mer omfattande, men något 
specifikt har inte kunnat uttryckas. En förening svarade dock att förbundet 
förutsatt att föreningarna i förbundet ska kunna fylla i en ny 
redovisningsblankett för årsbokslutet 2001, trots att förbundet själv inte vet 
hur det ska ske. Lars Andersson, vid Hjärta till hjärta, svarade följande på 
denna fråga: 
 
”Ja, jag har ställt högre krav på mig själv, om vi säger så här, när jag tog 
över det här 1999 så körde vi allt för hand och det är inte illa på en ja vad 
var det, en omslutning på en 6-7 miljoner, nej så jag har helt enkelt satt 
upp kraven lite och nu har nya styrelsen satt upp lite högre krav och vi går 
mot en mer och mer professionalism, så det är trevligt.” 

 
Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 

 
Sten-Evert Lundberg vid Östergötlands ishockeyförbund är en 
ekonomiansvarig som inte märkt av ökade krav från föreningen: 
 
” …vi har ju haft samma krav hela tiden jag har varit med. Delvis är en 
anledning till att jag kom in i det här var ju kanske att det ställdes ett högre 
krav än den tidigare kassören som var kassör före mig ganska lång tid och 
han hade inte tillgång till dataredovisning utan han redovisade helt och 
hållet för hand och det fungerade ju inte i längden. ” 
 

Sten-Evert Lundberg, Östergötlands ishockeyförbund, 2002-03-21 
 
Bo Sundberg, ekonomiansvarig i Norrköpings basketklubb, är den som 
varken ville svara ja eller nej på frågan: 
 
”Ja, vi har ju haft samma redovisning åtminstone de sista sju till åtta åren, 
jag kan inte svara varken ja eller nej.” 

 
Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 

 
Av föreningarna är det sju stycken vars ekonomiansvariga har ekonomisk 
utbildning. Exempel på olika typer av ekonomiska utbildningar som angavs 
var bland annat treårigt ekonomiskt gymnasium, högre företagsekonomisk 
examen, ekonomikurser, kurser i företagsekonomi, banktjänsteman samt ett 
och ett halvt år eftergymnasial utbildning vilket resulterade i att personen 
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kan titulera sig redovisningskonsult. För de övriga, som inte har någon 
ekonomisk utbildning, är det främst genom intresse, erfarenhet från jobb 
och eget företagande som kunskap i redovisning erhållits. 
 
Intern utbildning inom ekonomi förekommer i sju av de ideella 
föreningarna. De flesta av dessa föreningar ingår i en 
riksorganisation/förbund. PRO och Handels är två av dessa: 
 
”Jo, men det har vi, vi har utbildning för kassörer. Vi har regelbundna 
utbildningar… en heldag i slutet av året där vi går igenom och friskar upp 
minnet vad gäller bokslut och såna där saker. Och så har vi då en längre 
utbildning på vårkanten då vi brukar köra en tredagarsutbildning då med 
dem. Den utbildningen går ut på att man jobbar, att man börjar bokföra 
tills avsluta bokslut, så man går igenom hela proceduren. Och de 
utbildningarna brukar jag hålla i.” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19  
 
”Vi har kassörkonferenser och det har man 1 till 2 gånger om året och är 
det något extra sen som har kommit till så, som det här med 
årsredovisningslagen, så har förbundet utbildning om det.” 

 
Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02 

 
Av de sex föreningar som inte har någon intern utbildning i ekonomi 
svarade endast en ekonomiansvarig, Lars Andersson vid Hjärta till hjärta, 
att han vid behov har möjlighet att söka externa kurser: 
 
”Ja det är så att om jag känner att jag behöver någon utbildning så säger 
jag till och så letar vi kurser och vi får ju hela tiden erbjudanden från lite 
olika håll så vi ser nog till att täcka det behovet när det uppstår så att 
säga.” 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
Övriga ekonomiansvariga får själva skaffa sig den kunskap som krävs. 
 
”Intern utbildning så till vida vad det gäller nya dataprogram och sånt va, 
men inte rent vad gäller ekonomi, det får vi klara av ändå.” 
 

Lage Helgesson, Östergötlands travsällskap, 2002-03-27 
 
Svaren vi erhöll på frågan om vilken typ av revisor de ideella föreningarna 
har blev att åtta föreningar har godkänd eller auktoriserad revisor som 
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granskar deras räkenskaper medan resterande fem föreningar har 
förtroendevalda revisorer. 
 

4.1.3 Gemensamt regelverk för alla ideella föreningar och samma krav som 
företag 

 
4.1.3.1 Gemensamt regelverk för alla ideella föreningar 

 
Som nämndes i inledningskapitlet är kategorin ideella föreningar mycket 
disparat, det vill säga att det finns allt ifrån små föreningar med en 
nettoomsättning på några tiotusentals kronor till stora föreningar med 
mångmiljonbelopp i nettoomsättning. (Balans Nr.5, 2000) För att ta reda på 
de attityder som finns, bland de ekonomiansvariga i de ideella 
föreningarna, till att alla typer av ideella föreningar nu ska följa samma 
regelverk (BFL) ställde vi frågan: Anser ni att alla ideella föreningar bör 
följa samma regelverk?  
 
På denna fråga svarade fyra ekonomiansvariga att det bör finnas ett 
gemensamt regelverk att följa. Åsikter som erhölls var bland annat att det 
är viktigt att följa de regler och lagar som finns vad gäller bokföring och att 
det är vettigt eftersom föreningar ansöker om bidrag från stat och kommun 
och att det då måste vara jämförbart samt att föreningarna då även bör 
uppfylla vissa krav. Handels och PRO är två av dessa fyra föreningar: 
 
”… alla ideella föreningar bör följa någon typ av regelverk, men inte det 
som är idag, bokföringslagen, utan det ska vara en förenklad som är mer 
anpassad till vårat, det tycker jag, annars tycker jag nog att det ska finnas 
ett regelverk.” 

Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02 
 
”Ja jag tycker att man ska följa det här, jag tycker det är viktigt, just det 
här att man följer de regler och lagar som finns vad gäller bokföring.” 

 
Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 

 
Fem föreningar anser inte att alla ideella föreningar ska följa samma 
regelverk och två av dessa är Östergötlands travsällskap och Norrköpings 
basketklubb: 
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”Nej, det kan jag inte tänka mig att alla ideella föreningar bör göra för det 
är ju så stor skillnad på ideella föreningar, man kan ju inte jämföra oss 
med en fotbollsklubb i division fem eller sex. Det går inte. Utan små ideella 
föreningar bör ha lite friare tyglar tycker jag.” 
 

Lage Helgesson, Östergötlands travsällskap, 2002-03-27 
 
”Ja, grundprincipen är väl att alla ska ha ordning på sin ekonomi och i 
mindre föreningar är det mindre flöden, men å andra sidan är det mer 
kontanta flöden, oftast, det man läser om är ju förskingring och sådana 
saker, det är ju på en annan nivå… om det borde finnas olika för 
föreningar och föreningar, ja kanske, det vore orimligt om inte IFK 
Göteborg med en omsättning på hundra miljoner hade en annan typ av 
krav än en ideell förening som omsätter fem hundra tusen. Så det är klart 
visst, det borde finnas olika lagstiftningar, vid en viss omsättning så borde 
man så att säga ha samma regelverk som företag. De är ju som små 
företag.” 

Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 
 
Andra åsikter som framkom var bland annat att det bör finnas lättnader i 
lagstiftningen, att bokföringslagen som den är nu är svårförståelig och att 
storlek på omsättningen eller föreningens syfte bör vara avgörande för 
vilka ideella föreningar som ska omfattas av samma lagstiftning. En 
förening hävdade att det nog är bra med en gemensam lagstiftning för 
ideella föreningar som jobbar utemot allmänheten som till exempel 
insamlingsföreningar, men att den nya bokföringslagen blir felaktig för 
föreningar som finansieras med medlemsavgifter och medlemmars bidrag. 
Hjärta till hjärta som är en insamlingsförening anser dock följande:  
 
”… det är klart, på sätt och vis är det bra att alla följer samma regelverk 
men samtidigt just på den punkten när man tittar på inriktningen så skulle 
det finnas vissa lättnader…jag menar att om du är ute efter att ha en 
vinstdrivande verksamhet okej då ska du följa regelverket som finns och då 
ska det vara samma för alla tycker jag men när man sysslar med just hjälp 
då tycker jag att man bör ha en annan typ av regler…” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
De kvarvarande fyra föreningarna är delade i frågan och IOGT- NTO är en 
av dessa. 
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”När det gäller bokföring så att man har vanlig bokföring, då är det helt 
okej. Men däremot det här andra, vad gäller årsredovisningen som man 
ska lämna, det är jag mycket tveksam till. Det fyller ingen som helst, alltså 
ur föreningens synvinkel så fyller den ingen som helst funktion utan 
tvärtom, den ställer till en massa bekymmer som det ser ut idag.” 
 

Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 
 
I tabell 2 presenteras en sammanställning av föreningarnas åsikter 
angående om alla ideella föreningar bör följa samma regelverk.  
 

 
Antal föreningar som anser 

det rimligt med ett 
gemensamt regelverk 

 

 
Antal föreningar som anser 

det orimligt med ett 
gemensamt regelverk 

 
Antal föreningar som är 

tveksamma i frågan 

 
4 st. 

 

 
5 st. 

 
4 st. 

 
Tabell 2: Föreningarnas åsikter angående om alla ideella föreningar bör följa ett 
gemensamt regelverk  
 

4.1.3.2 Samma krav som företag 
 
I och med den nya bokföringslagen omfattas även stora ideella föreningar, 
vad gäller vissa paragrafer, av årsredovisningslagen. För att kartlägga vilka 
attityder de ideella föreningarna har till att omfattas av samma lagstiftning 
som företag (ÅRL) frågade vi: Vad anser ni om att ideella föreningar 
ska följa samma lagstiftning som företag? 
 
Sju av föreningarna anser inte att ideella föreningar ska följa samma 
lagstiftning som företag. Svar som framkom var bland annat att det är 
konstigt, att ÅRL ej passar dem, det är endast negativt med ÅRL samt 
orimligt eftersom en förening varken har samma pengar eller antal 
anställda som kan sköta ekonomifunktionen som ett företag. Några 
föreningar uppfattar det även som sämre i och med att årsredovisningen 
döljer information och blir mindre öppen eftersom summorna klumpas 
ihop. Två föreningar anser även att det blir för mycket krav på ideellt 
arbetande människor och deras kunskapsnivå, vilket leder till att de 
”lessnar” och går ur föreningen. Hjärta till hjärta och IOGT-NTO svarade: 
 



- Insamlad information - 
 

56 

” Ja, det är ju det här med vinstsyfte som jag kan ifrågasätta, en ideell 
förening har ju oftast inte något vinstintresse utan man har att man vill 
göra något speciellt, en uppgift på något sätt. Jag menar bolag/företag är 
ju ute efter att tjäna pengar.” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
”Det är fullständigt vansinnigt eftersom det är två skilda världar. Jag 
menar, den ena är en affärsmässigt driven sak och där behövs det en annan 
kontroll. Jag menar att i en ideell förening så har man inte det 
vinstintresset som man har i ett företag, utan intresset som man har är ju 
att verksamheten ska kunna fungera efter vad man har bestämt sig för att 
driva för verksamhet. Att man då ska behöva ägna större delen av 
krafterna åt att sköta en form av ekonomisk verksamhet till ingen nytta, det 
tycker jag är fullständigt bortkastat och fullständigt vansinnigt… man vill 
använda sig av lite civil olydnad då eftersom jag menar att sitta och göra 
en massa uppgifter som inte är någon nytta för föreningen finns det inte 
någon anledning att hålla på med.” 

 
Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 

 
Två föreningar, PRO och Norrköpings basketklubb, tycker att det är rimligt 
att ideella föreningar ska följa samma lagstiftning, båda föreningarna 
bedriver näringsverksamhet: 
 
”Ja det tycker jag för det är ju det som det bygger på, fast om man tittar på 
föreningsliv så är ju den förenklad men den bygger ju ändå på, det skiljer 
ju inte så väldans mycket mot ett företag, det är ju endast att du har mycket 
mer, mängd att bokföra och mer verifikat och liknande och att du kanske 
har anställda.” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
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”… jag tycker att det är självklart egentligen att samma redovisningslag 
bör gälla, jag tycker det är konstigt att man inte är underkastad en 
bokföringslag i ideella föreningar, innebär egentligen att de på revision 
kan lägga fram en låda med alla verifikat till myndigheten och att de får 
kolla vad föreningen fick för resultat. I princip skulle det kunna vara så, 
men sen kan man ju ha stadgar som säger att ekonomin ska redovisas på 
årsmöten och sådana saker, men det är lite luddigt så därför bör det finnas 
en lagstiftning som säger att man ska sköta sin bokföring på ett visst sätt, 
men sen om den ska vara samma som företag, men i princip så. Jag ser inte 
varför det ska vara någon skillnad egentligen.” 
 

Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 
 
De föreningar som inte tog något riktigt ställningstagande i denna fråga var 
fyra stycken och svaren var bland annat att det är bra att följa 
årsredovisningslagen om det är en kommersiell förening som bara drivs 
med vinstsyfte, men inte om det är föreningar som jobbar med ungdomar 
och försöker att hålla dem borta från andra ”inte så bra” aktiviteter. En 
förening svarade att det är bra om det endast gäller bokföringsmässigt men 
om det skulle innebära samma skattesituation som företag, då är det inte 
bra. Östergötlands travsällskap som ingick bland dessa tveksamma sade: 
 
”  Ja, för en ideell förening som vår är det ju helt okej, för vi fungerar ju 
som ett företag, men för små föreningar är det mera tveksamt… Jag tycker 
syftet av föreningen och omfattningen av föreningen bör väl ha en viss 
betydelse.” 

Lage Helgesson, Östergötlands travsällskap, 2002-03-27 
 
I tabell 3 presenteras vad föreningarna anser om att ideella föreningar 
omfattas av samma lagstiftning som företag. 
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Antal föreningar som anser 

det rimligt att ideella 
föreningar omfattas av 
samma lagstiftning som 

företag 
 

 
Antal föreningar som inte 
anser det rimligt att ideella 

föreningar omfattas av 
samma lagstiftning som 

företag 

 
Antal föreningar som är 

tveksamma i frågan 

 
2 st. 

 

 
7 st. 

 
4 st. 

 
Tabell 3: Föreningarnas åsikter om att ideella föreningar omfattas av samma 
lagstiftning som företag. 
 

4.1.4 Redovisningens delar 
 
I syfte att kunna kartlägga redovisningen i ideella föreningar och för att 
erhålla en uppfattning om någon del av föreningarnas årsbokslut eller 
årsredovisning anses vara viktigare än andra delar att visa för föreningens 
intressenter ställde vi frågan: Vilken del av ert årsbokslut/er 
årsredovisning anser ni vara viktigast att visa? För att kunna genomföra 
en kartläggning var vi även intresserade av att ta reda på om ideella 
föreningar upprättar andra finansiella rapporter utöver de som avslutar 
räkenskapsåret, varför vi frågade: Upprättar ni någon 
finansieringsanalys? och Upprättar ni någon budget? 
 
De flesta föreningar svarade att resultaträkningen och framförallt 
kostnaderna är det viktigaste att visa men av olika anledningar. Det mest 
förekommande svaret var att det viktigaste att visa är vad föreningen 
använder sina resurser till, det vill säga vad som betalas ut och även vad 
som betalas in till föreningen under året. 
 
”Ja, det är ju resultaträkningen… ja, då ser man ju var vi lägger våra 
resurser, de pengar vi får in och vad det är som vi betalar ut. 
Balansräkningen är ju inte så viktig så länge som man överlever, det är om 
man går i konkurs som man kan börja titta på det.” 
 

Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 
 
En förening framhöll att det var viktigt att visa medlemmarna och andra 
intressenter att föreningen kunde täcka sina kostnader själv, på grund av en 
eftertraktad verksamhet, utan att vara bidragsberoende. Sex föreningar 
anser att det framräknade resultatet är det viktigaste att visa bland annat av 
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anledningarna att det är det som speglar föreningens framgång och att det 
visar att föreningen ”går runt” varje år.  
 
”Om man vänder på frågan, vad tycker våra medlemmar och media är 
intressant? Jo, det är resultaträkningen, sista raden.” 

 
Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 

 
PRO är en av de föreningar som anser att resultatet är viktigast att visa.  De 
var dock av den uppfattningen att medlemmarna var mer intresserade av 
balansräkningen och hur mycket pengar föreningen innehar.  
 
”Ja det beror ju på hur man ser det. Medlemmar är ju mest intresserade av 
att se balansräkningen givetvis. För de är ju intresserade av att se hur 
mycket pengar vi har. Men, men att det viktigaste tycker jag givetvis 
resultatet, det är ju viktigt…” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
 
En förening påpekade att även personalkostnaderna borde visas lite extra. 
En av de tretton föreningarna kunde inte precisera något specifikt utan 
anser att allt i årsbokslutet är lika viktigt att visa.   
 
På frågan om föreningen upprättar någon finansieringsanalys svarade tre 
föreningar att de gör det. Ingen av dessa föreningar upprättar dock denna 
efter årsredovisningslagens modell och ingen inkluderar analysen i 
årsbokslutet eller årsredovisningen. De tre föreningar som upprättar 
finansieringsanalyser använder sig av egna uppställningar och det är endast 
styrelsen och revisorerna som får ta del av analysen. Tio föreningar 
upprättar således inte någon finansieringsanalys och av dessa var det endast 
en som påpekade att föreningen snarast möjligt ska börja med den formen 
av analys. En åsikt vi erhöll var att det är svårt att upprätthålla en viss 
standard i föreningar eftersom personer ofta byts ut. Om en duktig kassör 
försvinner kanske nästa inte tycker att samma saker är lika viktiga, så 
kvaliteten på redovisningen styrs helt av kassörens kompetens. Linköpings 
flygklubb och Hjärta till hjärta svarade följande på frågan om de upprättar 
någon finansieringsanalys: 
 
”… den förrförra kassören gjorde det… vi har inte hunnit med det på 
senare tid… det var i alla fall ett tag sedan jag såg någon.” 

 
Sture Bjelkåker, Linköpings Flygklubb, 2002-03-26   
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”Jag har inte gjort det än, ska göra det under våren tänkte jag och jag har 
börjat att titta på hur det kan fungera. Nej, jag tar det i tur och ordning 
vartefter jag hinner. ” 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08  
 
Alla föreningar svarade att de varje år upprättar en budget som dessutom är 
mycket detaljerad och som inkluderar alla intäkter och kostnader som 
föreningen kan tänkas ha under kommande år. Handels, Norrköpings 
basketklubb och Linköpings flygklubb är tre av dessa: 
 
”Budgeten omfattar alla kurser och allt vi gör det budgeteras helt enkelt. 
Vad som är svårt i en sån här verksamhet är att det kommer till så mycket 
under årets gång så att säga. När budgeten redan är klar så kanske 
förbundet kommer med något som vi ska göra och det är svårt att 
budgetera under året.” 

Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02  
 
”Ja vi gör en intäkts- kostnadsbudget, dels finns det ju ett regelverk i 
basketligan som kräver att vi reviderar in årsredovisning till en aktuell 
status per årsskiftena och en prognos för nästkommande budgetår, eller 
verksamhetsår så att det finns i vårt statut att vi ska göra det.” 
 

Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 
 
”Vi måste ha budget för alla poster för det viktiga är då att vi sätter 
priserna rätt, de här priserna när vi hyr ut planen för, sätta de rätt så att 
det går ihop sig, missar man det kan det lätt bli stora förluster för det är 
rätt små marginaler om man säger så det gäller att ha rätt priser och för 
att ha rätt priser måste man ha en budget. Normalt har vi det i början av 
året men i år har det inte blivit någon ännu, det viktiga är att den kommer 
före säsongen.” 

Sture Bjelkåker, Linköpings flygklubb, 202-03-26 
 
Nio av föreningarna följer upp sin budget månadsvis vanligtvis i samband 
med deras styrelsemöten medan en förening följer upp sin budget årsvis.  
 
”Det gör man så fort man kan. Årsbudgeten vi gör, den följer vi upp varje 
månad, så den följer vi upp då och jämför med resultatet varje månad.” 
 

Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 
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”… om man ser då uppföljningen på det här då, den är ju också intressant 
kanske, då gör vi så här, och det här är vi väldans noga med faktiskt. Det 
är så att det redovisas, vi har i princip styrelsemöte varje månad, då 
redovisas det varje månad… så vi ser då hur det går… Så man följer hela 
tiden då hur det ser ut på varje konto.” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
 
Handels är en av de föreningar som kontinuerligt följer upp sin budget och 
de påpekade även: 
 
”… då är det ju för en grupp som inte kan ekonomi alls och det är det som 
är svårigheten. Helst vill de ju ha så lite siffror som möjligt och vi försöker 
producera så mycket som möjligt, alltså det är en avvägning som är så svår 
alltid i en organisation som vår.” 

Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02   
 

Tre föreningar har inga rutiner för uppföljning av budget och en av dem 
menade att ”det blir som det blir”. I tabell 4 visas en sammanställning av 
hur vanligt förekommande det är bland ideella föreningar att upprätta 
finansieringsanalys samt budget. 
 

 
Typ av finansiell rapport 

 
Antal föreningar som 

upprättar… 
 

 
Antal föreningar som inte 

upprättar… 

 
Finansieringsanalys 

 

 
3 st. (inkluderas ej i 

årsbokslut/årsredovisning) 
 

 
10 st. 

 
Budget 

 

 
13 st. 

 
0 st. 

Tabell 4: Förekomsten av finansieringsanalys samt budget i de ideella föreningarna 
 

4.2 Vad ingår i begreppet nettoomsättning och är begreppet 
relevant för ideella föreningar? 

 
4.2.1 Nettoomsättning 

 
Som vi skrev i inledningskapitlet är ÅRL:s definition av nettoomsättning 
ett oklart begrepp, varför det har uppkommit en debatt om vad ideella 
föreningar ska inkludera i begreppet och om begreppet överhuvudtaget är 
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relevant för ideella föreningar. Det är nämligen vanligt att en stor del av en 
ideell förenings inbetalningar består av gåvor, medlemsavgifter och bidrag. 
(Balans Nr.5, 2000) För att få en bild av vilka poster ideella föreningar 
inkluderar i sin nettoomsättning ställde vi frågan: Vad inkluderar ni i er 
nettoomsättning? 
 
Det förekommer mycket olika slags poster i nettoomsättningen bland 
föreningarna och de svar vi erhöll var medlemsavgifter, försäljning av 
lotter et cetera, bidrag, avgifter för aktiviteter och arrangemang, 
förhandlingsersättningar, uthyrning, anslag, spel, restaurangrörelse, 
sponsorer, reklam, biljettförsäljning, insamlade medel, gåvor samt posten 
övrigt. Bland övriga intäkter nämndes bland annat övriga administrativa 
intäkter och annonsintäkter. Den mest förekommande posten är 
medlemsavgifter, som förekommer i alla föreningar utom en. Lars 
Andersson vid Hjärta till hjärta sade exempelvis:  
 
”Vi kan väl dela upp det lite grann, dels har vi ett gäng projekt… sen har 
du nästa försäljning av second hand… och så har vi gåvor och 
medlemsavgifter och sen lite övrigt… Så frågan är om de här övriga ska 
ingå i nettoomsättningen egentligen men de kanske inte ska vara där men 
resten hör till nettoomsättningen.” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
Curt Karlsson på PRO svarade följande: 
 
”Ja, det vi tar upp är ju det vi lever på givetvis, vi är ju då en ideell 
organisation och vi är en distriktsorganisation så vi har, får ju då 
landstingsbidrag till en viss del av vår verksamhet. Sen har vi ju en del då 
utav, som är en stor post också givetvis, medlemsavgifter som kommer in.” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
 
Alla intervjuade föreningar inkluderar medlemsavgifter i sin 
nettoomsättning förutom Östergötlands travsällskap. 
 
”Vi inkluderar då i princip, det är ju lite speciellt, vi kan inte inkludera allt 
spel i vår omsättning, men vi inkluderar de spelintäkter som vi får från 
ATG det är ju vår omsättning plus restaurangomsättning och hyresintäkter 
och sponsor- och reklamintäkter. Det är vår omsättning. Medlemsavgifter 
räknas inte in.” 

Lage Helgesson, Östergötlands travsällskap, 2002-03-27 
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Anledningen som Lage Helgesson angav för att Östergötlands travsällskap 
inte inkluderar medlemsavgifter i nettoomsättningen var att de utgör en så 
liten del av deras totala nettoomsättning, då antalet medlemmar är lågt. Det 
är därför inte intressant att visa medlemsavgifternas belopp och de tas 
överhuvudtaget inte upp i redovisningen. 
 

4.2.2 Årsredovisningslagens definition av nettoomsättning 
 
Vi ville närmare utreda om de ideella föreningarna har upplevt några 
problem vid tillämpningen av årsredovisningslagens definition av 
nettoomsättning, som nu även stora ideella föreningar ska följa. Därför 
frågade vi: Har ni problem att tolka vad som avses med 
nettoomsättning enligt ÅRL? Anser ni att den omfattar de poster som 
ni inkluderar i er omsättning?  
 
Av alla föreningar var det elva stycken, bland andra PRO, Östergötlands 
ishockeyförbund och  Hjärta till hjärta som inte anser sig ha problem med 
att förstå vad som menas med årsredovisningslagens definition av 
nettoomsättning.  
 
”Nej det tycker jag inte att det är, för att du ser, det som vi arbetar med, att 
i den nya så skiljer vi alltså inte på det här med bidrag och såna här saker, 
utan här är då rena verksamhetsintäkter och det är ju de här 
kontogrupperna 31-36 och då är det ju både bidragsdelarna och 
verksamhetsdelarna. Och så kan det vara lite övriga intäkter, men det vet 
jag inte vad det skulle vara, det är ju i så fall om jag kan tänka mig att man 
gör någon speciell aktivitet som inte är normal och då kan man ju hamna 
där.” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
 
”Nej, det ger sig nästan självt. Men vi kan ju inte säga att vi har försålda 
varor eller utförda tjänster. Eller tjänster okej det har vi ju för de avgifter 
som vi tar in… är ju en form utav tjänster och därför har vi ett kansli så det 
är en form av utförda tjänster kan man säga, och som ingår i företagets 
normala verksamhet. Ja okej, vi arrangerar ju då och administrerar 
distriktslagsverksamheten som är det stora för oss och även TV-pucken för 
vi har intäkter för det men i form utav anslag. Det är svårt att säga att det 
är försäljning, men det är en typ av utförda tjänster som vi då ska ha 
ersättning för.” 
 

Sten-Evert Lundberg, Östergötlands ishockeyförbund, 2002-03-21 
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”Både ja och nej, problemet är ju att vi får in en massa, vi får in pengar 
från lite olika håll avseende olika saker och det är mycket gåvor och 
projektintäkter så vi får ju räkna projektintäkterna som en del av våran 
ordinarie verksamhet i så fall, nej på så vis är det inte så svårt att förstå 
vad som det ska vara egentligen utan det är ju hjälp, det som går direkt till 
hjälp plus våran second hand som vi räknar in som nettointäkter.” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
Två föreningar anser sig ha problem med att förstå begreppets innebörd och 
Handels är en av dessa två föreningar. 
 
”Ja, det hade det nog varit om jag hade läst lagen själv då hade jag haft 
svårt men nu har ju vi fått rekommendationer eller information från 
förbundet och enligt de är nettoomsättningen våra medlemsavgifter… Vi 
har ingen försäljning och vi har ingen rabatt… det ska ju vara det som är 
kontinuerligt i företaget… det ska inte vara tillfällig omsättning och då 
översatte vi det till våra medlemsavgifter, för de är ju kontinuerliga.” 

 
Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02 

 
Vidare svarade åtta stycken föreningar att de anser att definitionen omfattar 
de poster som de tar upp som nettoomsättning, men endast en av 
föreningarna kunde ge en förklaring till varför. Förklaringen var att 
föreningens alla intäkter räknas in i nettoomsättningen. Fem stycken 
föreningar ansluter sig inte till denna uppfattning och förklaringar som gavs 
till detta var att definitionen utgår från ett företagsperspektiv, det 
förekommer ingen försäljning av varor eller tjänster, definitionen borde 
utvidgas, någon post borde kanske uteslutas och definitionen passar alls 
inte in på vår verksamhet. Östergötlands ishockeyförbund och Linköpings 
flygklubb är två föreningar som anser att definitionen inte omfattar de 
poster de tar upp i sin nettoomsättning. 
 
”Ja, ska den här lagen gälla för en ideell föreningsverksamhet så borde 
man nog ta in någon form av anslag och avgifter et cetera…” 
 

Sten-Evert Lundberg, Östergötlands ishockeyförbund, 2002-03-21 
 
”Ja, sen har vi en post till och det är medlemsavgifter så det är ju en bra 
fråga om den ingår här. Ja och det är ju en extremt viktig fråga för de 
flesta föreningar har ju inga andra inkomster, eller man kan ju inte kalla 
medlemsavgifter för omsättning… om man nu menar att den ska omfatta 
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ideella föreningar måste det ju stå klart och tydligt hur medlemsavgifter 
ska behandlas… här är de med i omsättningen.” 
 

Sture Bjelkåker, Linköpings flygklubb, 2002-03-26 
 
I tabell 5 visas en sammanställning över hur många föreningar som har 
problem med att förstå ÅRL:s definition av nettoomsättning och hur många 
som anser att definitionen omfattar föreningens nettoomsättning. 
 
 
Erhållna 

svar 

 
Antal föreningar som har problem 

att förstå ÅRL:s definition av 
nettoomsättning 

 

 
Antal föreningar som anser att ÅRL:s 

definition omfattar föreningens 
nettoomsättning 

 
 

Ja 
 

 
4 st. 

 
8 st. 

 
Nej 

 
9 st. 

 

 
5 st. 

 
Tabell 5: Sammanställning av hur de ideella föreningarna uppfattar ÅRL:s definition av 
nettoomsättning 

4.3 Vilken typ av tillgångar förekommer och har värderingen av 
dessa förändrats? 

 
4.3.1 Anläggningstillgångar 

 
Tillgångar i form av resurser är en förutsättning för genomförande av en 
ideell förenings syfte. (Balans Nr.5, 2000) För att kartlägga vilken typ av 
tillgångar som förekommer hos ideella föreningar ställde vi frågan: 
Innehar er förening några materiella eller immateriella 
anläggningstillgångar, och i så fall vilka kategorier?  
 
Av de tretton föreningarna svarade tolv att de innehar materiella 
anläggningstillgångar och de mest förekommande är kontorsinventarier och 
byggnader. Östergötlands ishockeyförbund svarade: 
 
”Ja, det vi har här. Lite inventarier, det är företrädesvis som står här i 
noterna, kopiator, datorprogram, möbler till kansliet, det är den typen.” 
 

Sten-Evert Lundberg, Östergötlands ishockeyförbund, 2002-03-21 
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Norrköpings basketklubb påpekade dock att det inte är så stora belopp som 
visas i balansräkningen eftersom de idkar byteshandel med företag om det 
är någonting de behöver: 
 
”…det kan vara en dator eller någonting sånt där men det är så att man 
oftast byter grejor med varandra, om det är så att vi behöver en dator så är 
det någon som håller med det, så man får en väldigt liten balansräkning." 

 
Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 

 
Den förening som angav att de inte har några materiella 
anläggningstillgångar svarade att de inte har några eftersom de använder så 
lite kontorsinventarier och att den övervägande delen köps begagnade och 
därmed inte har något ekonomiskt värde. Den fortsatta presentationen av 
anläggningstillgångar kommer därför att exkludera denna anonyma 
förening.  
 
Ingen av de ideella föreningarna innehar några immateriella 
anläggningstillgångar. Det var många föreningar som inte visste vad en 
immateriell tillgång är varför vi vid flera tillfällen fick ge exempel på en 
sådan tillgång. Hjärta till hjärta och Handels svarade exempelvis följande 
på denna fråga: 
 
”Vad menar du då höll jag på att säga.” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
”Vad räknar man som det?” 

Birgitta Skoog, Handels, 2002-04-02 
 
I vår dokumentstudie såg vi att Östergötlands ishockeyförbund redovisar 
datorprogram som en materiell anläggningstillgång. Norrköpings 
basketklubb innehar spelarlicenser och svarade följande på frågan om 
immateriella anläggningstillgångar: 
 
”Nej, spelarlicenser för vi inte upp i balansräkningen, men i 
kontrollbalansräkningen för vi ju upp spelarvärden, eftersom vi har ett 
minus sedan långt tillbaka så gör vi alltid en kontrollbalansräkning varje 
år, årsbokslut också och vi tar upp spelarvärden.” 
 

Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 
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I och med att ingen förening redovisar några immateriella 
anläggningstillgångar, ställdes resterande frågor angående hanteringen av 
anläggningstillgångar endast vad gäller materiella anläggningstillgångar. 
 

4.3.2 Anläggningsregister 
 
De ideella föreningar som omfattas av den nya bokföringslagen ska 
upprätta ett anläggningsregister över föreningens tillgångar. (ÅRL 
1995:1554) För att undersöka hur väl detta efterlevs i ideella föreningar 
ställde vi frågan: För ni något anläggningsregister över era materiella 
anläggningstillgångar, och i så fall vilka uppgifter registreras? 
 
Sex av de tolv föreningarna som angav att de innehar materiella 
anläggningstillgångar upprättar anläggningsregister. De uppgifter som 
återkom som svar på vad som registreras är anskaffningsvärde, när 
tillgången köptes, vad det är för någonting, avskrivet belopp och restvärde. 
Två av dessa sex föreningar svarade: 
 
”Ja, varje årsbokslut gör vi en bokslutsbilaga med varje flygplan och så 
vidare om det är det ni menar med anläggningsregister, en förteckning 
över anläggningarna, ja det står vad varje är värd.” 

 
Sture Bjelkåker, Linköpings flygklubb, 2002-03-26 

 
”Ja det finns då anskaffningsår, inköpsvärde, avskrivet belopp och 
restvärde.” 

Lage Helgesson, Östergötlands travsällskap, 2002-03-27 
 
IOGT-NTO tillhör en av de föreningar som inte redovisar sina tillgångar i 
balansräkningen, men de upprättar ett anläggningsregister: 
 
”Vi försöker emellanåt och det är ju då att vi noterar vad vi köper in för 
något, vad det är och vad vi betalar för det när vi köper det, men det är inte 
alltid det fungerar.” 

Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 
 
Sex föreningar svarade att de inte upprättar något anläggningsregister och 
Hjärta till hjärta är en av dessa föreningar: 
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”Nej, det är ju så pass lite så jag har inte tyckt att jag behövt göra det, det 
är skillnad om man har lite mer… ” 

 
Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 

 
I tabell 6 visas hur föreningarna svarade på frågan om de upprättar något 
anläggningsregister. 
 

 
Antal föreningar som upprättar 

anläggningsregister 
 

 
Antal föreningar som inte upprättar 

anläggningsregister 

 
6 st. 

 

 
6 st. 

 
Tabell 6: Antal föreningar som upprättar/inte upprättar anläggningsregister 
 

4.3.3 Värdering av anläggningstillgångar 
 
Tillgångarnas värde har en avgörande betydelse vid avgörandet av hur 
omfattande redovisningsplikt som ska åläggas föreningen. (Balans Nr.5, 
2000) För att erhålla en uppfattning om hur ideella föreningar går tillväga 
för att värdera sina materiella anläggningstillgångar och i de fall 
anskaffningsvärdet används, vad som inkluderas i detta värde ställde vi 
frågorna: Hur går ni tillväga för att värdera era materiella 
anläggningstillgångar och om anskaffningsvärdet används, vad 
inkluderar ni i detta? 
 
Det vanligaste sättet för ideella föreningar att erhålla sina tillgångar, är att 
de förvärvar dem. Tre av föreningarna tar endast upp sina materiella 
anläggningstillgångar till värdet av en krona i balansräkningen. PRO är en 
av dessa och deras svar löd: 
 
”Ja det vi har är ju datorer och sånt här, men att vi har ju, i bokföringen så 
är det ju en krona så att, vi har ju inte bokfört några anläggningstillgångar 
och vi jobbar ju inte med några avskrivningar och sånt där tack vare att vi 
som ideella organisationer är skattebefriade. Då finns det ju ingen 
anledning att jobba med avskrivningar, det är ju skattetekniska delar om 
man gör det. Så därför har vi inget, i bokföringen så har vi ju inget där, 
annars så har vi ju det.” 

Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 
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En förening, IOGT-NTO, redovisar och värderar inte sina materiella 
anläggningstillgångar i balansräkningen. 
 
 ”Det är ju så här, att vi har ju en del hus och sånt där, men de är ju 
allmänna samlingslokaler och det finns inget taxeringsvärde, så ur 
skatteredovisningssynvinkel är de inte värda någonting. Sen kan de vara 
värda många kronor.” 

Bengt Sandberg, IOGT- NTO, 2002-03-21 
 
Åtta föreningar värderar sina materiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärdet. Vi frågade då vad föreningarna inkluderar i detta 
värde. Sex av föreningarna angav att det endast är inköpspriset som 
registreras som anskaffningsvärde. Hjärta till hjärta är en av dessa 
föreningar och de sade: 
 
”… det värde vi för in är ju då det inköpsvärdet så att säga som vi har köpt 
grejerna för det är det som kommer in… det är själva fakturan bara.” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
I tabell 7 visas de erhållna svaren på hur de ideella föreningarna värderar 
sina materiella anläggningstillgångar i balansräkningen. 
 

 
Antal föreningar som 

värderar sina materiella 
anläggningstillgångar till en 

krona 
 

 
Antal föreningar som inte 

alls värderar sina materiella 
anläggningstillgångar 

 
Antal föreningar som 

värderar sina materiella 
anläggningstillgångar till 

anskaffningsvärdet 

 
3 st. 

 

 
1 st. 

 
8 st. 

 
Tabell 7: De ideella föreningarnas värdering av sina materiella anläggningstillgångar 
 
Det är endast två föreningar, av de åtta som använder anskaffningsvärdet 
vid värdering av sina materiella anläggningsgångar, som även inkluderar 
andra kostnader utöver inköpspriset i anskaffningsvärdet. Under 
intervjuerna visade det sig att många föreningar inte visste vad för slags 
omkostnader som kan inkluderas i anskaffningsvärdet. 
 
”Det är ju helt enkelt inköpspris, inköpsvärde som förs in första gången… 
är det större saker så kan det exempelvis vara en installation som kan kosta 
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i princip lika mycket som grejen man köper, så då finns ju den med i 
värdet.” 

Lage Helgesson, Östergötlands travsällskap, 2002-03-27 
 
”… det är ju den totala kostnaden för anskaffandet om till exempel en 
skärm den kan ju ha innehållit även att den ska bli installerad, nu vet jag 
inte om det var det i det här fallet men hade det varit det hade jag tagit upp 
hela kostnaden för att få den funktionsduglig och på plats.” 

 
Sten-Evert Lundberg, Östergötlands ishockeyförbund, 2002-03-21 

 
4.3.4 Kostnadsföring 

 
Kostnadsföring av materiella anläggningstillgångar via avskrivningar är 
något som stora ideella föreningar måste göra i och med att de ska upprätta 
årsbokslut eller årsredovisning enligt ÅRL. (1995:1554) För att erhålla en 
uppfattning om hur vanligt förekommande avskrivningar är frågade vi 
föreningarna: Hur kostnadsför ni anskaffningskostnaden för materiella 
anläggningstillgångar? Om avskrivning förekommer, vilken metod 
använder ni? 
 
Av de tolv föreningar, som innehar materiella anläggningstillgångar, är det 
åtta stycken som kostnadsför med hjälp av planenliga avskrivningar, 
antingen efter en viss procentsats eller baserat på linjär avskrivning över ett 
visst antal år. Det är vanligt att föreningarna följer rekommendationer 
utfärdade från huvudkontor eller förbund vid bestämmandet av tillgångens 
livslängd. Östergötlands travsällskap sade: 
 
” Vi gör ju avskrivningar… det är ju naturligtvis olika procentsatser för 
olika grejor så att säga. En del har tio procent och en del har tjugo procent 
och byggnader tre eller fem procent och så vidare. Men annars är det inga 
konstigheter, vi följer det rakt av bara.” 
 

Lage Helgesson, Östergötlands travsällskap, 2002-03-27 
 
De resterande fyra föreningarna är de som värderar sina materiella 
anläggningstillgångar till en krona i balansräkningen samt den förening 
som valt att inte ta upp dessa alls i balansräkningen. Tre av dessa 
föreningar gör direktavskrivningar på de materiella 
anläggningstillgångarna. PRO och IOGT-NTO är två av dessa. 
 
” Nej avskrivningar, vi skriver ju av dem direkt, vi gör ju inga 
avskrivningsplaner eller nåt sånt där. Det är ju utav anledningen då att vi 
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är skattebefriade och då finns det inte någon anledning att hålla på med 
det. Ja, det är ju klart om det vid något tillfälle skulle vara, om det skulle se 
lite snyggare ut vid bokslutet möjligtvis då. Men annars ser jag inte att det 
finns någon annan funktion. Men däremot om vi hade varit skattepliktiga 
då ska man ju göra det givetvis, av skattetekniska skäl.” 

 
Curt Karlsson, PRO, 2002-03-19 

 
”Vi kostnadsför den direkt, så är vi av med det… Vi köper i princip aldrig 
någonting när vi inte har pengar till det och då finns det inte någon 
anledning, tycker en del av oss, att hålla på att leka med såna här saker. 
Fast vi måste visst göra det nu eller hur det nu blir.” 

 
Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 

 
Enligt vår dokumentstudie behandlar den fjärde av dessa fyra föreningar 
sina materiella anläggningstillgångar på ett annorlunda sätt. Den redovisar 
inventarier till en krona i balansräkningen men gör samtidigt avskrivningar 
i resultaträkningen varje år efter ett högre beräknat belopp. 
 

4.3.5 Omvärdering 
 
I och med den nya bokföringslagens hänvisning till ÅRL kan 
nedskrivningar tillämpas av en ideell förening men ej uppskrivningar. 
(ÅRL 1995:1554)  För att kartlägga redovisningen i ideella föreningar är 
det även intressant att se om omvärderingar överhuvudtaget är något som 
förekommer bland ideella föreningar. Vi ställde därmed frågan: 
Förekommer det att ni gör omvärderingar av era tillgångar?  
 
Elva av föreningarna svarade att de inte gör några omvärderingar.  
 
”Det tror jag inte, däremot gör vi alltid en marknadsvärdering, en 
försäkringsvärdering men bokföringsmässigt ändrar vi ju inte.” 

 
Sture Bjelkåker, Linköpings flygklubb, 2002-03-26 

 
Ett par föreningar påpekade att de har lagt det lite på en annan nivå, som 
handlar om att de överhuvudtaget ska få med tillgångarna i redovisningen. 
Norrköpings basketklubb är den enda förening som gör omvärderingar av 
sina materiella anläggningstillgångar. De innehar en bostadsrätt vilken har 
blivit föremål för omvärdering. 
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”Vi har skrivit ned den två gånger på nio år så att den har ju ett värde, sen 
blir ju frågan när vi ska avyttra den vilket värde den verkligen har. Just nu 
kanske den ligger cirka tjugo procent övervärderad i balansräkningen.” 

 
Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 

 

4.4 Vad är en donerad tillgång och hur behandlas den i 
redovisningen? 

 
4.4.1 Förekomsten av donerade tillgångar 

 
Många ideella föreningar får tillgångar i form av donationer, vilket inte är 
helt oproblematiskt då en donation har stora likheter med vad som utgör 
gåva respektive stiftelse. Värderingen av donationer är även den 
problematisk eftersom föreningar som erhåller donationer inte har någon 
anskaffningskostnad för dessa, varför de skulle kunna tas upp till ett värde 
av noll i redovisningen. (Balans, 5/2000) För att ta reda på om det är 
vanligt att ideella föreningar erhåller gåvor eller donationer och att det 
därmed finns en risk för att dessa behandlas fel i redovisningen ställde vi 
frågan: Förekommer det att er förening erhåller gåvor eller 
donationer?  Om ja, vilken typ?  
 
Sju föreningar svarade att de erhåller gåvor. Två av dessa är Norrköpings 
basketklubb och Hjärta till hjärta vilka svarade: 
 
”Vi får ju från Rotary till exempel, och då är det ju penninggåvor i 
huvudsak. Men det är ju klart, inte att vi får några materiella gåvor, då 
handlar det istället om någon motprestation, istället för att ett IT-företag 
som säljer datorer, och att de ska betala oss att vi ska betala dem så byter 
man. Det finns även en del enskilda människor som skickar in 
kontantbidrag av en och annan orsak, vi har ju något socialt projekt och de 
kanske tycker att det är beaktansvärt och skickar in pengar.” 
 

Bo Sundberg, Norrköpings basketklubb, 2002-04-03 
 
”Jo, tack vi får mycket sånt… i den här föreningen hoppas jag att det blir 
mycket gåvor, ja om du tittar på hela projektsidan så är det ju gåvor och 
sen har vi dessutom en punkt som heter gåvor i resultaträkningen och det 
är alltså gåvor som får användas till det vi själv behöver där vi behöver det 
mest så att då får vi använda det som vi känner.” 
 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
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En förening, Östergötlands ishockeyförbund, angav att den erhållit en 
donation.  
 
”Det har förekommit en gång och det kan man se i balansräkningen här… 
det var så att det var en ledare… som donerade pengar när han avgick för 
många år sedan och avkastningen för de där pengarna skulle användas till 
att honorera någon bemärkt ledare och det brukar göras vid varje 
årsmöte.” 

Sten-Evert Lundberg, Östergötlands ishockeyförbund, 2002-03-21 
 
Det mest förekommande är att erhålla penninggåvor och många föreningar 
betraktar dessa inflöden som tillskott, vilka inte i förväg kan beräknas för 
året. En förening av de sju som erhåller gåvor får dessa i form av utförda 
tjänster. Den form av tjänst de erhåller är att yrkesmänniskor inom olika 
kategorier ställer upp med sina maskiner vid en nybyggnation och gör 
någonting som de inte tar betalt för. Detta är dock något som inte visas i 
föreningens redovisning. Två föreningar får utöver penninggåvor även 
materiella gåvor. Det är alltså sex föreningar som erhåller penninggåvor.  
 
I tabell 8 visas en sammanställning av hur vanligt förekommande det är 
bland ideella föreningar att erhålla gåvor och donationer. 
 

 
Antal föreningar som 

erhåller gåvor 
 

 
Antal föreningar som 

erhåller donationer 

 
Antal föreningar som 

varken erhåller gåvor eller 
donationer 

 
7 st. (varav 1 tjänst) 

 

 
1 st. 

 
5 st. 

 
Tabell 8: Förekomsten av gåvor och donationer i de ideella föreningarna 
 
Vi frågade de sju föreningar, som svarade att de erhåller gåvor: Är det 
vanligt att gåvorna är försedda med speciella villkor och/eller avsedda 
att användas för ett speciellt ändamål?  Denna fråga ställdes för att 
komma underfund med om det finns donerade tillgångar i föreningen som 
de inte själva vet om. Är en gåva försedd med speciella villkor och avsedd 
att användas till ett speciellt ändamål är den formellt sett en donation varför 
det uppstår tveksamheter om den utgör en stiftelse och om den då verkligen 
ska tas med i balansräkningen. (Lundén 2002-02-20, Balans Nr.5, 2000) 
 



- Insamlad information - 
 

74 

Sex av de sju föreningar som erhåller gåvor svarade att dessa oftast är 
försedda med villkor och avsedda att användas till ett speciellt ändamål. 
Det är endast de materiella gåvorna som inte är villkorade.  
 
”Det förekommer ja, men man försöker att se till att det blir så allmänt som 
möjligt. För det blir bara elände annars, efter en tid så blir det eländigt.” 
 

Bengt Sandberg, IOGT-NTO, 2002-03-21 
 
I tabell 9 visas en sammanställning av hur vanligt förekommande det är 
med villkorade gåvor. 
 

 
Antal föreningar som erhåller villkorade 

gåvor 
 

 
Antal föreningar som inte erhåller 

villkorade gåvor 

 
6 st. 

 

 
1 st. 

 
Tabell 9: Förekomsten av villkorade gåvor i de ideella föreningarna 
 
Avseende de ideella föreningarnas uppfattning om vad som avses med 
donation framgår det utifrån deras svar på frågan om de innehar några 
gåvor eller donerade tillgångar att föreningarna är eniga gällande vad de 
har i åtanke när de pratar om donationer.  De avser då främst resurser som 
erhålls utan motprestation samt att dessa resurser är ”öronmärkta” eller 
avsedda genom villkor till att endast användas till ett speciellt ändamål. 
 

4.4.2 Bokföring och risk för sammanblandning 
 
I syfte att ta reda på om det finns en risk för sammanblandning mellan 
donation, gåva och stiftelse frågade vi: Gör er förening någon åtskillnad 
mellan gåva respektive donation i redovisningen? För att få reda på hur 
de ideella föreningarna värderar och bokför sina gåvor/donationer ställde vi 
även frågorna: Hur värderar ni era gåvor/donerade tillgångar? Hur 
bokförs era gåvor/donationer när de erhålls?  
 
Ingen förening gör någon åtskillnad eller reflektion över om det är en gåva 
eller donation de erhåller, utan de flesta påstår att det är gåvor de mottar. 
Vissa föreningar har även angett att de innehar stiftelser och dessa 
föreningar har, vilket framkommit genom dokumentstudien, stiftelsen 
åtskild från föreningens redovisning. 
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”…vi har bland annat fått, vi har en stiftelse bildad, där avkastningen går 
till vårat arbete…”  

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
 
De sex föreningar, vilka erhåller villkorade gåvor, visar inte dessa villkor i 
redovisningen enligt vår dokumentstudie.  
 
Som nämnts ovan är det endast Östergötlands ishockeyförbund som säger 
sig ha erhållit en donation och den bokfördes vid erhållandet till verkligt 
värde som en tillgång, kallad fond, och som eget kapital. Bland de övriga 
föreningarna, som sa sig ha erhållit villkorade gåvor, förekommer följande 
bokföringsalternativ: Intäkt och tillgång (4st.), skuld och tillgång samt 
tillgång och tillgång. 
 
De två föreningar som erhåller materiella gåvor utöver sina penninggåvor 
värderar och redovisar inte dessa i redovisningen. Föreningen Hjärta till 
hjärta erhåller till exempel mycket kläder som de säljer i sin secondhand 
butik. 
 
”… vi kanske skulle kunna dubbla den här balansräkningen nästan skulle 
jag kunna tro med ett par miljoner med allt sånt om man skulle sätta ett 
försiktigt värde på det.” 

Lars Andersson, Hjärta till hjärta, 2002-04-08 
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5 Analys 
 
I detta kapitel sammankopplas den för studien insamlade informationen, 
som presenterades i det förgående kapitlet, med ansatserna i 
referensramen. Genomgången följer även här  problemfrågornas 
uppställning. 
 

5.1 Hur påverkas redovisningen praktiskt av den nya 
lagstiftningen? 

 
5.1.1 Bokföringslagens påverkan på ideella föreningar 

 
Kunskapen om den nya bokföringslagen, vilket framgår ur intervjuerna, är 
olika stor bland de ekonomiansvariga i de ideella föreningarna. Vissa 
ekonomiansvariga är väl medvetna om att en ny lag har trätt ikraft och vad 
den innebär, medan andra först via vår intervju uppmärksammat den nya 
lagen. Några föreningar påpekar även uttryckligen att vissa 
ekonomiansvariga inte kan så mycket om bokföring och nya 
bokföringslagen. I och med att det förekommer okunnighet bland de 
ekonomiansvariga vad gäller nya bokföringslagen, finns det enligt oss en 
risk för att vissa ideella föreningar inte följer de regler som gäller. 
 
Majoriteten av de ideella föreningarna anser sig inte ha märkt av och inte 
behövt göra några förändringar för att anpassa sig till den nya 
bokföringslagen. Detta kan enligt oss kopplas samman med att vissa av de 
ekonomiansvariga inte verkar ha den kunskap som krävs för att 
uppmärksamma vilka förändringar som skett för ideella föreningar. De 
ekonomiansvariga har därför inte kunnat genomföra de förändringar som är 
nödvändiga för att följa de regler som finns. Exempel som verifierar detta 
är att flera föreningar är av den uppfattningen att byte av kontonummer är 
den märkbara förändringen i och med nya bokföringslagen. Andra 
föreningar svarade att de sedan några år tillbaka infört dataredovisning, 
vilket de anser vara en stor förändring.  
 
Samtliga ideella föreningar i studien säger sig ha en, inom organisationen, 
utvecklad praxis för hur redovisningen ska skötas. Vi har dock genom 
intervjuerna och dokumentstudien funnit att denna praxis, i de flesta 
föreningarna, inte överrensstämmer med det som den nya bokföringslagen 
förespråkar. Många ekonomiansvariga säger även att de har följt 
bokföringslagen redan innan den nya lagen trädde ikraft. I och med att den 
nya bokföringslagen medför fler förändringar gentemot den gamla lagen, är 
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vi av den uppfattningen att föreningarna borde märkt av en skillnad i 
redovisningen. Värt att notera är även att några av föreningarna anger att de 
sköts och hanterar sin redovisning som företag. Dessa föreningar har svårt 
att ange någon specifik lag eller några regler som de följer. En  förening 
angav dock att de följer ABL, som inte alls är en aktuell lag för ideella 
föreningar. Detta ger oss indikationer på att de ekonomiansvariga inte fullt 
ut använder sig av gällande redovisningsregler samtidigt som de vill 
framstå som strukturerade och laglydiga i sin redovisning. 
 
De föreningar som bedriver näringsverksamhet har tidigare omfattats av 
bokföringslagen (1976:125) och ”lag om årsredovisning i vissa företag 
m.m.” (1980:1103), för näringsverksamhetsdelen. Ingen av de föreningar, 9 
st., (se bilaga 2) som enligt bokföringsnämndens kriterier bör anses bedriva 
näringsverksamhet anger att de, innan den nya bokföringslagen, efterlevt 
denna lag. Detta anser vi vara en ytterligare indikation på att det bland 
vissa föreningar förekommer bristande kunskap angående gällande 
lagstiftning. Det har dock visat sig att flera föreningar är väl medvetna om 
när skatteplikt föreligger och flera föreningar påpekar att de är 
allmännyttiga och inte skyldiga att betala skatt. Enligt oss tyder detta på att 
de ideella föreningarna är mer insatta i skattelagstiftningen än i gällande 
redovisningslagstiftning. 
  
De flesta av föreningarna har en godkänd eller auktoriserad revisor som 
granskar föreningens årsbokslut eller årsredovisning.  Vid avslutandet av 
detta första räkenskapsår, vilket ska upprättas i enlighet med nya 
bokföringslagen, förefaller det inte som om revisorerna varit särskilt 
uppmärksamma på hur föreningarna hanterar sin redovisning eftersom BFL 
inte alltid efterlevs. Majoriteten av de ideella föreningarna har fortsatt att 
upprätta sina finansiella rapporter som de tidigare gjort och kan således inte 
ha erhållit information om vad som egentligen bör ändras i deras 
redovisning. Detta anser vi vara en bidragande orsak till att den nya 
bokföringslagen inte inneburit någon egentlig förändring för de ideella 
föreningarna.  
 

5.1.2 Ekonomisk utbildning och intern utbildning 
 
Många av de ekonomiansvariga sade att de upplever att det ställs mer krav 
på dem från föreningens sida i och med nya bokföringslagen. Ingen av dem 
kunde dock ange varför eller på vilket sätt detta har yttrat sig, varför de 
ekonomiansvariga enligt oss egentligen inte kan ha märkt av någon skillnad 
och att det därmed inte kan ha ställts högre krav från föreningarnas sida. 
Detta ger även en indikation på att fler än de ekonomiansvariga inte är så 
uppdaterade vad gäller den nya lagstiftningen. Enligt oss vore det rimligt 
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att styrelsen i en ideell förening ställer högre krav på den 
ekonomiansvariga, om de vet att stora förändringar har genomförts inom 
redovisningen. Detta eftersom det är styrelsen som ansvarar för att 
föreningen hanteras korrekt och att en rättvisande bild av föreningen visas 
upp (Hemström, 1996). 
 
Ungefär hälften av de ekonomiansvariga har ingen ekonomisk utbildning. 
En ekonomiansvarig som saknar ekonomisk utbildning borde enligt oss ha 
det svårare, än en ekonomiansvarig med ekonomisk utbildning, att ta till sig 
ny lagstiftning och redovisningsrekommendationer. Därför anser vi att 
avsaknaden av ekonomisk utbildning bland många av de ekonomiansvariga 
i föreningarna, kan vara en bidragande förklaring till varför vissa 
föreningar inte har en redovisning som följer den nya bokföringslagen.  
 
Intern utbildning är något som förekommer i hälften av de ideella 
föreningarna. Det finns enligt oss anledning att anta att den interna 
utbildningen som anordnas inom föreningarna inte alltid håller den nivå 
som den borde. Det framkommer exempelvis att en ekonomiansvarig, trots 
att den ekonomiansvariga själv inte har någon ekonomisk utbildning, håller 
i de interna utbildningarna inom föreningen. Avsaknaden av ekonomisk 
utbildning behöver dock inte innebära att en person är mindre kunnig inom 
redovisningsområdet, eftersom kunskap kan inhämtas på andra sätt än 
genom formell utbildning. Men vi anser att risken för att lära ut ”felaktiga” 
kunskaper ökar om den som lär ut inte själv har en ekonomisk utbildning 
som grund. Påpekas bör även att det inte alltid är tydlig information som 
sprids inom föreningarna. En förening angav exempelvis att den från 
förbundet erhöll en ny blankett i samband med detta årsbokslut, som ska 
ske i enlighet med nya bokföringslagen. Anvisningarna från förbundet om 
hur blanketten skulle fyllas i var dock oklara, vilket visade sig bero på att 
förbundet självt inte visste hur den skulle fyllas i. Enligt oss kan 
ovanstående ses som en ytterligare förklaringsfaktor till varför vissa 
föreningar inte hanterar sin redovisning på ett sådant sätt så att nya 
bokföringslagen efterlevs.  
 
Värt att notera är att några ekonomiansvariga i de ideella föreningarna är av 
den uppfattningen att det förekommer ett samband mellan redovisningens 
utformning och de personer som är ekonomiansvariga. Detta samband 
uttrycks enligt dessa ekonomiansvariga i att redovisningens kvalitet har 
anknytning till de ekonomiansvarigas kunskaper och engagemang. Enligt 
oss borde detta samband leda till att det i ideella föreningar är svårt att 
upprätthålla en viss redovisningsstandard, eftersom de ekonomiansvariga i 
vissa ideella föreningar ofta byts ut.  
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5.1.3 Gemensamt regelverk för alla ideella föreningar och samma krav som 

företag 
 

5.1.3.1 Gemensamt regelverk för alla ideella föreningar 
 
Det råder olika uppfattningar bland föreningarna huruvida det bör finnas 
något gemensamt regelverk för ideella föreningar, såsom bokföringslagen. 
Detta kanske kan förklaras av att vi medvetet valt att intervjua föreningar 
med olika syften. De flesta föreningarna är dock av den uppfattningen att 
det bör finnas lättnadsregler, främst med tanke på syfte och omsättning, för 
vissa föreningar. Något som vi finner intressant är att de föreningar som 
framför dessa åsikter anser att den kategori deras förening representerar bör 
få lättnader, medan övriga kategorier av föreningar bör följa ett gemensamt 
regelverk. Enligt oss finns det därmed en viss dubbelmoral bland 
föreningarna, i och med att de anser sig själva tillhöra den kategori som bör 
få lättnader. Detta tyder enligt oss på att det finns en motvilja bland vissa 
av föreningarna att omfattas av de ökade krav, vilket det nya regelverket 
medför. 

5.1.3.2 Samma krav som företag 
 
Majoriteten av föreningarna anser att det medför negativa konsekvenser för 
ideella föreningar då dessa, i och med den nya bokföringslagen, till viss del 
ska följa samma lagstiftning som företag. Det som främst uppfattas som 
negativt är att de ideella föreningarna får lägga ner mer tid på 
administration i form av bland annat redovisning, vilket leder till att 
uppfyllandet av föreningarnas syften blir åsidosatt. Det existerar därmed 
negativa attityder hos föreningarna till att hanteras och betraktas som 
företag, när det gäller redovisningen. De negativa attityderna avser främst 
den nya kopplingen till årsredovisningslagen, vilket exempelvis framkom 
då en förening påpekade att det är helt vansinnigt att ideella föreningar ska 
omfattas av samma lagstiftning som företag. Detta eftersom företag och 
ideella föreningar befinner sig i två skilda världar och då exempelvis de 
ekonomiska rapporterna, som nu måste upprättas, inte fyller någon som 
helst funktion för ideella föreningar. 
 
Andra uppfattningar som erhållits under intervjuerna, vilka enligt oss 
verifierar dessa negativa attityder, är att vissa föreningar känner oro för att 
deras medlemmar går ur föreningen om det ställs för höga krav på dem, 
exempelvis vad gäller administrativa uppgifter. En anledning till de 
negativa attityderna angående nya bokföringslagens kopplingen till 
årsredovisningslagen, kan således enligt oss vara att de ideella föreningarna 
är rädda för att deras medlemmar ska tröttna på att engagera sig i 
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föreningen, i och med att kraven på administration ökats. De negativa 
attityderna bland föreningarna kan enligt oss leda till att den nya 
bokföringslagens genomslagskraft inte blir så stor, eftersom de föreningar 
som finner lagen svår och tidskrävande, troligtvis inte kommer att följa 
den. 
 
Några föreningar har även påpekat är att årsredovisningslagens 
uppställning för årsbokslut och årsredovisning inte behöver vara så 
detaljerad som föreningarna tidigare haft. En konsekvens av detta är att 
många föreningar inte kan visa sina  medlemmar det de själva tycker är 
viktigt. Som vi beskrev i bakgrunden är ideella föreningar mycket olika 
varandra vad gäller syfte och verksamhet. Det är därför enligt oss inte 
lämpligt att i lag ange hur uppställningen i årsbokslut och årsredovisning 
ska se ut, eftersom föreningarna har olika poster som de tycker är viktiga 
att visa.  
 
Ett par föreningar är uttryckligen positiva till att följa årsredovisningslagen 
och anser att det bör finnas ett gemensamt regelverk för alla organisationer 
som bedriver ekonomisk aktivitet. Dessa föreningar bedriver själva 
näringsverksamhet, varför det kanske kan ses som en indikation på att de 
föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet inte i lika stor 
utsträckning, som de föreningar som inte bedriver ekonomisk verksamhet, 
har något emot att följa samma lagstiftning som företag.  
 
Det rådande rättsläget, att årsredovisningslagen nu även ska gälla för icke 
vinstdrivande organisationer, blir enligt oss felaktigt eftersom 
lagstiftningen är utformad för marknadskopplade organisationer. I 
årsredovisningslagen återfinns begrepp och definitioner vilka förutsätter att 
ideella föreningar har ett vinstintresse och att ideella föreningar, när de tar 
betalt för genomförandet av sitt syfte, inte endast avser att ”gå runt” 
ekonomiskt. Exempel på begrepp som är resultatkopplade är 
nettoomsättning, vilket ska leda fram till periodens resultat och eget 
kapital, vari balanserad- och årets vinst ingår. Som framkom ovan existerar 
det negativa attityder bland majoriteten av föreningarna att betraktas som 
företag. Detta anser vi tyda på att det perspektiv som ideella föreningar 
betraktas ur, vad gäller deras redovisning, inte är helt tillfredsställande. 
 

5.1.4 Redovisningens delar 
 
Den rapport som de flesta ideella föreningarna anser vara viktigast att 
redovisa i årsbokslutet eller årsredovisningen är resultaträkningen, vilket 
innebär att det existerar resultatmedvetenhet bland föreningarna. Det är 
dock inte resultatmedvetenhet i den traditionella bemärkelsen att 
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föreningarna vill ”göra” stora vinster utan istället är det, som de flera 
gånger påpekar, viktigt att de ”går runt” och kan visa medlemmarna hur 
föreningens resurser används. Föreningarnas syn på redovisning är enligt 
oss i överrensstämmelse med det budgetkopplade perspektivet och 
fondteorins syn. Detta i och med att det primära enligt dessa ansatser är 
hantering och användning av organisationens resurser (Kam, 1990, 
Danielsson, 1977). 
 
Endast några föreningar upprättar en finansieringsanalys för anskaffade och 
förbrukade resurser. Ingen av dem upprättar analysen i enlighet med den 
uppställning som förespråkas i RR 7, nämligen en uppställning i de tre 
kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och 
finansieringsverksamhet (FAR, 2002). Istället upprättas föreningarnas 
analyser utifrån egna uppställningar och inte indelat i olika kategorier. 
Ingen förening redovisar finansieringsanalysen i samband med årsbokslutet 
eller årsredovisningen. Vår uppfattning är att det förefaller som om 
resultaträkningen enligt föreningarna uppfattas ha samma funktion som 
finansieringsanalysen, ty resultaträkningen ses av många föreningar som 
viktig i den bemärkelsen att den visar föreningens in- och utflöden. Det 
verkar således inte som att de ideella föreningarna uppfattar 
resultaträkningen på så sätt att dess intäkter och kostnader ska leda fram till 
ett positivt resultat. Denna uppfattning tyder på att fondteorin och det 
budgetkopplade perspektivet istället genomsyrar redovisningen i de ideella 
föreningarna. Detta eftersom det i denna ansats poängteras att 
finansieringsanalysen är den finansiella rapport som är viktigast att 
redovisa (Rihai-Belkaoui, 2000).  
 
Något som bör uppmärksammas är att det låga antalet av föreningar som 
upprättar finansieringsanalys inte är något anmärkningsvärt. Ingen av de 
föreningar som vi intervjuat är enligt lag tvungna att upprätta 
finansieringsanalys, och det var heller inte något kriterium för studien. 
Eftersom de ideella föreningarnas betalningsströmmar, enligt både 
fondteorin och föreningarna själva, anses vara det viktigaste att visa anser 
vi dock att de ideella föreningarna trots att de enligt lag inte är tvungna att 
upprätta en finansieringsanalys, ändå bör göra det. Resultaträkningen ger 
inte den information som föreningarna tycks anta, vilket tyder på att 
föreningarna har svårt att hålla isär vilken information som de olika 
finansiella rapporterna presenterar.  
 
Utifrån ovanstående anser vi att ”lagstiftaren” har lagt uppmärksamheten, 
vad gäller de ideella föreningarnas redovisning, på fel saker. Det vi menar 
är att de ökade kraven i lagstiftningen, i form av bland annat upprättandet 
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av årsbokslut/årsredovisning efter samma uppställning som gäller för 
företag, inte är helt lämpligt för ideella föreningar. Istället borde 
upprättandet av någon form av finansieringsanalys vara det primära i 
ideella föreningars redovisning. Anledningen till att vi är av denna åsikt är 
att det i ideella föreningar inte ska finnas något vinstintresse, varför 
resultaträkningen inte har någon egentlig betydelse. Samtidigt är det 
anskaffat och använt kapital som föreningarna i studien vill visa, vilket 
tyder på att finansieringsanalys är mer relevant än resultaträkning för 
ideella föreningar. 
 
Alla föreningar upprättar budget, bland annat i syfte att ha framförhållning 
samt kontroll över föreningens förväntade intäkter och kostnader. Det är 
dock inte alla föreningar som följer upp sin budget kontinuerligt, vilket 
enligt oss är anmärkningsvärt eftersom en viktig del av en budget är dess 
uppföljning och att en budget utan uppföljning inte har så stor betydelse. 
Det bör dock tilläggas att majoriteten av föreningarna har en väl 
fungerande budgethantering, vilket ger en indikation på att budgethantering 
är en del av redovisningen som är väl utvecklad i föreningarna.  

5.2 Vad ingår i begreppet nettoomsättning och är begreppet 
relevant för ideella föreningar? 

 
5.2.1 Intäkt i ideella föreningar 

 
För att utreda vilka inflöden som bör betraktas som intäkter måste en 
genomgång av intäktsbegreppet göras. I referensramen presenterades olika 
definitioner för vad som utgör en intäkt, vilka nedan kommer diskuteras.  
 
Västhagen (1950) fokuserar i sin definition av intäkt på ”värdet av inom 
företaget producerade varor och tjänster”. Enligt Västhagens uppfattning är 
det alltså endast inflöden som resulterar från en organisations produktion 
som anses utgöra intäkter. Som även kan utläsas ur definitionen är 
Västhagen av den uppfattningen att det är en viss organisation som 
begreppet intäkt är relevant för, nämligen företag. Enligt oss begränsar 
Västhagen i denna definition förekomsten av intäkter till att endast 
förekomma i företag samt att intäkter är något som endast kan resultera till 
följd av att ett företag producerar något. Enligt oss kan medlemsavgifter, 
gåvor och donationer inte sägas ingå i Västhagens definition. Dessa 
inflöden betraktas ofta av de ideella föreningarna som ett icke förut- och 
storleksbestämt tillskott till verksamheten, varför de enligt oss inte kan 
anses som producerade. 
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Den definition av intäkt som presenteras i RR11 poängterar att det är ”det 
bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag under en 
period och som ökar företagets egna kapital” som utgör intäkter. (FAR, 
2002) Det som enligt oss är oklart med denna definition är om några 
inflöden överhuvudtaget kan sägas uppstå  under en period. Enligt oss borde 
en ekonomisk fördel inflyta eller på annat sätt tillgodoräknas 
organisationen innan den kan räknas som en intäkt i redovisningen. Vi 
anser att tanken med att bruttoinflödet av ekonomiska fördelar utgör 
intäkter tyder på att redovisningsrådet försökt presentera en vid definition. 
Detta är dock något som vi anser att redovisningsrådet har misslyckats 
med, i och med att det även i definitionen existerar en inskränkning, i likhet 
med Västhagens, till att intäkter endast är något som förekommer i  företag. 
Dessutom påpekar RR att bruttoinflödet ska öka företagets egna kapital, 
vilket som tidigare nämnts inte är något relevant begrepp för ideella 
föreningar. Medlemsavgifter, gåvor och donationer kan således enligt oss 
inte heller omfattas av redovisningsrådets definition av intäkt. Dessa 
inflöden innebär visserligen ekonomiska fördelar för den förening som 
erhåller dem. Men i och med att inflöden inte kan sägas uppstå och 
eftersom det finns en inskränkning i definitionen att endast avse inflöden i 
företag som ska öka det egna kapitalet, anser vi att definitionen inte kan 
inkludera dessa inflöden. 
 
Ur SAC:s definition av intäkt framgår det att intäkter kan likställas vid 
ekonomiska fördelar. (Deegan, 2000) Denna definition har enligt oss 
likheter med RR:s definition, eftersom intäkter enligt båda 
redovisningsorganen inte behöver resultera från en organisations 
verksamhet, utan snarare är något som ”uppstår” i organisationen. En 
skillnad mellan de två är att SAC:s definition är mer vid, i och med att de 
inte har gjort någon inskränkning till att definitionen endast omfattar en 
speciell organisationsform. Enligt oss skulle denna definition kunna 
omfatta medlemsavgifter, gåvor och donationer, eftersom dessa inflöden 
innebär ekonomiska fördelar för den förening som erhåller dem. Vi anser 
dock att diskussionen ovan, om att intäkter måste inflyta eller på annat sätt 
tillgodoräknas en organisation, även här kan göras gällande. Detta   innebär 
att SAC:s definitionen inte kan inkludera medlemsavgifter, gåvor och 
donationer.  
 
I intäktsdefinitionen som presenteras av FASB poängteras det att inflöden 
som resulterar från aktiviteter i enhetens normala verksamhet utgör 
intäkter. (Kam, 1990) Denna definition överrensstämmer i stort sett med 
den definition som presenteras av Elling (1998). Dessa är enligt oss vida 
definitioner i och med att definitionerna i stort sett inkluderar alla inflöden 
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som resulterar från en enhets normala verksamhet. Ytterligare en faktor 
som gör att FASB:s och Elling:s definitioner bör betraktas som vida är att 
de inte är begränsade till någon specifik organisationsform. Det finns dock 
enligt oss en inskränkning i definitionerna, nämligen att det endast är de 
inflöden som resulterar från enhetens normala verksamhet som ska 
betraktas som intäkter. FASB:s  och Elling:s definitioner är därför enligt oss 
ej heller tillämpbara vad gäller inkluderingen av ideella föreningars 
speciella inflöden, eftersom dessa inte kan sägas resultera från aktiviteter i 
en ideell förenings normala verksamhet. (För en vidare diskussion om 
normal verksamhet i ideella föreningar, se avsnitten 5.2.2.1-2.) 
 
Anthony (1983) är av den uppfattningen, vilket framkommer ur Anthonys 
definition, att allt som härstammar från och som har anknytning till 
enhetens verksamhet, utgör en intäkt. Vi anser att denna definition, i likhet 
med FASB:s definition, är att anse som omfattande eftersom inflöden som 
härstammar från och som har anknytning till en enhets verksamhet kan 
utgöras av alla typer av inflöden som existerar i en enhet. Således finns 
inga inskränkningar i Anthonys definition i form av att intäkter endast är 
något som existerar i en viss organisationsform eller att intäkt är något som 
ska resultera från en viss aktivitet. Medlemsavgifter, gåvor och donationer 
skulle kunna utgöra intäkter enligt Anthonys definition, eftersom de har en 
anknytning till föreningens verksamhet och syfte. Medlemsavgifter betalas 
in av medlemmar eftersom de vill medverka och ta del av föreningens 
syfte. Gåvor och donationer överlämnas till föreningen då givare och 
donatorer anser att föreningens syfte och verksamhet är värt att stödja. 
 
Ett kriterium enligt Anthony är dock att ett inflöde, för att det ska utgöra en 
intäkt, måste föregås av en prestation. Enligt vår tolkning av Anthony 
innebär detta att en aktivitet eller handling måste genomföras för att en 
enhet överhuvudtaget ska kunna redovisa inflödet som intäkt. Vi ställer oss 
tveksamma till om en ideell förening kan anses utföra en prestation för 
erhållandet av dessa speciella inflöden. Detta eftersom det, vilket nämndes 
i problemdiskussionen, kanske inte är möjligt att anse att föreningen utför 
en prestation/tjänst, när föreningen exempelvis skyddar utrotningshotade 
djur eller anordnar olika aktiviteter. 
 
Utifrån ovanstående genomgång av vad som enligt litteraturen och vissa 
redovisningsorgan utgör en intäkt, har vi kunnat urskilja vissa likheter 
mellan intäktsdefinitionerna. Det som tydligt framgår är att intäkter är 
inflöden som existerar i en organisation. En ytterligare likhet i 
definitionerna är att inflöden, för att utgöra intäkter, bör ha en förbindelse 
till organisationen på ett eller annat vis. I definitionerna uttrycks 
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förbindelsen exempelvis av att intäkter är något som resulterar från 
produktionen, resulterar utifrån enhetens normala verksamhet, uppstår i 
företaget eller är något som har anknytning till enheten. Utifrån de likheter 
som framkommit, kan en intäkt definieras som:  
 
”ett inflöde som förekommer i en organisation och som har förbindelse till 
organisationen.”  
 
Vi är av den uppfattningen att en förenings medlemsavgifter, gåvor och 
donationer enligt denna definition kan anses utgöra intäkter, eftersom den 
inkluderar alla slags inflöden en organisation kan tänkas ha. Dessa inflöden 
förekommer i en ideell förening och har förbindelse till den ideella 
föreningen. Men i och med att ideella föreningar är budgetkopplade och 
inte ska ha vinstintresse anser vi att det inte är lämpligt att alla inflöden i en 
ideell förening kan räknas som intäkter och påverka dess resultat. För att 
inflöden i ideella föreningar ska kunna redovisas som intäkter anser vi att 
det kriterium, prestation, som presenteras av Anthony (1983) i samband 
med dennes definition är nödvändigt och logiskt. Detta i och med att vi 
anser att det resultat som uppnås i en ideell förening, trots att resultatet inte 
är av primär betydelse i ideella föreningar, bör resultera från utförda 
prestationer och inte på grund av att föreningen har ett gott rykte eller 
givmilda medlemmar. Med prestation avser vi utförd handling eller 
aktivitet. 
 
Vi är dock av den uppfattningen att kriteriet prestation bör utvecklas till att 
föregås av ordet specifik. Detta eftersom en ideell förenings inflöden till 
stor del utgörs av inflöden vilka har förbindelse till föreningens verksamhet 
och som resulterar från att föreningen utför en prestation i och med att dess 
övergripande syfte uppfylls. Skulle alla inflöden som förekommer i 
samband med en prestation räknas som intäkter skulle de påverka 
resultatet, vilket enligt oss inte är lämpligt med tanke på diskussionen ovan. 
Vi anser således att en mer passande intäktsdefinition för ideella föreningar 
är: 
 
 ”ett inflöde som förekommer i en ideell förening och som har förbindelse 
till den ideella föreningen samt förekommer i samband med en specifik 
prestation.”  
 
Vi anser, utifrån vår egna definition av intäkt för ideella föreningar, att en 
förenings medlemsavgifter, gåvor och donationer inte kan anses utgöra 
intäkter. Dessa inflöden har i och för sig förbindelse till den ideella 
föreningen men eftersom det inte kan ses som att föreningen utför någon 
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specifik prestation för att erhålla dessa inflöden, kan inflödena inte anses 
utgöra intäkter. Således bör ej dessa inflöden inkluderas i ideella 
föreningars resultaträkningar. 
 

5.2.2 Nettoomsättning i ideella föreningar 
 
Trots att vi anser att medlemsavgifter, gåvor och donationer inte bör anses 
utgöra intäkter och således heller inte ingå i nettoomsättningen, är 
nettoomsättning ett begrepp som ideella föreningar i och med den nya 
lagen ska använda sig av. Vi anser därför att en ytterligare diskussion, 
huruvida begreppet nettoomsättning är relevant för ideella föreningar, är 
relevant med avseende på att det finns andra viktiga aspekter i begreppet än 
intäkt. Först följer ett kort resonemang om vad de ideella föreningarna 
inkluderar i sin nettoomsättning.  
 
Utifrån svaren vi erhållit från de ideella föreningarna, angående vad de 
inkluderar i sin nettoomsättning, har det visat sig att det förekommer olika 
slags inflöden. Detta anser vi inte vara anmärkningsvärt i och med att vi har 
intervjuat föreningar med olika syften. Det har framkommit utifrån svaren 
att de inflöden som av många anses som speciella för ideella föreningar, 
exempelvis medlemsavgifter, gåvor och donationer är något som inkluderas 
i föreningarnas nettoomsättningar. Det inflöde som återfinns i 
nettoomsättningen hos alla, utom en ideell förening, är medlemsavgifter. 
Medlemsavgifternas betydelse skiljer sig dock mellan föreningarna, 
beroende på deras olika syften. Exempelvis uppfyller Handels sitt syfte 
med hjälp av sina medlemsavgifter medan Östergötlands travsällskap ser 
medlemsavgifterna som det minsta inflödet i organisationen. Den 
sistnämnda föreningen exkluderar medvetet sällskapets medlemsavgifter ur 
redovisningen med anledningen att medlemsavgifterna endast utgör en liten 
del av Östergötlands travsällskaps totala inflöden.  
 

5.2.2.1 Två olika uppfattningar 
 
I referensramen redogjordes det för att det i litteraturen finns två 
uppfattningar vilka står mot varandra i frågan om vad som ska ingå i en 
organisations nettoomsättning. Enligt den första uppfattningen, som APB 
ansluter sig till, bör alla förändringar i en organisations nettotillgångar, 
förutom kapitaltransaktioner, under en period betraktas som intäkter och 
därmed ingå i nettoomsättningen. Enligt den andra uppfattningen, som 
FASB med flera stödjer, bör endast de intäkter som resulterat från 
organisationens normala verksamhet ingå i nettoomsättningen. 
(Hendriksen, 1977)  
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Vi anser att den andra uppfattningen ”att endast intäkter som resulterar från 
organisationens normala verksamhet ska inkluderas i nettoomsättningen”, 
exkluderar de inflöden som för ideella föreningar är speciella. Av de 
föreningar som erhåller gåvor och donationer är det ingen i förväg som har 
en uppfattning om hur mycket gåvor och donationer de under året skall 
erhålla. Dessa inflöden är istället något som betraktas som ett ekonomiskt 
”tillskott” som i förväg inte kan budgeteras. De kan således därför inte, 
enligt oss, betraktas som resulterande från den normala verksamheten. 
 
Vad som är att anse som normal verksamhet kan dock vara problematiskt 
att avgöra. Det har framkommit att till exempel föreningen Hjärta till hjärta 
utför sitt syfte till största del med hjälp av gåvor. Det som enligt oss talar 
emot att betrakta Hjärta till hjärtas gåvor som resulterande från deras 
normala verksamhet, är att gåvorna de erhåller inflyter i föreningen innan 
deras ”projekt” startats upp, varför projektens omfattning är beroende av 
hur mycket gåvor som föreningen erhåller. Detta medför att vi anser att 
Hjärta till hjärtas gåvor inte kan anses resultera från den normala 
verksamheten varmed de ej, enligt den andra uppfattning, ska inkluderas i 
nettoomsättningen. Inflöden från medlemsavgifter kan med viss säkerhet 
uppskattas i förväg i och med att medlemmar kontinuerligt betalar in 
medlemsavgifter för att få ta del av och medverka till uppfyllandet av 
föreningens syfte, det vill säga dess normala verksamhet. Men även i detta 
fall inflyter medlen till föreningen innan föreningen utför något.  
 
Den första uppfattningen anser vi vara mer vid i den bemärkelsen att ”alla 
förändringar i en organisations nettotillgångar under en period ska betraktas 
som intäkter och därmed ingå i nettoomsättningen”. En förenings inflöden i 
form av medlemsavgifter, gåvor och donationer kan enligt denna 
uppfattning inkluderas i nettoomsättningen, eftersom dessa inflöden vid 
erhållandet ger upphov till en ökning av en förenings nettotillgångar. 
 

5.2.2.2  Nettoomsättning enligt årsredovisningslagen 
 
Enligt Pärlhem (2002-04-10) finns det inget särskilt skrivet i förarbetena 
till den nya bokföringslagen, huruvida begreppet nettoomsättning ska ha en 
viss innebörd för ideella föreningar vid tillämpning av lagen. Den 
definition av nettoomsättning som är formulerad för vinstdrivande 
organisationer i Sverige och som nu även ideella föreningar ska följa 
innebär ”att intäkter från försålda varor och utförda tjänster som ingår i 
företagets normala verksamhet ska inkluderas i nettoomsättningen” (ÅRL 
1995:1554). Vi är av den uppfattningen att denna definition är för snävt 
formulerad för en möjligt tillämpning av andra organisationer än företag. 
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Vi anser även att definitionen har likheter med den andra uppfattningen om 
vad som ska  inkluderas i begreppet nettoomsättning. 
 
Anledningen till att vi är av denna åsikt är att det förefaller som att 
”lagstiftaren” anser att normal verksamhet i en organisation endast består 
av försäljning av varor och tjänster. Detta är oproblematiskt för företag, 
men kan inte göras gällande för organisationer som exempelvis ideella 
föreningar. Försäljning av varor och tjänster, vilket inte utgör en normal 
verksamhet i ideella föreningar, bör därför i de föreningar det existerar 
enligt oss ses som en ”sidoverksamhet”, vilken endast ska resultera i 
ekonomiskt tillskott till föreningen. Vi anser även att  inskränkningen som 
gjorts i ÅRL:s definition av nettoomsättning, till att endast omfatta företag, 
är en indikation på att det inte är en tillfredställande definition för 
organisationer som ideella föreningar. Det bör dock hållas i åtanke att ÅRL 
utformades för aktiebolag och vissa handelsbolag. Med tanke på att 
definitionen nu även ska gälla för andra organisationsformer, är vi av den 
uppfattningen att ett uttalande från bokföringsnämnden angående om hur 
ideella föreningar ska förhålla sig till definitionen vore lämpligt.  
 
Som tidigare framkommit inkluderar de ideella föreningarna alla de 
inflöden som finansierar föreningens verksamhet i sin nettoomsättning. Det 
kan därmed ses som att föreningarna, till skillnad från ”lagstiftaren”, 
ansluter sig till uppfattningen om ”att alla förändringar i en organisations 
nettotillgångar under en period ska betraktas som intäkter och därmed ingå 
i nettoomsättningen”. Anledningen till att de ideella föreningarna 
inkluderar alla sina inflöden i nettoomsättningen anser vi bland annat bero 
på bristande kunskap bland vissa ekonomiansvariga, eftersom vissa inte vet 
att en uppdelning mellan nettoomsättning och övriga intäkter enligt ÅRL 
skall göras. Ett par föreningar vet inte ens vad nettoomsättning är för något.  
 
Något som tyder på att definitionen av nettoomsättning i ÅRL är 
formulerad på ett otillfredsställande sätt för att kunna tillämpas av ideella 
föreningar, är att några föreningar ställer sig tveksamma till vilka inflöden 
som skall ingå i nettoomsättningen. Lars Andersson vid Hjärta till hjärta, 
poängterade att posten övriga intäkter kanske inte ska ingå i 
nettoomsättningen och Sture Bjelkåker, vid Linköpings flygklubb, är av 
den uppfattningen att medlemsavgifter inte kan ingå i nettoomsättning. 
Värt att notera är dock att Linköpings flygklubb trots denna uppfattning 
ändå inkluderar sina erhållna medlemsavgifter i nettoomsättningen. Det 
framstår således som att det finns en viss medvetenhet bland vissa ideella 
föreningarna om att de kanske hanterar sina inflöden på ett inkorrekt sätt. 



- Redovisning i ideella föreningar - 
 

 89 

Detta kanske skall ses som att även de ideella föreningarna anser att ÅRL:s 
definition av nettoomsättning är i behov av en förändring. 
 
5.2.3 Svårigheter med nettoomsättning enligt årsredovisningslagen 
 
Majoriteten av föreningarna har inte problem med att förstå vad ÅRL:s 
definition av nettoomsättning innebär och anser att den omfattar det som de 
själva redovisar som nettoomsättning. Vi har dock märkt att de flesta 
föreningarna,  innan de svarar, tänker på sin förenings inflöden och 
omedvetet ”översätter” definitionen så att den passar deras verksamhet. 
Detta anser vi vara en förklaring till varför de flesta föreningarna anser att 
deras poster omfattas av definitionen och att de även inkluderar alla 
inflöden de har. Ett representativt exempel på detta är till exempel Birgitta 
Skoogs, ekonomiansvarig vid Handels, uttalande där hon svarade att hon 
hade haft problem att förstå definitionen om hon hade behövt tyda den 
själv. Men tack vare att förbundet har tolkat att medlemsavgifter ska 
inkluderas i nettoomsättningen anser Birgitta Skoog att definitionen 
stämmer överens med det som Handels tar upp som nettoomsättning. Även 
Lars Anderssons, vid Hjärta till hjärta, uttalande är ett bra exempel på att 
definitionen ”översätts” till den egna föreningens verksamhet. Lars 
Andersson är av den uppfattningen att eftersom föreningen finansierar sin 
verksamhet med gåvor, måste gåvorna anses som resulterande från den 
normala verksamheten och därmed inkluderas i nettoomsättningen.  
 
I och med att dessa ”översättningar” förekommer i vissa ideella föreningar 
anser vi att definitionen av nettoomsättning i ÅRL inte kan användas i 
ideella föreningar som den idag är utformad. Under intervjuerna har vi 
erhållit information om att fler förbund, än Handels, tolkar och anpassar 
ÅRL:s definition av nettoomsättning till sin egna organisation och dess 
medlemsföreningar. Eftersom det förekommer många olika typer av 
verksamheter och syften i ideella föreningar kommer dessa 
”översättningar” av gällande definition resultera i en mängd tolkningar. Vi 
ifrågasätter därmed om en enhetlig definition, som ÅRL:s definition av 
nettoomsättning, är möjlig att tillämpa på olika organisationer. Dessutom 
finns det starka motargument bland de föreningar som inte anser att 
nämnda definition omfattar det de inkluderar i sin nettoomsättning. Flera 
föreningar påpekar bland annat att det i och med den nya lagstiftningens 
ikraftträdande borde finnas tydliga riktlinjer för hur medlemsavgifter och 
gåvor ska behandlas i redovisningen.  
 
Utifrån ovanstående resonemang är vi av den uppfattningen att definitionen 
av  nettoomsättning enligt ÅRL inte är lämplig för ideella föreningar. 
Anledningar till detta är att den normala verksamheten i icke vinstdrivande 
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organisationer såsom ideella föreningar inte består av att generera intäkter. 
Vi anser även att andra definitioner av nettoomsättning inte heller är 
relevanta för ideella föreningar, eftersom det i begreppet nettoomsättning 
endast ingår intäkter och då en stor del av de ideella föreningarnas inflöden 
inte utgörs av intäkter.  Men eftersom det i ÅRL existerar en definition av 
nettoomsättning vilken skall tillämpas av ideella föreningar, anser vi att 
bokföringsnämnden bör utfärda tydliga riktlinjer för hur ideella föreningar 
ska tillämpa definitionen.  
 

5.3 Vilken typ av tillgångar förekommer och har värderingen av 
dessa förändrats? 

 
5.3.1 Anläggningstillgångar 

 
Det är vanligt förekommande bland de ideella föreningarna att inneha och 
redovisa materiella anläggningstillgångar. Den vanligaste typen av 
materiella anläggningstillgångar hos de ideella föreningarna är inventarier 
och byggnader, vilket är tillgångar som vanligtvis förknippas med innehav 
under en längre tid. Således tillämpar de flesta av de ideella föreningarna 
en korrekt kategorisering av sina materiella anläggningstillgångar, eftersom 
sådana tillgångar ska redovisas som anläggningstillgångar om de är 
avsedda att stadigvarande brukas i föreningen (ÅRL 1995:1554). 
 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas i stort sett inte i de ideella 
föreningarna. Enligt oss beror detta bland annat på att de ekonomiansvariga 
innehar olika stor kunskap vad gäller immateriella anläggningstillgångar. 
Vissa föreningar har ingen kunskap om vad som utgör en immateriell 
anläggningstillgång, vilket vi grundar på att vi vid flera intervjutillfällen 
fick förklara för de ekonomiansvariga vad som kan utgöra en sådan 
tillgång. Samtidigt redovisar Östergötlands ishockeyförbund dataprogram i 
sin redovisning och behandlar den som sina materiella 
anläggningstillgångar med avskrivningar et cetera. Ytterligare en förening, 
Norrköpings basketklubb, vet att spelarlicenser har ett stort värde som 
borde redovisas i balansräkningen. Detta framgår av att den nämnda 
föreningen bredvid sin ”riktiga” balansräkning upprättar en 
kontrollbalansräkning där dessa spelarlicenser inkluderas. Det kan alltså 
enligt oss ses som att de ekonomiansvarigas kunskaper, vad gäller 
immateriella anläggningstillgångar, är avgörande för om sådana tillgångar 
tas upp i redovisningen. 
 
Enligt redovisningsrådet och IASB med flera är en tillgång en resurs som 
existerar nu och som enheten har kontroll över, samtidigt som resursen 
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förväntas ge enheten framtida ekonomiska fördelar. (FAR, 2002) 
Föreligger ett sådant förhållande ska resursen redovisas och värderas som 
en tillgång i balansräkningen. När vi frågat de ekonomiansvariga, om de 
innehar några immateriella anläggningstillgångar har många, vilket ovan 
nämnts, inte haft kunskap om vad som utgör en immateriell 
anläggningstillgång. Detta kan innebära att de ideella föreningarna innehar 
immateriella anläggningstillgångar som de själva inte vet om, vilka därmed 
borde tas upp i redovisningen.  I och med att immateriella 
anläggningstillgångar är resurser utan fysisk existens, har det inte varit 
möjligt för oss att ”iaktta” några immateriella anläggningstillgångar vid 
intervjutillfällena. Det är därför svårt för oss att uttala oss om huruvida det 
förekommer mer immateriella anläggningstillgångar hos de ideella 
föreningarna än vad som i praktiken redovisas.  
 
Vad gäller materiella anläggningstillgångar vet vi med säkerhet att det 
finns ideella föreningar som innehar sådana tillgångar men som inte tar upp 
dem i redovisningen. Vi kan uttala oss om detta eftersom det är något som 
indirekt har framkommit under intervjuerna eller något som de 
ekonomiansvariga själva, vid intervjuerna, har informerat oss om. En 
konsekvens av att de ideella föreningarna inte redovisar alla de resurser 
som enligt litteratur och redovisningsorgan borde utgöra tillgångar, är att 
föreningens balansomslutning blir mindre än vad den egentligen borde 
vara. Detta leder till att en korrekt avbildning av de ideella föreningarnas 
finansiella ställning inte visas upp, vilket i sin tur kan påverka 
omfattningen av den redovisningsplikt som åläggs föreningen. Som 
nämndes ovan redovisar inte Norrköpings basketklubb deras spelarvärden i 
den ”riktiga” balansräkningen, vilket gör att den nämnda föreningen får en 
mindre balansomslutning än den borde ha. Beroende på hur höga 
spelarvärdena är, kanske en årsredovisning skulle vara mer korrekt att 
upprätta, än det årsbokslut som upprättas idag. 
 

5.3.2 Anläggningsregister 
 
Det är endast hälften av de ideella föreningarna, som innehar materiella 
anläggningstillgångar, som upprättar och kontinuerligt för ett 
anläggningsregister trots att detta är något som alla enligt lag ska göra. 
Enligt oss tyder detta på att många ideella föreningar, fastän de 
klassificerar och redovisar många av sina tillgångar som 
anläggningstillgångar, inte har så stor ordning eller kontroll över dem. Det 
sätt som de ideella föreningarna hanterar sina tillgångar på, kan innebära att 
viktiga uppgifter om exempelvis värde och avskrivningsbelopp förbises 
och att redovisningen blir missvisande. Ordningen bland de föreningar som 
upprättar anläggningsregister är inte heller helt tillfredsställande, vilket 
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exempelvis visar sig i Bengt Sandberg vid IOGT-NTO:s svar. Bengt 
Sandberg påpekar att ”det är inte alltid som det där med 
anläggningsregister fungerar”. Det framstår därför enligt oss som att 
majoriteten av de ideella föreningarna inte har uppmärksammat vikten med 
att ha ett fungerande anläggningsregister. 
 

5.3.3 Värdering 
 
Nästan alla de intervjuade ideella föreningarna värderar sina materiella 
anläggningstillgångar till anskaffningsvärdet i balansräkningen, vilket 
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är det värde som ska redovisas i 
balansräkningen. Detta är enligt oss en indikation på att den vanligaste 
värderingsprincipen för redovisning av materiella anläggningstillgångar är  
anskaffningsvärdesprincipen. En princip som dock förekommer bland 
några av föreningarna är ”kom-ihåg-kronan-principen”, som innebär att 
endast ett symboliskt värde av cirka en krona redovisas i balansräkningen. 
Detta tyder enligt oss på att det trots den nya lagstiftningen finns ideella 
föreningar som värderar sina materiella anläggningstillgångar för lågt och 
att det finns föreningar som inte vet innebörden av ÅRLs föreskrifter 
angående redovisning av anläggningstillgångar. Konsekvenserna av ett 
sådant handlande kan enligt oss  resultera i, vilket även framkommit 
tidigare, att det finns ideella föreningar som egentligen uppfyller kraven för 
att upprätta en årsredovisning, men som inte blir uppmärksammade på 
grund av att de har en för liten balansomslutning. Det blir heller ingen 
korrekt bild som visas upp av föreningens tillgångar. 
 
Det vanligaste sättet för ideella föreningar att erhålla sina tillgångar, är att 
de förvärvar dem. De ideella föreningarna använder, vilket ovan nämnts, 
oftast anskaffningsvärdet vid värdering av sina materiella 
anläggningstillgångar, men i detta anskaffningsvärde ingår oftast endast 
inköpspriset. Detta är en försiktig värdering och kan enligt oss bero på att 
det vid anskaffandet av resurser inte förekommer några omkostnader som 
kan inkluderas på ett relevant sätt. Det kan även bero på att en medveten 
försiktig värdering tillämpas för att tillgångsvärdena ska hållas låga, i syfte 
att inte öka redovisningspliktens omfattning.  
 
En försiktig värdering av tillgångar förespråkas i försiktighetsprincipen 
(Nilsson, 1999), men en medveten låg värdering är något som inte tillåts av 
lagen (Om årsredovisning i aktiebolag, FAR, 2002)  Vi har dock inte någon 
anledning att anta att föreningarna medvetet värderar sina materiella 
anläggningstillgångar lågt, eftersom vår uppfattning är att föreningarna 
även vad gäller aktivering av omkostnader inte verkar besitta stor kunskap. 
Detta grundar vi på att vi vid ett flertal tillfällen fått informera de 
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ekonomiansvariga om vad för slags utgifter som kan utgöra omkostnader 
vid förvärv av en anläggningstillgång. Vår uppfattning är, med tanke på de 
anläggningstillgångar som de ideella föreningarna innehar, att det i och 
med anskaffandet borde ha tillkommit utgifter som ska räknas med i 
anskaffningsvärdet. Eftersom majoriteten av föreningarna inte inkluderar 
omkostnader i anskaffningspriset för sina materiella anläggningstillgångar, 
visar föreningarna enligt oss inte upp någon korrekt bild av sina tillgångar.  
 

5.3.4 Kostnadsföring 
 
Den övervägande delen av de ideella föreningarna kostnadsför sina 
materiella anläggningstillgångar genom planenliga avskrivningar, vilket 
tyder på att vissa ideella föreningar tillämpar en enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) riktig kostnadsföring av materiella anläggningstillgångar. 
Enligt ÅRL ska en anläggningstillgång systematiskt skrivas av över dess 
ekonomiska livslängd, vilken bedöms efter hur länge tillgången kan 
förväntas bli använd i rörelsen samt på andra relevanta faktorer såsom 
tekniska eller juridiska hinder som begränsar den ekonomiska livslängden. 
(Knutsson, 1996) De avskrivningsmetoder som tillämpas av föreningarna 
är linjär avskrivning, vilket innebär att ett fast belopp skrivs av varje år 
under den ekonomiska livslängden, samt degressiv metod, det vill säga att 
en fast procent skrivs av varje år vilket gör att avskrivningsbeloppet blir 
mindre år för år. (RR12, FAR, 2002)  
 
När vi frågade vem som bedömer den ekonomiska livslängden på 
anläggningstillgångarna och på vilka grunder detta sker svarade majoriteten 
att de själva inte gör någon bedömning utan att de erhåller 
rekommendationer från huvudkontoret eller förbundet. Några sade även att 
de använder sig av förutbestämda procentsatser, vilka har tillämpats sedan 
många år tillbaka. Detta ger oss en indikation på att föreningarna inte 
lägger så stor vikt vid att bedöma den ekonomiska livslängden för de 
materiella anläggningstillgångarna, vilket kan leda till att många ideella 
föreningar tillämpar rekommendationer för avskrivningstider som kanske 
inte alls är lämpliga för föreningens resurser. De flesta föreningar 
kostnadsför dock sina anläggningstillgångar genom avskrivningar, vilket vi 
anser vara ett tecken på att det finns vissa delar i de ideella föreningarnas 
redovisningspraxis som går mot en redovisning i enlighet med ÅRL. 
 
Det bör påpekas att några föreningar tillämpar direktavskrivning på sina 
materiella anläggningstillgångar, vilket enligt oss visar att vissa föreningar 
inte efterlever reglerna i ÅRL. Ett annat exempel på att lagen inte efterlevs 
är att en förening tillämpar avskrivningar på sina materiella 
anläggningstillgångar genom ett beräknat värde, utan att redovisa dessa 
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tillgångar i balansräkningen till ett representativt värde. Föreningen 
redovisar nämligen de materiella anläggningstillgångarna i enlighet med 
”kom-ihåg-kronan-principen”. Således är den bild av föreningen som 
presenteras i deras årsbokslut inte rättvisande, då det framstår som att 
resultatet är mindre än det egentligen är samtidigt som även 
balansomslutningen är mindre än den borde vara. En redovisning av den 
materiella anläggningstillgången i balansräkningen till ett lägre värde än 
vad den borde redovisas till kan, vilket vi tidigare har poängterat, påverka 
omfattningen av föreningens redovisningsplikt.  
 

5.3.5 Omvärdering 
 
Omvärdering av anläggningstillgångar förekommer nästan inte alls bland 
de ideella föreningarna, endast en förening har använt sig av omvärdering i 
form av nedskrivning. Nedskrivning är den omvärdering som, enligt 
bokföringslagens koppling till årsredovisningslagen, får tillämpas av 
ideella föreningar. Eftersom vi utifrån våra erhållna svar i undersökningen 
fick reda på att nedskrivning inte är något som är vanligt förekommande 
bland de  ideella föreningarna, anser vi att det kan resultera i att det hos ett 
flertal föreningars balansräkningar redovisas för höga belopp. Detta är dock 
något som vi inte har  anledning att anta, eftersom föreningarna använder 
sig av en försiktig värdering när de aktiverar sina materiella 
anläggningstillgångar i redovisningen.  

5.4 Vad är en donerad tillgång och hur behandlas den i 
redovisningen? 

 
5.4.1 Donerade tillgångar 

 
Det är endast en förening som explicit uttalat att de erhållit en donation, 
och detta i form av en penningdonation. Samtidigt säger sig många av 
föreningarna erhålla gåvor, främst penninggåvor. Penninggåvorna som 
föreningarna erhåller är oftast försedda med villkor och/eller restriktioner 
angående vad de ska användas till. Enligt Lundén (2002-02-20)  benämns 
gåvor som innehar villkor och/eller restriktioner för donationer. I och med 
att det inte finns någon avgörande skillnad mellan vad som utgör en gåva 
respektive donation och eftersom båda är föremål för handlingar som 
innebär att egendom skänks, är det enligt oss risk för att sammanblandning 
sker. Skillnaden mellan gåva och donation är att en donation skänks för att 
den ska användas till ett speciellt ändamål, medan gåvor ofta inte är 
ändamålsbestämda. En gåva med villkor och/eller restriktioner har dock en 
ändamålsbestämning varför den enligt oss och Lundén (2002-02-20) är att 
likställa med en donation. Vi anser därmed att det är vanligt förekommande 
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med donerade tillgångar bland föreningarna, i och med att de säger sig 
erhålla gåvor försedda med villkor och/eller restriktioner för användandet 
av gåvan. 
 
Om det förekommer donationer, eller gåvor med villkor och/eller 
restriktioner, kan dessa sammanblandas med stiftelser eftersom en donation 
som förvaltas av en organisation kan utgöra en stiftelse. (Norin & 
Wessman, 1994) Genom de ideella föreningarnas beskrivningar av de 
erhållna villkorade gåvorna och donationen har det framkommit att risken 
för sammanblandning med stiftelse inte är påtaglig bland de ideella 
föreningarna. Det krävs speciella handlingar från stiftarens sida för att bilda 
en stiftelse, exempelvis att stiftaren ska ange ett inte alltför opreciserat 
ändamål för den donerade resursen, vilket i princip inte får ändras, och att 
stiftaren måste upprätta ett förordnande som bestämmer förvärv, 
förvaltning och förbrukning av medlen (Hemström, 1998). Vi anser att ett 
önskemål från stiftarens sida att skapa en stiftelse i föreningen inte är något 
som kan undgå en förening, när de erhåller den avsedda resursen, varför en 
sammanblandning mellan föreningarnas donationer och stiftelser inte 
rimligtvis kan ha skett. Av de intervjuade föreningarna har även några 
angett att de har en stiftelse i föreningen och genom dokumentstudien har 
det visat sig att denna inte ingår i föreningens redovisning. Detta tyder på 
att de flesta föreningarna är väl medvetna om att stiftelser är något som ska 
behandlas separat. 
  

5.4.2 Redovisning av donerade tillgångar 
 

5.4.2.1 Risk för sammanblandning i redovisningen 
 
Ur intervjuerna framgår det att föreningarna är eniga om vad de avser med 
en donation. De avser en resurs som erhålls utan motprestation samt att 
resursen är ”öronmärkt” eller avsedd för att användas för ett speciellt 
ändamål. Detta finner vi intressant eftersom de ideella föreningarna även 
anger att de i redovisningen inte gör någon åtskillnad mellan gåvor och 
donationer och då de beskriver vissa av sina erhållna gåvor såsom 
donationer. En förklaring till detta kan enligt oss vara att det existerar en 
motvillighet bland föreningarna att redovisa en erhållen resurs som 
donation. Det har framkommit att det bland föreningarna upplevs som att 
donationer är något som medför merarbete och då den erhållna resursen 
redovisas som en donation begränsas dess användning, vilket inte är 
önskvärt. Detta visar enligt oss på att det sker en mer eller mindre 
medveten inkorrekt hantering av erhållna donationer. Många av de 
ekonomiansvariga vet vad som utgör en donation men redovisar ändå en 
resurs, som utgör en donation, som gåva. 
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De föreningar som erhåller gåvor och villkorade gåvor, som enligt oss är att 
likställa med donationer, gör ingen åtskillnad dem emellan i redovisningen, 
vilket innebär att det finns en påtaglig risk, medveten eller omedveten, för 
sammanblandning i redovisningen. I de fall en gåva skänks erhåller 
föreningen samtidigt rätten att fritt disponera över resursen såsom 
föreningen själv vill (Lundén, 2002-02-20). Så är dock inte fallet vid en 
donation, eftersom donationen är ”öronmärkt” i syfte att användas till något 
speciellt ändamål (Lundén, 2002-02-20). Enligt Hoyle m fl (1998) är det 
viktigt att det i balansräkningen, under eget kapital, visas vilka villkor som 
existerar för de donationer som erhållits, exempelvis i form av ovillkorade, 
temporärt villkorade samt permanent villkorade. Eftersom det bland de 
ideella föreningarna är vanligt att erhålla villkorade gåvor/donationer anser 
vi att en sådan indelning som Hoyle m fl (1998) förespråkar vore lämplig i 
de ideella föreningarnas redovisningar. Detta skulle enligt oss medföra att 
en informativ och korrekt avbildning visas upp av föreningen. Men i och 
med att eget kapital inte är ett relevant begrepp för ideella organisationer 
enligt det budgetkopplade perspektivet, är vi av den uppfattningen att en 
donation bör redovisas som en restriktion under rubriken skulder.  
 
I och med att det inte görs någon åtskillnad mellan ovillkorade gåvor och 
donationer i redovisningen och det heller inte kan utläsas någon 
information om villkorens omfattning, kan de donationer som skänks till 
föreningen användas till andra saker än donatorns avsedda vilja. Det är 
enligt oss anmärkningsvärt att dessa föreningar inte skiljer mellan gåvor 
och donationer, eftersom föreningarna själva anser att det existerar en 
skillnad dem emellan. Det finns alltså en påtaglig risk hos föreningarna att 
donationer används på ett felaktigt sätt, vilket leder till att föreningens 
redovisningen blir felaktig och att medlemmarnas och allmänhetens 
förtroende för föreningen missbrukas.  
 

5.4.2.2 Värdering och bokföring 
 
Värdering av penningdonationer anser vi inte utgöra något problem 
eftersom det för de pengar föreningen erhåller, finns ett existerande värde. 
Detta verkliga värde anser vi är det värde som bör föras in i redovisningen, 
om en korrekt avbildning ska visas upp av föreningen. Det existerar inte 
några värderingsregler för donerade tillgångar i svensk lagstiftning, varför 
vi valt att uppmärksamma relevanta analogier som kan tänkas vara 
tillämpbara på värdering av donationer. Som framkom ur empirin värderar 
de ideella föreningarna sina penningdonationer till det värde de motsvarar, 
det vill säga verkligt värde. Detta är alltså i överensstämmelse med det som 
IASB och FASB förespråkar. (www.iasc.org.uk, 2002-02-12, 
www.fasb.org, 2002-02-12)  
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Vad gäller bokföring vid erhållandet av penningdonationer är det ett flertal 
föreningar som bokför dessa som intäkt och motbokar dem som tillgång. 
Detta strider mot det som Norin & Wessman (1994) förespråkar, nämligen 
att en donerad tillgång bör tas upp i balansräkningen, och inte som en intäkt 
i resultaträkningen. Detta visar enligt oss på att vissa ideella föreningar 
betraktar dessa penningdonationer som intäkter vilket vi anser vara 
inkorrekt. Vi är nämligen av samma uppfattning som Norin & Wessman 
(1994) eftersom vi anser att det till donationer inte kan hänföras någon 
specifik motprestation. (Se diskussion om vad som utgör intäkt i avsnitt 
5.2.1)  
 
Det råder dock olika uppfattningar huruvida det kan ses som om att 
föreningen utför en motprestation för erhållna donationer. Vissa anser, som 
tidigare nämnts, att resursen skänks till föreningen eftersom föreningen 
uppfyller ett visst syfte och att föreningen därmed utför en motprestation 
för erhållandet av resursen. Vi ansluter oss dock till den sidan som anser att 
uppfyllandet av föreningens syfte inte kan ses som en motprestation, 
eftersom det inte är någon specifik aktivitet som utförs. Vi anser alltså att 
det inte är rätt att redovisa en erhållen donation som intäkt. Det mest 
korrekta, enligt oss, är istället att bokföra donationen som en tillgång och 
motboka den som en ”skuld” samt visa vilka villkor som finns för 
användandet av donationen. Detta eftersom en redovisning som ”skuld” 
visar, vilket vi finner önskvärt, att föreningen har en förpliktelse gentemot 
donatorn till dess att resursen använts till sitt avsedda ändamål. 
Anledningen till varför vi inte anser att donationen ska motbokas som eget 
kapital är, som tidigare nämnts, att eget kapital i budgetkopplade 
organisationer inte är ett relevant begrepp.  
 
Det är först vid erhållandet av donationer i form av materiella resurser och 
tjänster som värderingen blir problematisk, eftersom ett värde vid dessa 
donationer måste uppskattas. I vår studie är det endast två föreningar som 
erhåller gåvor i form av icke villkorade materiella resurser. Ingen av dem 
tar upp dessa i redovisningen. Dessa föreningars balansomslutningar är 
därför troligtvis mindre än vad de borde vara, vilket leder till att 
redovisningen ej blir rättvisande. Detta är något som bland annat Lars 
Andersson vid Hjärta till hjärta är medveten om eftersom Lars Andersson 
sade att om denna förenings materiella gåvor skulle redovisas, så skulle 
föreningens balansräkning fördubblas. Eftersom ingen förening säger sig 
erhålla donationer i form av materiella resurser är det svårt för oss att uttala 
oss om vad förekommande praxis bland föreningarna är, vad gäller 
värdering och bokföring av materiella donationer. Vi är dock av den 
uppfattningen att materiella donationer inte bör hanteras annorlunda än 
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penningdonationer. Materiella donationer bör därmed värderas till verkligt 
värde och bokföras som tillgång samt motbokas som restriktion, med 
hänvisning om vilka villkor och/eller restriktioner som föreligger för 
användningen. Om det dock är svårt att bedöma verkligt värde på 
donationen är vi av den uppfattningen att en försiktig värdering, i enlighet 
med försiktighetsprincipen, bör tillämpas i syfte att inte aktivera icke 
relevanta belopp. 
 
En av föreningarna angav att den erhåller villkorade gåvor i form av 
tjänster, i form av att yrkesmänniskor med sina maskiner hjälper till med 
en nybyggnation, men att dessa inte visas i redovisningen. Det bör 
diskuteras om en tjänst av denna typ är att anse som en gåva eller donation. 
De personer som utför tjänsten har tagit dit sin maskin i syfte att utföra ett 
visst specifikt arbete, varför tjänsten, enligt resonemanget om vad som 
utgör en donation, är att anse som en donation. Det mest korrekta enligt oss 
är att ta upp tjänsten till verkligt värde eftersom det säkerligen existerar en 
timpenning för vad utförandet av tjänsten kostar, vilket leder till att en 
korrekt avbildning erhålls av föreningen. Detta överrensstämmer med det 
som IASB och FASB förespråkar, det vill säga värdering till verkligt värde 
(www.iasc.org.uk, 2002-02-12, www.fasb.org, 2002-02-12).  
 
Enligt Hoyle m fl (1998) bör ovanstående donation i form av tjänst, i och 
med att den skapar en tillgång, öka både intäkter och tillgångar. Vi anser 
dock att vårt resonemang ovan, vad gäller penning- och materiella 
donationer, även ska göras gällande för donationer i form av tjänst. Det vi 
menar är alltså att en donation i form av tjänst inte skall tas upp som 
tillgång och intäkt utan snarare som tillgång och restriktion. Detta då vi 
anser att en tjänst i form av donation inte utgör en intäkt eftersom 
föreningen, i samband med att de erhåller tjänsten, inte utför någon specifik 
motprestation. Eftersom det dock endast är en förening som erhåller 
donation i form av tjänst, kan vi inte uttala oss om förekommande praxis 
bland stora ideella föreningar,  angående värdering och bokföring av 
donationer i form av tjänst. 
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6 Slutsatser 
 
Nedan presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom denna studie 
genom att vi besvarar de för studien uppställda problemformuleringarna 
samt uppsatsens syfte. 
 
Den nya bokföringslagen har inte påverkat redovisningen i ideella 
föreningar i stor utsträckning, vilket den borde göra med tanke på de 
förändringar som den nya lagen har medfört. De regler som ideella 
föreningar nu ska följa vad gäller redovisning är utformade för 
marknadskopplade organisationer. Trots detta anser ideella föreningar nu 
liksom tidigare att föreningens betalningsströmmar är det viktigaste att visa 
för sina medlemmar. Den finansiella rapport som ideella föreningar därför 
bör upprätta är någon form av finansieringsanalys. Alla föreningar har 
tidigare följt en viss redovisningspraxis, men det har visat sig att denna 
praxis, förutom budgethanteringen, inte är i överrensstämmelse med de 
regler som finns i den nya bokföringslagen. En förklaring till detta är bland 
annat att många ekonomiansvariga inte har tillräckliga kunskaper om 
gällande lag. Ytterligare en orsak till att redovisningen inte har påverkats är 
att det existerar negativa attityder bland ideella föreningar att omfattas av 
ett gemensamt regelverk och dessutom behöva tillämpa 
årsredovisningslagens regler. Dessa negativa attityder till den nya 
bokföringslagen, påverkar den ansträngning som föreningar gör för att 
anpassa sig till den nya lagens regler.  
 
Ur studien har det framkommit att det förekommer en mängd olika inflöden 
som ideella föreningar inkluderar i posten nettoomsättning. Enligt 
definitionen av nettoomsättning i ÅRL är det endast intäkter som resulterar 
från den normala verksamheten som ska inkluderas i nettoomsättningen. En 
ideell förenings normala verksamhet består inte av att generera intäkter, 
varför ÅRL:s definition av nettoomsättning inte är relevant för ideella 
föreningar. Det inflöde som återfinns hos i stort sett alla ideella föreningar, 
oberoende av syfte och verksamhet, är medlemsavgifter. Detta inflöde 
tillsammans med gåvor och donationer är inflöden som är speciella för 
ideella föreningar. Dessa bör inte betraktas som intäkter, eftersom 
föreningen inte kan sägas utföra någon specifik prestation för att erhålla 
dem. Därför är begreppet nettoomsättning inte relevant för ideella 
föreningar. 
 
Ur studien framkom det att inventarier och byggnader är de 
anläggningstillgångar som är vanligast i ideella föreningar och beträffande 
standarden på redovisningen av dessa varierar den från förening till 
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förening. Det gemensamma för alla ideella föreningar är att värdering och 
hantering i stort sett inte har förändrats i och med den nya 
bokföringslagens ikraftträdande. Det är främst vad gäller värdering och 
upprättande av anläggningsregister som ideella föreningar är långt ifrån en 
redovisning i enlighet med gällande lagregler. Vid kostnadsföring tillämpas 
vanligtvis avskrivning enligt linjär och degressiv metod men det läggs i 
stort sett ingen vikt vid att beräkna tillgångens livslängd, vilken ska ligga 
till grund för avskrivningens storlek. Vad gäller immateriella 
anläggningstillgångar är ekonomiansvarigas medvetenheten låg. Det finns 
exempelvis ekonomiansvariga som inte vet att det går att redovisa sådana 
resurser i balansräkningen. Sammanfattningsvis innebär ideella föreningars 
hantering och värdering av deras anläggningstillgångar att det finns risk för 
att ideella föreningars redovisningsplikt är mindre än vad den borde vara.  
 
En donerad tillgång är en resurs som skänks i syfte att användas för ett 
bestämt ändamål, det vill säga att resursen mottas med villkor och/eller 
restriktioner för användandet. Ur studien har det framkommit att donerade 
tillgångar är vanligt förekommande i ideella föreningar. Det har även visat 
sig att ideella föreningar inte gör någon åtskillnad mellan gåvor och 
donationer i redovisningen, vilket medför att det förekommer en 
sammanblandning mellan gåvor och donationer. Sammanblandning mellan 
donation och stiftelse är dock något som inte förefaller vara aktuellt, 
eftersom det existerar en medvetenhet bland ideella föreningar om att 
stiftelser är något som behandlas separat och skilt från föreningens 
redovisning. Det har framkommit genom studien att ideella föreningar 
endast visar penningdonationer i sin redovisning. Penningdonationerna 
värderas i ideella föreningar till verkligt värde och bokförs oftast som intäkt 
och tillgång. Vi anser att donationer i allmänhet ska värderas till verkligt 
värde i syfte att presentera en korrekt avbildning av föreningen. Vad gäller 
bokföring av donationer anser vi att dessa inte kan sägas utgöra intäkter, 
utan att de istället bör bokföras som tillgång och restriktion samt att dess 
villkor/restriktioner ska visas. 
 
Den nya bokföringslagen som ideella föreningar ska följa är en ramlag som 
anger hur redovisningen bör utformas. I och med att ideella föreningar nu 
även omfattas av den nya bokföringslagen, är vi av den uppfattningen att 
bokföringsnämnden bör göra ett uttalande eller ge en rekommendation om 
hur ideella föreningar ska förhålla sig till denna lag samt 
årsredovisningslagen. Föreningarna bör inte lämnas i ovisshet om hur de 
ska förhålla sig till de nya reglerna.  



- Redovisning i ideella föreningar - 
 

 101 

För att tydliggöra för läsaren hur våra ställningstaganden från figur 8, 
sammanfattning av referensramen, har utvecklats genom insamlad 
information från de ideella föreningarna och efter genomförd analys har 
figur 9 upprättats.  
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i nettoomsättningen 

• Nettoomsättning är 
inte relevant för 
ideella föreningar 

• Alla slags inflöden 
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• Både materiella - 
och immateriella 
AT förekommer 

• AT bör värderas 
enligt anskaffnings-
värdesprincipen 
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kostnadsföras 
genom avskrivning 
och omvärderas vid 
behov 

• Inventarier och 
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materiella AT 
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• Värdering av 
materiella AT sker till 
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• Hanteringen av 
materiella AT har inte 
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tillgång och hur 
behandlas den i 
redovisningen?  

 
Genomgång av 

begreppen donation , 
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• En donerad tillgång 
är en gåva med 
villkor och/eller 
restriktioner för 
dess användande 

• En donation bör 
redovisas i 
balansräkningen till 
verkligt värde  

 

• En donerad tillgång är 
en gåva med villkor 
och/eller restriktioner 
för dess användande 

• Donationer behandlas 
som gåvor vilket 
medför risk för 
sammanblandning  

• Penningdonationer 
redovisas till verkligt 
värde, medan övriga 
donationer inte 
redovisas alls 

 
Figur 9: Sammanfattning 
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7 Egna reflektioner 
 
Genomförandet av denna studie har ökat vår kunskap om redovisning i 
ideella föreningar, samtidigt som den har gett oss anledning att reflektera 
över vissa förhållanden som föreligger. I detta kapitel för vi en diskussion 
om de faktorer som vi funnit anmärkningsvärda samt vidareutvecklar vissa 
resonemang som återfinns i kapitlet analys. Till sist presenteras förslag till 
fortsatt forskning inom ämnet redovisning i ideella föreningar. 

7.1 Värt att notera 
 
Det vi har funnit mest anmärkningsvärt i och med genomförandet av denna 
studie är att redovisning i ideella föreningar har varit utom kontroll och i 
stort sett utan någon reglering alls, tills den nya bokföringslagens 
ikraftträdande. Detta trots att ideella föreningar omsluter stora belopp och 
innehar tillgångar till höga värden samt att många föreningar är  
kommersiella. Det är även noterbart att de lokala skattemyndigheterna inte 
vet vilka ideella föreningar de väntar erhålla årbokslut/årsredovisningar 
ifrån. Den nya bokföringslagen har dock inte medfört några större 
förändringar för ideella föreningar, eftersom de inte har anpassat sig till de 
förändringar lagen inneburit. De ideella föreningarna har hittills fortsatt 
redovisa som tidigare, det vill säga med utgångspunkt från föreningens 
praxis och den kunskap som den ekonomiansvariga har. Vi är förvånade 
över att vissa av de ekonomiansvariga har bristfälliga 
redovisningskunskaper. Detta var även något som vi fick erfara med de två 
ideella föreningarna, vilka vi var tvungna att utesluta ur vår studie. Trots att 
vi förklarat en gång via e-mail och en gång via telefon för de 
ekonomiansvariga, vilka kriterier som föreningen måste uppfylla för att 
studien ska kunna genomföras, visade det sig under genomförd 
dokumentstudie att dessa båda föreningar inte uppfyllde alla våra kriterier. 
Detta var en beklaglig händelse, eftersom vi hade planerat att inkludera 15 
stora ideella föreningar i vår studie. Vi anser dock att händelsen styrker 
våra slutsatser om att vissa ekonomiansvariga i ideella föreningar inte har 
all den kunskap som krävs, vad gäller redovisning samt olika ekonomiska 
begrepp och dess innebörder, för att uppvisa en korrekt avbildning av 
föreningen. 
 
Ytterligare en faktor som vi finner anmärkningsvärd är att majoriteten av 
föreningarna har godkända eller auktoriserade revisorer som granskar deras 
årsbokslut/årsredovisningar. Detta innebär att vissa revisorer godkänner de 
oegentligheter, vilka den nya lagen ska avlägsna från de ideella 
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föreningarnas redovisning. Exempelvis får en förening, som gör 
avskrivningar på sina materiella anläggningstillgångar utan att värdera 
dessa i balansräkningen, sitt årsbokslut granskat av en auktoriserad revisor. 
En annan förening, som också får sin årsredovisning granskad av en 
auktoriserad revisor, väljer att inte inkludera sitt inflöde av 
medlemsavgifter i redovisningen utan någon godtagbar motivering. Detta 
visar enligt oss på att kontrollen av ideella föreningars årsbokslut eller 
årsredovisningar inte sker särskilt noggrant trots att en ny lag har trätt i 
kraft. Alla godkända och auktoriserade revisorer står under tillsyn av 
revisorsnämnden (RN). RN:s övergripande mål är att tillgodose samhällets 
behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag, 
samt att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet 
och uppfyller höga etiska krav. Revisionen skall säkerställa riktigheten av 
och förtroendet för den reviderade ekonomiska informationen. 
(www.revisorsnamnden.se, 2002-05-19) Med detta i åtanke är vi av den 
uppfattningen att RN inte verkar fullfölja sin tillsyn av vad revisorerna 
godkänner, vilket kan ha bidragit till att den nya bokföringslagen inte har 
fått någon egentlig genomslagskraft bland ideella föreningar. 

7.2 Risk för bokföringsbrott 
 
Ur studien har det framkommit att ideella föreningar inte alltid hanterar sin 
redovisning på ett sådant sätt som är nödvändigt för att följa den nya 
bokföringslagen. Vi har därför funderat på om dessa oegentligheter kan 
sägas utgöra bokföringsbrott. För att bokföringsbrott ska föreligga krävs 
det att den ekonomiansvariga med uppsåt eller genom oaktsamhet har 
åsidosatt föreningens bokföringsskyldighet (Brottsbalken 11 kap. 5§).  Om 
det i något fall skulle föreligga bokföringsbrott är frågan vad det egentligen 
har för betydelse. Det verkar inte som att det är förrän tvivelaktigheter om 
en förenings verksamhet uppdagas, som föreningens hantering av sin 
redovisning får någon egentlig betydelse och bokföringsbrott kan bli 
aktuellt. I inledningskapitlet presenterades den ideella föreningen UFF, för 
vilken det har uppstått tvivelaktigheter vad gäller bland annat dess 
redovisning. I och med att UFF inte hanterade sin redovisning på ett 
tillfredsställande sätt, blev följden att frågan väcktes om föreningen har 
gjort sig skyldig till något brott. Samtidigt förlorade den ideella föreningen 
samhällets förtroende och UFF fick dåligt rykte.    

7.3 Utvidgade resonemang  
 
Ur slutsatserna framgår det att vi anser att medlemsavgifter, gåvor och 
donationer är inflöden som inte kan sägas utgöra intäkter. Vi har dock 
uppmärksammat att detta resonemang inte fullt ut kan göras gällande för 
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medlemsavgifter i alla ideella föreningar. För medlemsavgiften i vissa 
idrottsföreningar, vilken vanligtvis består av att medlemmarna köper ett 
specifikt träningskort, erhåller medlemmarna olika träningsalternativ. I och 
med att föreningen tillhandahåller specifika träningspass för 
medlemsavgiften kan det enligt oss ses som att medlemmen, när den 
betalar medlemsavgiften, betalar för att erhålla en specifik tjänst istället för 
allmänt medlemskap. Vi är således av den uppfattningen att 
medlemsavgifter i vissa ideella föreningar kan betraktas som intäkter, då 
föreningen kan sägas utföra en specifik prestation för erhållandet av 
medlemsavgiften. Framtida uttalanden/rekommendationer från BFN bör 
därför ta hänsyn till att ideella föreningar är olika vad gäller syfte och 
verksamhet. 
 
Ideella föreningar har blivit mer och mer kommersiella (Advokaten Nr. 4, 
1999) och har tagit sig in på områden som traditionellt tillhör vinstdrivande 
organisationer. Detta innebär att många ideella föreningar sätter den fria 
konkurrensen ur spel, eftersom föreningar och vinstdrivande organisationer 
inte konkurrerar på lika villkor. Ideella föreningar kan sätta lägre priser än 
vinstdrivande organisationer eftersom de exempelvis inte behöver ta 
hänsyn till arbetskraftskostnader. Vi är av den uppfattningen att det är detta 
”lagstiftaren” har haft i åtanke när nya bokföringslagen utvecklades. Detta 
blir dock enligt oss felaktigt i och med att det genom studien har visat sig 
att majoriteten av de ideella föreningarna inte är marknadskopplade. De är 
istället för vinst, intresserade av att föreningen ”går runt” ekonomiskt. 
Detta leder till att det existerar en konflikt mellan de två perspektiven, vilket 
antagligen är orsaken till det missnöje som många ideella föreningar känner 
inför den nya lagen. För att det ska bli mer rättvis konkurrens på 
marknaden är vi av den åsikten att det borde finnas tydligare riklinjer för 
när ideella föreningar, som bedriver näringsverksamhet ska betraktas som 
vinstdrivande organisationer. 
 
Ur studien framkom att ideella föreningar inkluderar de flesta inflödena i 
sin nettoomsättning, trots att några ekonomiansvariga reflekterar över att 
alla inflöden kanske inte bör ingå. En orsak till att föreningarna inkluderar 
dessa poster kan enligt oss vara att föreningarnas intressenter är 
resultatfokuserade. Föreningarna vill bland annat visa sina medlemmar att 
de förvaltar föreningens medel på ett bra sätt, utan att förbruka mer 
tillgångar än som inflyter. Om inte de för ideella föreningar speciella 
inflödena redovisas som intäkter kan konsekvensen bli att föreningens 
kostnader överstiger föreningens intäkter, vilket leder till att föreningen år 
efter år visar negativt resultat. Detta är ej önskvärt i och med att det då 
framstår som att föreningen inte hanterar föreningens medel på ett bra sätt, 
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vilket kan minska medlemmarnas förtroende för föreningen. Upprättandet 
av en finansieringsanalys skulle därför vara lämpligt, eftersom den visar 
hur föreningen under året har anskaffat och använt föreningens medel.  

7.4 Medel för att uppnå god redovisning 
 
Som vi framhöll i slutsatserna anser vi att bokföringsnämnden måste 
komma med uttalanden om hur ideella föreningar ska förhålla sig till 
bokföringslagen och dess koppling till årsredovisningslagen. Det bör dock 
framhållas att det inte bara är genom uttalanden från bokföringsnämnden 
som en korrekt avbildning kan uppnås av ideella föreningars redovisningar. 
Vi är av den uppfattningen att de ideella föreningarnas attityder måste 
förändras, vilket kanske kan åstadkommas med hjälp av ökad information 
om redovisningens betydelse och vilka regler och rekommendationer som 
gäller inom området. I och med ökad kunskap hos de ideella föreningarna 
anser vi att en god redovisningsstandard kan erhållas.  

7. 5 Framtida forskning 
 
I och med att den nya bokföringslagen har en koppling till 
årsredovisningslagen, finns det en mängd begrepp och definitioner som ska 
tillämpas av ideella föreningar trots att de är utformade för 
marknadskopplade organisationer. Genom vår studie har det visat sig att 
begreppet nettoomsättning inte är helt lämpligt och begripligt för 
budgetkopplade organisationer såsom ideella föreningar. För att 
bokföringsnämnden ska kunna ge ut uttalanden/rekommendationer om hur 
budgetkopplade organisationer ska förhålla sig till den nya lagstiftningen, 
anser vi att det först är nödvändigt att utreda vilken innebörd och betydelse 
årsredovisningslagens alla begrepp och definitioner har för dessa 
organisationer.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Kan vi använda oss av bandspelare under intervjun? 
 
Hur länge har Ni varit ekonomiansvarig?  
 
På vilket sätt avslutar föreningen räkenskapsåret? 
 
Vilken typ av revisor har Ni? (lekmanna eller kvalificerad?) 
 
Hur påverkas redovisningen praktiskt av den nya lagstiftningen? 
 
1) Efterlevde föreningen någon lagstiftning/några principer innan den nya 
bokföringslagen (BFL)? 
 
2) Hur påverkas Er förening av den mer omfattande redovisningsplikten 
och de högre ställda kraven i och med nya BFL? Har den inneburit några 
problem för Er? På vilket sätt och hur har Ni hanterat detta? Får Ni lägga 
ner mer arbete nu mot före nya lagen? 
 
3) Ställer föreningen högre krav på de redovisningsansvariga nu än mot 
förr? Krävs det någon utbildning för Er post? Förekommer det att Ni har 
intern ekonomiutbildning inom er förening? 
 
4) Anser Ni att alla ideella föreningar bör följa samma regelverk? Varför? 
 
5) Vad anser Ni om att ideella föreningar omfattas av samma lagstiftning 
(årsredovisningslagen, ÅRL) som företag? Är det rättvist? Varför? 
 
6) Vem vänder Ni er till för att få råd om Ni är tveksam? 
 
Vad ingår i begreppet nettoomsättning och är begreppet relevant för 
ideella föreningar? 
 
7) Vad inkluderar Ni i er nettoomsättning/vilka poster ingår?  
 
8) Har Ni problem att tolka vad som avses med nettoomsättningen enligt 
ÅRL?  
 
Definitionen lyder: 
 



 

 

”Nettoomsättningen skall omfatta intäkter från försålda varor och utförda 
tjänster som   ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag skall göras 
för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten 
till omsättningen.”  
 
Anser Ni att den omfattar de poster som Ni inkluderar i Er 
nettoomsättning? Om ja/nej varför/på vilket sätt?  
 
9) Vilken del av årsredovisningen anser Ni i föreningen vara viktigast att 
presentera? 
10) Upprättar Ni någon finansieringsanalys i Er förening? I vilka olika 
delar (områden) delas denna upp?  
 
11) Upprättar Ni någon budget i Er förening och vad behandlar den? Följs 
den upp och hur?  
 
Vilken typ av tillgångar förekommer och har värderingen av dessa 
förändrats?  
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
12) Innehar Er förening materiella anläggningstillgångar? Om ja, vilka 
kategorier? 
 
13) För Ni något anläggningsregister och vilka uppgifter registreras i detta? 
 
14) Hur går Ni tillväga för att värdera dessa? (Vilket värde för Ni in i 
balansräkningen?) Har det skett någon förändring i Er redovisning från förr 
efter att den nya lagstiftningen har trätt i kraft?  
 
15) Om anskaffningsvärdet används vid värdering, vad inkluderar Ni i 
detta? 
 
16) Hur kostnadsför Ni anskaffningskostnaden för materiella 
anläggningstillgångar? Om avskrivning förekommer, vilken metod 
använder Ni? 
 
17) Om avskrivning förekommer, hur bestäms och vem bestämmer den 
ekonomiska livslängden på anläggningstillgångarna? Har det skett någon 
förändring/ökad medvetenhet i och med den nya lagstiftningen? 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
 



 

  

18) Innehar Er förening immateriella anläggningstillgångar? Om ja, vilka 
kategorier? 
 
19) Hur går Ni tillväga för att värdera dessa? (Vilket värde för Ni in i 
balansräkningen?) Har det skett någon förändring från förr efter att den nya 
lagstiftningen? 
 
20) Om anskaffningsvärdet används vid värdering, vad inkluderar Ni i 
detta? 
 
21) Hur kostnadsför Ni anskaffningskostnaden för immateriella 
anläggningstillgångar? Om avskrivning förekommer, vilken metod 
använder Ni? 
 
22) Om avskrivningar förekommer, hur bestäms och vem bestämmer den 
ekonomiska livslängden på de immateriella tillgångarna? Har det skett 
någon förändring/ökad medvetenhet i och med den nya lagstiftningen? 
 
Övergripande 
 
23) Förekommer det att Ni gör omvärderingar av Era tillgångar? 
 
 



 

 

Vad är en donerad tillgång och hur ska den behandlas i 
redovisningen? 
 
24) Är det vanligt förekommande att Er förening erhåller gåvor/donationer? 
Om ja, vilken typ?  
 
25) Är det vanligt att gåvorna är försedda med speciella villkor och/eller 
avsedda att användas för ett speciellt ändamål? (Följdfråga till fråga 24 om 
svarar att de endast erhåller gåvor) 
 
26) Gör Ni i er förening någon åtskillnad mellan gåva respektive donation i 
Er redovisning? På vilket sätt?  
 
27) Hur värderar Ni dessa gåvor/donerade tillgångar när de erhålls?  
 
28) Hur bokför Ni dessa gåvor/donationer när de erhålls?  
 
Vill Ni och Er förening vara anonyma?  



 

  

Bilaga 2  
 
Presentation av de ideella föreningarna 
 
1, Friskis och Svettis, lokalförening 
 
Besöksort: Norrköping 
 
Verksamhet: En jympaförening som har tagit steget till att vara en ansedd 
aktör inom folkhälsoarbetet. De ser sin uppgift som ”att få fler människor 
att röra på sig”. De vill bidra till folkhälsoutvecklingen genom att erbjuda 
alla som vill en lustfylld fysisk träning. Friskis och Svettis är rikstäckande 
och det finns över 130 lokalföreningar i Sverige och Europa. Friskis och 
Svettis i Norrköping har ungefär 4000 medlemmar. Antalet anställda i 
Norrköping är tre, varav två deltidsanställda. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de bedriver näringsverksamhet och har en 
nettoomsättning över 20 pbb. 
 
2, PRO Östergötland, distriktsorganisation 
 
Besöksort: Linköping 
 
Verksamhet: PRO (Pensionärernas Riksorganisation) bildades 1942 och är 
en partipolitiskt oberoende organisation för alla pensionärer och deras 
uppgift är att på riksplanet, i landsting, regioner och kommuner följa och 
bevaka samhällsutvecklingen samt skapa opinion för frågor som berör 
pensionärernas intressen. De anser sig även erbjuda en omfattande 
verksamhet som ger ett innehållsrikt liv efter pensioneringen med stor 
gemenskap människor emellan. PRO är Sveriges största 
pensionärsorganisation med nära 400 000 medlemmar. PRO finns i hela 
landet och omfattar över 1550 lokala föreningar i 26 distrikt. Distriktet i 
Östergötland har två anställda varav en ombudsman och en kontorist och 
14 820 medlemmar. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de bedriver näringsverksamhet och har en 
nettoomsättning över 20 pbb.  
 
3, Centerpartiet, Östgötadistriktet 
  
Besöksort: Linköping 
 



 

 

Verksamhet: Centerpartiet vill att alla människor och alla delar av 
kommunen och av landet ska tas till vara och kunna bidra till livskraft, 
ökad livskvalitet och ökat självbestämmande. Centerns politiska idé är att 
ge likvärdiga förutsättningar för alla genom kommunikation, utbildning, 
välfärd, kultur och grundläggande samhällsservice för alla människor. 
Individens frihet kombineras alltså med en grundtrygghet. Partiet har 
tiotusentals medlemmar runt om i landet. Centerpartiets Östgötadistrikt har 
cirka 4000 registrerade medlemmar och 2 anställda. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de har tillgångar över 30 pbb och har en 
nettoomsättning över 20 pbb. 
 
4, Östergötlands Ishockeyförbund 
 
Besöksort: Norrköping 
 
Verksamhet: Östergötlands ishockeyförbund är ett av många förbund som 
ingår i svenska ishockeyförbundet och är ett samordnande organ för alla 
ishockeyklubbar i Östergötland. Verksamheten består bland annat av att 
ordna spelarrangemang (exempelvis planering av seriespel), utbildning av 
tränare samt att driva ishockeygymnasiet i Norrköping tillsammans med 
Norrköpings kommun. Föreningens medlemmar består av 
medlemsföreningar och är 13 stycken. Förbundet har två halvtidsanställda 
och en projektanställd. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de bedriver näringsverksamhet och dessutom 
har en nettoomsättning över 20 pbb. 
 
5, IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland 
 
Besöksort: Norrköping 
 
Verksamhet: IOGT, International Organisation of Good Templars, är en 
av världens äldsta internationella folkrörelser. Organisationen bildades i 
mitten av 1800-talet och har i dag medlemsorganisationer i cirka 60 länder 
världen över. Svenska IOGT-NTO-rörelsen samarbetar med organisationer 
som FN, Världshälsoorganisationen och Sida och driver projekt i Sydasien, 
Östafrika och Östeuropa. IOGT-NTO är Sveriges största 
nykterhetsorganisation och det finns hundratals lokalföreningar över hela 
landet. Antalet medlemmar rörelsen i Östergötland är cirka 4000 och 
antalet fast anställda är 4 stycken. 
 



 

  

Upprättar årsbokslut eftersom de bedriver näringsverksamhet och har en 
nettoomsättning över 20 pbb. 
 
6, Hyresgästföreningen i västra Östergötland  
 
Besöksort: Linköping 
 
Verksamhet: Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation 
för bostadshyresgäster. De arbetar för sunda och bra bostäder och de kräver 
rimliga hyror, inflytande och trygghet. De är en partipolitiskt obunden 
organisation för att i alla lägen kunna ta hyresgästernas parti. Över en halv 
miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Detta gör 
hyresgästföreningen till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta 
företrädaren för hyresgästerna. 20 000 medlemmar har valt att engagera sig 
som förtroendevalda i hyresgästföreningen och de finns i 3 000 
bostadsområden runt om i landet. Hyresgästföreningen är indelad i tio 
regioner, där västra Östergötland utgör en av dessa. I denna region är 
medlemsantalet cirka 18900 stycken och antalet anställda är fem. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de har tillgångar över 30 pbb och har en 
nettoomsättning över 20 pbb. 
 
7, Linköpings Motorsällskap 
 
Besöksort: Linköping 
 
Verksamhet: Linköpings Motorsällskap driver Linköpings Motorstadion 
och är en av landets största motorklubbar. Motorsport är grunden för 
Linköpings Motorsällskap med en av Nordens största och mest kompletta 
anläggningar för motorsport och trafikövningsplatser. Trafiksäkerhet, 
förarträning och utställningar är några av de aktiviteter som äger rum i 
föreningen. Linköpings Motorsällskap har ungefär 250 000 besökare per år, 
cirka 1 400 medlemmar och antalet anställda i föreningen är 6 personer. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de bedriver näringsverksamhet och innehar 
tillgångar över 30 pbb och har dessutom en omsättning över 20 pbb. 
 
8, Linköpings flygklubb 
 
Besöksort: Linköping 
 
Verksamhet: Linköpings flygklubb är en av landets största föreningar för 
flygintresserade med cirka 360 medlemmar. Verksamheten består bland 



 

 

annat av att utbilda fritidspiloter samt erbjuda flygturer över exempelvis 
Linköpingsstad. Linköpings Flygklubb erbjuder ett brett utbud av 
utbildningar - både för nybörjare som är ny och de som redan har flugit ett 
tag. Klubben förfogar över åtta flygplan av typerna Piper, Cessna, och 
American Champion. Antalet anställda är sju, varav två är timanställda 
flyglärare. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de innehar tillgångar över 30 pbb och de 
dessutom har en omsättning över 20 pbb. 
 
9,Östergötlands travsällskap, Mantorp  
 
Besöksort: Mantorp 
 
Verksamhet: Östergötlands travsällskap är en av många travsällskap i 
Sverige. De tillhandahåller banspel, främst i form av travverksamhet. 
Östergötlands travsällskap har ett 70-tal medlemmar. Vanligtvis arbetar 12 
medarbetare på Linköpings travsällskap men under travtävlingar kan 
uppemot 120 personer vara involverade. 
 
Upprättar årsredovisning eftersom de har tillgångar över 30 pbb, bedriver 
näringsverksamhet och har tillgångar över 24 miljoner kronor.  
 
10, Handels avdelning 16, Linköping 
 
Besöksort: Linköping 
 
Verksamhet: Handelsanställdas Förbund har ungefär 170 000 medlemmar 
och är uppbyggd på lokal förankring. Det finns 29 avdelningar runt om i 
landet som samordnar den lokala fackliga verksamheten. Handels 
avdelning 16 är en av dessa och de organiserar anställda inom varuhandel 
och närbesläktade branscher. Avdelningen har cirka 5800 medlemmar och 
deras uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden, 
inom näringslivet och i samhällslivet i övrigt samt att verka för jämställdhet 
mellan män och kvinnor. Avdelningen skall även medverka till en 
samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell 
demokrati. Avdelning 16 har cirka 12 personer anställda. 
  
Upprättar årsredovisning eftersom de innehar tillgångar över 30 pbb och 
dessutom har en omsättning över 20 pbb. 
 
 
 



 

  

11, Norrköpings basketklubb, (Dolphins) 
 
Besöksort: Norrköping 
 
Verksamhet: Norrköpings basketklubb ingår i den svenska basketligan, i 
vilken Sveriges främsta basketlag återfinns. Dolphins är en idrottsförening 
vars medlemmar spelar basket på olika nivåer, allt från elitnivå till 
ungdomsverksamhet. Norrköpings basketklubb har cirka 300 medlemmar 
och fem anställda. 
 
Uppfyllda kriterier: Upprättar årsbokslut eftersom de bedriver 
näringsverksamhet och har en nettoomsättning över 20 pbb. 
 
12, Rädda Barnens distriktförbund i Östergötland, Linköping 
 
Besöksort: Linköping 
 
Verksamhet: Rädda Barnen arbetar för att de intentioner som uttrycks i 
FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas. Rädda Barnen verkar i 
Sverige och utomlands och arbetet är inriktat på att påverka och förändra 
samhället för barnets bästa. Idag har Rädda Barnen i Sverige 85 000 
medlemmar som är organiserade i 300 lokalföreningar. Rädda Barnen 
arbetar med både akuta och långsiktiga insatser. De bedriver kampanjer, 
ger ut böcker och rapporter, håller seminarier och påverkar politiker på alla 
nivåer. På lokal nivå arbetar de med allt från läxhjälp och stödverksamhet 
för flyktingar till insamlingar. Distriktsförbundets medlemmar består av 
lokalföreningar och uppgår till åtta stycken. I föreningen finns inga 
anställda utan endast ideellt arbetande personer. 
 
Upprättar årsbokslut eftersom de har tillgångar över 30 pbb och har en 
nettoomsättning över 20 pbb. 
 
 
13, Hjärta till hjärta, Linköping  
 
Besöksort: Linköping 
 
Verksamhet: Hjärta till hjärta är en av många insamlingsföreningar i 
Sverige. Det är en kristen ideell förening som startade för snart 20 år sedan 
och som arbetar med olika hjälpinsatser för att bistå mycket fattiga 
människor i Östeuropa. Hjälpsändningar, gatubarnsprojekt och familjestöd 
är exempel på hjälpverksamhet de utför. Lager, butik och kontor finns på 
Gottorpsgatan i Linköping. Där arbetar ett 30-tal medarbetare hel och 



 

 

deltid, varav 16 är anställda. Antalet medlemmar i Hjärta till hjärta är cirka 
250. Hjärta till hjärta återfinns även i andra delar av Sverige, som 
exempelvis Skåne och Dalarna. Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto, 
vilket innebär att föreningen kontrolleras av den statliga "Stiftelsen för 
insamlingskontroll" (SFI).  
 
Upprättar årsredovisning eftersom de innehar tillgångar över 30 pbb, 
bedriver näringsverksamhet och dessutom har en omsättning över 20 pbb 
samt antal anställda över 10. 
 
Föreningar som exkluderats ur studien 
14, Synskadades riksförbund i Östergötland 
15, Lions Club 


