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Abstract   
 

”Social economy” is a term that has been official in the Swedish language. The term 

includes organisations with community practical purposes, for example non-profit 

organizations. Since the non-profit organisations were included in the term they have 

been able to seek additional resources from the state and municipalities, when these 

resources are used by the organisations is it considered to generate positive impact on 

the society. One type of organisation that is usually connected to “social economy” is 

sport organisations. This type of non-profit organisation is considered to create many 

positive social effects on the society, but these effects are often difficult to measure in 

monetary terms. To present and report effects are something that many people think 

non-profit organisations should improve. Today most researches about the accounting 

of non-profit organisations are based on their financial accounting. In this study it 

examines what effects non-profit organisations is considered to be created by the non-

profit organisations and what options they have today to report it. The study also 

intends to examine what kind of influence that seems to be most relevant to how the 

non-profit organisations reporting looks like today.  This in order to provide a better 

understanding to the research of non-profit organisations. To answer the purpose of the 

study interviews were carried out with respondents from elite sport organisations, 

stakeholder organisations, accounting firms, Bokföringsnämnden and Sveriges 

Kommuner och Landsting.  Even the elite sport organisations accounting documents as 

well as other written material related to the sport organizations has been studied. The 

empirical material together with the theoretical framework of the study, consisting of 

institutional theory, helped us with the seeking of an answer to the study's purpose and 

to increase the understanding of why the non-profit organisations report or not reports 

their effects on society. The study’s results shows that non-profit organizations 

reporting is mostly affected by the absence of laws and regulations on the area, sponsors 

requirements and accounting firms actions. Meanwhile, it emerged that the development 

of the reporting of the social effects of the core business is in the early stage. This 

despite the fact that many of the respondents meant that in the near future it will be 

essential for the non-profit organisations to report their effects.  The uncertainty noted 

about how the non-profit organisations today can report their effects contributed to a 

greater understanding of why non-profit organisations reporting is becoming more 

similar to profit seeking companies reporting praxis. In the study it also emerge that the 

respondents had different ascites of where the non-profit effects would be presented. 

Some respondents thought that the annual reports would be an appropriate way to show 

the effect while others thought that different forums of social media would be more 

appropriate.   

 

Key words: non-profit organisations, social effects, Corporate Social Responsibility 

(CSR), institutional theory 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

”Social ekonomi” är ett begrepp som blivit officiellt i de svenska språket och omfattar 

verksamheter med samhällsenliga ändamål, där ibland ideella föreningar. Eftersom 

ideella föreningar omfattas av begreppet har detta lett till att de kunnat söka extra 

resurser från staten och kommuner. När dessa resurser används av föreningar anses de 

skapa positiva effekter för samhället. En typ av förening som ofta kopplas samman med 

”social ekonomi” är idrottsföreningar. Dessa anses skapa många positiva sociala 

effekter även om de ofta är svåra att mäta i monetära termer. Att redovisa effekter är 

något som många anser att föreningar bör bli bättre på. Den mesta forskningen idag om 

redovisning i ideella föreningar baseras på deras finansiella redovisningar. I denna 

studie undersöks däremot vilka effekter ideella föreningar anses generera och vad har de 

för redovisningsalternativ idag för dessa. Studien ämnar även att undersöka vilken typ 

av påverkan som verkar vara mest relevant för hur föreningar rapporterar. För att uppnå 

studiens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med respondenter från 

elitidrottsföreningar, intresseorganisationer, redovisningsbyråer, Bokföringsnämnden 

och Sveriges Kommuner och Landsting. Även elitidrottsföreningarnas egna rapporter 

har studerats samt annat skriftligt material som berör föreningarna. Detta för att 

tillsammans med studiens teoretiska referensram, som består av institutionell teori, 

uppnå studiens syfte och öka förståelsen för varför de ideella föreningarna redovisar 

eller inte redovisar sina effekter på samhället. Studien visar att föreningarnas 

redovisning till stor del påverkas av de lagar och regler som finns på området, 

sponsorers krav samt redovisningsbyråernas agerande. Det framgick även att 

utvecklingen av hur föreningar kan redovisa sociala effekter från deras 

kärnverksamheter är i ett tidigt skede. Detta trots att många av respondenterna ansåg att 

det inom en snar framtid kommer vara väsentligt för föreningar att redovisa sina 

effekter. Osäkerheten som noterades för hur föreningar idag kan redovisa sina effekter 

bidrog vidare till en ökad förståelse för varför föreningarnas redovisningar blir alltmer 

lika företagens redovisningar. Förslag på redovisningsalternativ för hur föreningar i 

framtiden bör redovisa sina effekter skiljde sig sedan mellan respondenterna. Vissa 

respondenter såg verksamhetsberättelser som ett lämpligt redovisningsalternativ för 

effekter medan andra ansåg att olika forum av sociala medier skulle var mer lämpliga 

för redovisning av dessa.  

 
Nyckelord: ideella föreningar, sociala effekter, Corporate Social Responsibility (CSR), 

institutionell teori 
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1. INTRODUKTION 
 

I detta kapitel presenteras en bakgrund om ideella föreningars koppling till social 

ekonomi och vilka effekter som en idrottsförening anses skapa. Därefter följer 

problematiseringen av forskningsområdet, samt studiens frågeställning och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

”Social ekonomi” är ett brett begrepp i Europa, enligt Nicolaescu och Nicolaescu 

(2012), som har förändrat många europeiska länders sätt att arbete för ett bättre 

samhälle och en ökad välfärd. Detta genom att länder granskat och ändrat sina 

resursallokeringar. Begreppet tolkas visserligen olika av olika länder och det uppstår i 

många fall svårigheter med att fatta beslut angående social ekonomi, både från statlig- 

och kommunal nivå (ibid.).  I Sverige blev begreppet officiellt i det svenska språket när 

landet gick med i Europeiska Unionen (EU) år 1995 (Riksidrottsförbundet, 2004). I 

motionen 2001/02:N314- Social ekonomi, upprättad av en arbetsgrupp från 

Regeringskansliet, definieras begreppet: 

 
Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga 

ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den 

offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i 

föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom 

den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som 

främsta drivkraft. (Sveriges Riksdag, 2001) 

Det svenska samhället brukar ofta delas in i tre sektorer; den offentliga sektorn, den 

privata sektorn och den ideella sektorn. Den ideella sektorn har, efter införandet av 

social ekonomi, fått ett ökat fokus och frågor rörande dess aktörers värden har blivit 

alltmer centrala (Riksidrottsförbundet, 2004). Införandet av social ekonomi har även 

medfört att ideella föreningarna idag har möjlighet att söka ökade eller nya resurser 

genom kommuner, staten och EU för att stärka de social ekonomiska positiva 

konsekvenserna. (ibid.) Den ideella sektorn och den offentliga sektorn ska, i Sverige, 

vara organisatoriskt skilda parter där den största skillnaden mellan dessa är att ideella 

föreningar styrs av aktiva medlemmar. Det är dock naturligt att se kopplingar mellan de 

två parterna då staten ofta ger något typ av stöd eller bidrag för att föreningen ska kunna 

genomföra sin verksamhet. Ideella föreningar skiljer sig sedan från den privata sektorn 

genom att föreningarna inte har vinstintresse som syfte. Med det sagt innebär det dock 

inte att ideella föreningar inte får gå med vinst eller betala anställda. 

(Riksidrottsförbundet, 2014)  

Gustavsson (2006) hänvisar till att den redovisning ideella föreningar ger ut, utgör en 

viktig del för att se vad föreningarna har gjort med de resurser som erhållits. När 

verksamheten är förtroendebaserad i ideella föreningar bygger förmånen på att kunna 

nyttja och förvalta resurser, hos föreningarna, på ett förtroende från givarens sida. Alltså 

då de som stödjer de ideella verksamheterna och föreningarna inte har några andra 

kopplingar i övrigt så behöver inte de ideella föreningarna ge ut någon direkt 

information om användandet av resurserna. Men för att behålla sitt förtroende så kan 

dock rapporteringen vara en viktig komponent. Gustavsson menar sedan att de resurser, 

i form av exempelvis pengar eller ideell arbetskraft, som ideella föreningar erhåller kan 

skapa ett mervärde för samhället då resurserna organiseras och omvandlas i de ideella 

verksamheterna. Omvandlingen av resurserna kan exempelvis ske till förmån för unga 
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människor, sjuka och miljön. För att värdera detta mervärde måste föreningens ideella 

syfte dock delas upp. (ibid.) 

 

1.2 Problematisering 
 

Traditionella redovisningsteorier har dominerat den globala ekonomin och de sociala 

aktiviteterna under en längre tid, då de anses vara de mest gynnsamma och optimala på 

marknaden för vinstdrivande företag (Palmer & Vinten, 1998, refererad i Costa, Parker 

& Andreaus, 2014). Gustavsson (2006) menar även att sättet organisationer i allmänhet 

redovisar på har under de gångna åren berörts av institutionella påtryckningar. Hoffman 

och McSwain (2013, refererad i Costa, Parker & Andreaus, 2014) säger dock att 

undersökningar påvisar att det finns begränsningar med att tillämpa traditionell 

redovisning på ideella föreningar på grund av två primära anledningar. Första 

anledningen är att ideella föreningar karaktäriseras och påverkas av sina intressenter. 

Den andra anledningen är att ideella föreningar inte använder sig av “bottom line”-

principen, på samma sätt som företag då de inte mäter nettovinsten eller maximeringen 

av det ekonomiska värdet. (ibid.) Hemström (2012) påpekar dock att många ideella 

föreningar, i Sverige, är bokföringsskyldiga vilket gör att föreningarna antingen måste 

upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning, innehållande en balans- och resultaträkning. 

Gustavsson (2006) ifrågasätter sedan hur begreppen; intäkter, kostnader, eget kapital 

och skulder förhåller sig till en ideellverksamhet. Enligt Torkelsson (1995, refererad i 

Gustavsson 2006) är vinst begreppet irrelevant i en ideell förening då syftet inte är vinst 

som i många andra organisationsformer.  

Bokföringsskyldiga ideella föreningar skall idag följa Bokföringsnämndens (BFN) 

normgivning vid upprättandet av koncern- och årsredovisningar samt årsbokslut. I och 

med den nya normeringen, kallat K3, som gäller för större ideella föreningar har det 

tillkommit ett allmänt råd som reglerar att föreningar ska redovisa hur de har gjort för 

att främja föreningens ändamål under det gångna räkenskapsåret. 

(https://www.kpmg.com/se) BFN har lämnat en kommentar till detta allmänna råd, där 

de ger ett exempel på att ideella föreningar kan lämna uppgifter om den ideella 

verksamheten samt dess effekter, då Bokföringsnämnden menar på att detta sällan 

reflekteras ur föreningarnas resultaträkningar. (http://www.bfn.se/ )   

Hoffman och McSwain (2013, refererad i Costa, Parker & Andreaus, 2014) menar att 

ideella föreningar bör mäta det sociala värdet som skapas för det allmänna samhället. 

Enligt Dawson och Dunn (2006, refererad i Manetti & Toccafondi, 2014) sträcker sig 

förväntningarna och upprättandet av ansvarstagande bortom ekonomiska termer för 

organisationer som inte har vinstintresse som syfte. Nicolaescu och Nicolaescu (2012) 

menar även att organisationer och föreningar som är uppbyggda utifrån 

socialekonomins grunder måste ha en hållbar långsiktig plan på hur de ska agera för att 

inte upplösas av den konkurrensutsatta marknaden. Dart (2004) menar dock att ideella 

föreningar idag uppmanas att börja ta till sig olika affärsmässiga idéer och 

implementera dessa i föreningarna för att på långsikt kunna bedriva deras verksamheter. 

Oppenheim (u.å.) tycker även att ideella föreningar bör bli bättre på att kommunicera ut 

vad deras arbete har för effekter och vilka resultat de uppnår. För att uppnå en mer 

transparent redovisning menar Oppenheim att ideella föreningar kan använda sig av 

olika riktlinjer som Global Reporting Initiative (GRI) samt Social Return on Investment 

(SROI). Dessa riktlinjer syftar till att lyfta fram ekonomiska så som sociala och 

miljömässiga förhållanden. (ibid.) Dessa riktlinjer kan hjälpa de ideella föreningarna att 

https://www.kpmg.com/se
http://www.bfn.se/REDOVISNING/VAG/VL12-1-K3.pdf
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redovisa ett större värde av föreningarnas verksamheter till deras intressenter. 

(https://www.kpmg.com) 

Trycket på ökat socialt ansvar har även ökat bland de privata företagen och går ofta 

under namnet Corporate Social Responsibility (CSR), (Freeman & Hasnaoui, 2011). Att 

ta med företags sociala ansvar i företagsredovisningar är något som utvecklats till en 

god redovisningssed i Sverige enligt FAR. (http://www.far.se) Ett sätt att ta ett socialt 

ansvar för företag är exempelvis, enligt Smith och Westerbeck (2007) att bidra med 

resurser och samarbeta med idrottsföreningar. Smith och Westerbeck menar vidare att 

sport kan påverka samhället positivt och att idrottsföreningar även axlar ett unikt socialt 

ansvar. Dock avråder författarna ett samarbete med idrottsföreningar som inte har de 

sociala ansvarstagandet dokumenterat i deras riktlinjer. Det finns exempelvis 

elitidrottsföreningar som engagerar sig i olika samhällsfrågor men det är upp till dem 

själva att informera om deras sociala ansvar till deras intressenter. Detta om idrotten ska 

fortsätta vara en viktig faktor vid socialt ansvarstagande för föreningar i samarbete med 

andra organisationer. (ibid.) 

Enligt Riksidrottsförbundet (RF) brukar även idrottsföreningar beskrivas utifrån dess 

betydande bidrag till samhällsekonomin (Riksidrottsförbundet, 2004). Welford (2005, 

refererad i Smith & Westerbeek, 2007) menar att idrotten axlar ett stort socialt ansvar 

och tillsammans med myndigheter och olika grupper i samhället kan de tillsammans 

förstå det sociala behov som finns i samhället.  Welford belyser att idrotten erbjuder 

utvecklingsmöjligheter, allt ifrån fysisk, social, till personlig utveckling. 

Idrottsföreningar bör även uppmärksamma och förstärka vikten av hälsa och aktivitet. 

Deltagandet ska ske på lika villkor för alla medlemmar där jämställdhet och mångfald är 

viktiga komponenter. (ibid.) 

Det sociala ansvar som Welford (2005, refererad i Smith & Westerbeek, 2007) menar 

att idrottsföreningar bär kan även kopplas till de sociala effekter som uppstår i samband 

med idrottsföreningars verksamhet. Sociala effekter som idrottsföreningar kan bidra till 

är exempelvis, enligt Riksidrottsförbundet (2008), demokratisk uppfostran, ett 

omfattande socialt kapital, ökad folkhälsa, integration, ideellt arbete och personlig 

utveckling. De sociala effekterna kan både ses från den enskilda individens perspektiv 

samt från ett samhällsperspektiv. Från ett samhällsperspektiv kan en idrottsförenings 

verksamhet bidra till att stärka ortens identitet, öka attraktionskraften på orten som kan 

leda till ökad inflyttning samt bidra till att företag väljer att etablera sig på det specifika 

stället. Idrottsföreningar bidrar även till andra externa ekonomiska effekter som 

exempelvis deras inköp för idrottsaktiviteter. De evenemang som idrottsföreningar 

arrangerar kan även skapa ekonomiska effekter. Detta då besökare kan lockas till orten 

vilket i sin tur kan leda till ökade intäkter för näringslivet samt ökad beläggningsgrad 

för olika boendeformer.  De ekonomiska effekterna är oftast mätbara i monetära termer, 

men det kan ibland uppstå svårigheter att definiera vilka som är kopplade till 

idrottsföreningars verksamheter. De sociala effekterna är däremot lättare att definiera 

medan det kan uppstå problem att omvandla de sociala effekterna till monetära termer. 

(ibid.) Det finns tidigare forskning om ideella föreningar som har försökt beskriva hur 

ideella föreningar redovisar sina verksamheter i koppling till det finansiella i 

årsredovisningar och årsbokslut. (Gustavsson, 2006) Dock är forskning om hur 

föreningar redovisar sin verksamhet i övrigt ett väldigt begränsat område. Den mesta 

forskning inom ideella föreningar försöker förklara hur redovisningen bör vara. (ibid.) 

Detta leder oss till vår forskningsfråga och syftet med studien, som ligger utanför 

ramarna för hur ideella föreningar redovisar sin verksamhet i förhållande till de som 

presenteras i deras resultat- och balansräkningarna.  

https://www.kpmg.com/
http://www.far.se/PageFiles/9060/EU-direktiv%20Ju2012.7472.L1.pdf
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1.3 Forskningsfråga och syfte 

 
Studiens forskningsfråga presenteras nedan: 

 

 Hur redovisar ideella idrottsföreningar sina effekter på samhället? 

 

Syftet med studien är att beskriva vilka effekter ideella föreningar anses generera och 

vad de har för redovisningsalternativ idag för dessa. Genom institutionell teori 

analyseras sedan vilken typ av påverkan som verkar vara mest relevant för hur 

föreningarna rapporterar. Studien syftar till att ge en ökad förståelse för varför de ideella 

föreningarna redovisar eller inte redovisar sina effekter på samhället samt vilka 

redovisningsalternativ som finns för framtiden. Därmed bidrar studien till 

forskningsområdet inom ideella föreningars redovisning.   
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2. METOD 
 

I detta kapitel redogörs för hur den teoretiska referensramen har framtagits samt hur 

empirin har bearbetats och analysen genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om studiens trovärdighet och autenticitet. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

 
Syftet med studien är att beskriva vilka effekter ideella föreningarna anses generera och 

vilken typ av påverkan som verkar vara mest relevant för hur de redovisar. I och med 

studiens syfte har många olika aktörers syn och påverkan på ideella föreningars 

redovisning av effekter studerats. Då det var möjligt att ta del av tidigare data och 

undersökningar rörande ideella föreningars redovisning kunde vi först koppla dessa till 

studiens forskningsgap. Vårt forskningsgap är därmed utformat av tidigare forskning 

vilket gör att denna studie har inslag av en deduktiv forskningsansats. En deduktiv 

forskningsansats är enligt Bryman och Bell (2011) lämplig då hypoteser från tidigare 

forskning formar delar av studien. Samtidigt har vi till vår studie samlat in det 

empiriska underlaget innan någon slutgiltig teoretisk referensram var fastställd detta då 

vår urvalgrupp av respondenter växte successivt allt eftersom studien fortlöpte. Detta 

gjorde att vi inte kunde skapa oss en konkret bild hur intervjuerna och den insamlade 

informationen skulle bidra till studiens syfte innan alla intervjuerna var gjorda. Detta är 

studiens induktiva bidrag som sammanfaller med Bryman och Bell (2011) som förklarar 

den induktiva forskningsansatsen som ett synsätt där praktiken bestämmer över vilken 

teori som ska tillämpas i en studie. Studiens forskningsansats består därmed av både 

deduktiva och induktiva inslag för att försöka visa på de institutionella påtryckningarna 

som finns på föreningars externa redovisning men även för att se vilka interna faktorer 

som påverkar föreningarna vid utgivandet av information. I ett försök att inte förbise 

viktig information kommer all data, som samlats in i den empiriska studien, att tas i 

beaktning. Även information som inte bekräftar studiens förväntningar, det vill säga att 

idrottsföreningar vill och känner tryck från intressenterna att redovisa sin effekter, ska 

tas i beräkningen. 

 

Då det kan vara svårt att definiera effekter med hjälp av siffror och då vår forskning 

försöker förstå inte bara konstatera, hur föreningar redovisar, så är ett hermeneutiskt 

synsätt lämpligt för utformningen av studien (Carlsson, 1991). Studiens resultat 

kommer därmed att presenteras narrativt på grund av två faktorer. Dels då vi anser att 

resultatet kommer att bli mer begripligt för läsaren än om resultatet hade försökts 

presenterats numeriskt. Den andra anledningen till att resultatet presenteras narrativt är 

för att de handlar om att tolka materialet och försöka ge en förklaring till varför 

föreningarna redovisar som de gör idag. 

 

2.2 Metodsynsätt 

 
Studiens metodsynsätt utgår från ett aktörssynsätt även fast redovisning i sig oftast är 

uppbyggt i system. Varför vi valde ett aktörssynsätt på grund av att vi undersöker 

aktörers syn och påverkan på social redovisning bland ideella föreningar. I vår studie 

har vi intervjuat aktörer i olika branscher som har koppling till och påverkan på 

idrottsföreningars redovisning. Då dessa i daglig drift agerar på olika sätt och har en 

egen verklighetsuppfattning över både begreppet social redovisning och ideella 

föreningars redovisning så kom ett aktörssynsätt att passa denna studie. Holme och 
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Krohn-Solvang (1997) definierar aktörssynsättet som ett förhållningsätt som möjliggör 

en djupare och mer helhetsinriktad uppfattning över områden där olika aktörernas egna 

uppfattningar studeras och integreras. Då vi i vår studie efter insamlingen av empirin 

kunnat se både likheter och skillnader mellan de olika respondenternas uppfattningar 

kunde vi konstatera att detta område som vi valt att studera består av olika subjektiva 

uppfattningar vilket genererar mer kunskap till en helhetsuppfattning av det område som 

vi har studerat. Genom intervjuerna har ett utbyte av information skett mellan oss och 

respondenterna som har bidragit till en ökad kunskap och förbättrad helhetsuppfattning 

om föreningarnas redovisning. Holme och Krohn-Solvang (1997) menar att ett utbyte 

av kunskap mellan respondenterna och forskarna är en del av aktörssynsättet.  

 

2.3 Forskningsstrategi 
 

I ett försök till att öka förståelse för varför de ideella föreningar redovisar eller inte 

redovisar sina effekter har kvalitativa intervjuer valts som studiens angreppsätt, vilket 

bidrar till att studien har en kvalitativ forskningsstrategi. Att studera samspelet mellan 

olika aktörer och deras uppfattningar har lett till att resultatet presenteras narrativt då det 

är mer lämpligt när tolkningar har gjorts av den insamlade empirin. Enligt Bryman och 

Bell (2011) föredras vanligtvis ord över siffror i kvalitativ forskning eftersom att 

forskningsstrategin är av konstruktionistisk och av induktiv art. Det kvalitativa 

angreppssätt har lett till att utförliga intervjuer har genomförts. Intervjuerna inkluderade 

följdfrågor för att samla in så mycket information som möjligt och ge oss så bra 

förutsättningar som möjligt för att sedan kunna analysera och dra slutsatser. Detta i sin 

tur ledde till att vi genom studien kom fram till nya kunskaper och antaganden angående 

ideella föreningars externa redovisning och att resultatet kan ge underlag för framtida 

forskning. 

 

2.4 Litteraturstudie 

 
För framtagandet av teorier och studier, som underlag för denna studie, har Luleå 

Tekniska Universitets sökmotor Primo samt den universella sökmotorn Google Scholar 

använts.  Syftet med vår litteraturstudie är att ta reda på befintlig kunskap och teori 

inom forskningsfältet (Jacobsen, 2007). Genom sökmotorerna har vetenskapliga 

artiklar, andra artiklar och böcker valts ut och använts för den teoretiska referensramen. 

Det centrala sökorden för denna studie har varit “non-profit organisations”, 

“institutional theory”, “ Institutional theory + non-profit organisations”, “non-profit 

organisation + spill-over effects”, “ sport organisation + civil society”, “ accounting + 

nonprofit organisations” och “ social accounting”. Publikationer hämtade från Primo 

och Google Scholar har framförallt varit peer-reviewed för att säkerställa att artiklarna 

är vetenskapligt granskade och således ge en ökad tillförlitlighet till studien. Utöver 

detta för att bredda studiens litteraturunderlag har även kurslitteratur, tidningsartiklar, 

samt andra rapporter inom ämnesområdet tillämpats. Dessa publikationer utgör 

tillsammans studiens inledande kapitel och teoretiska referensram som gav ett underlag 

för att undersöka och analysera studiens empiri. 

 

2.5 Forskningsdesign 

 
Studiens forskningsdesign består framförallt av intervjuer som är utformade för att öka 

vår förståelse och vidare hjälpa oss svara på vårt syfte. Forskningsdesignen strävar efter 

att beskriva, på ett så konkret sätt som möjligt, hur informationen ska hämtas in från 

verkligheten (Halvorsen, 1992). 
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Vi har undersökt hur tre större väletablerade ideella idrottsföreningar i Luleå redovisar. 

En djupgående intervju har genomförts med en eller flera representanter, från varje 

förening, som är involverad i eller har kunskap om hur föreningens redovisning ser ut i 

dagsläget. Då enbart intervjuerna med idrottsföreningarna inte räcker för att besvara 

studiens syfte, då det gav en smal tolkning av forskningsområdet, har även intervjuer 

genomförts med andra aktörer som berör och påverkar hur föreningarnas redovisningar. 

 

Intervjufrågorna för varje respondent är baserade på temaområden som är lika för 

aktörer inom samma aktörsgrupp men olika mellan aktörsgrupperna. Fokus har legat på 

att få en stor förståelse över hur respondenterna uppfattar och påverkar ideella 

föreningars redovisning och deras syns på området. Vikten av att fånga 

intervjupersonernas uppfattningar och synsätt är enligt Bryman och Bell (2011) ett sätt 

att komma fram till ett generellt svar på studiens forskningsfråga, genom kvalitativa 

intervjuer. Ingen begränsning för hur mycket tid som lagt på varje tema har funnits, då 

både vi och respondenterna skulle känna att varje temaområde diskuteras utförligt. 

Intresse och kunskap har varit de drivande krafterna under intervjuerna vilket har 

medfört att relevant och viktig information har uppkommit på olika sätt. Genom att vi 

inte varit strikt låsta till våra frågor har det gett oss möjligheten att ställa följdfrågor för 

att införskaffa ytterligare relevant information. Detta kan kopplas samman med den 

beskrivning som Bryman och Bell (2011) ger om att följdfrågor utgör en viktig 

komponent i kvalitativa intervjuer vilket även kan medföra uttömmande och detaljerade 

svar. 

 

För att öka studiens empiriska underlag ytterligare har även sekundär data, som 

årsredovisningar, årsbokslut, stadgar och övriga dokument rörande idrottsföreningarna 

samlats in och granskats. Årsredovisningar, årsbokslut och stadgar är i dagsläget till stor 

del den information som studiens forskningsobjekt framställer i skrift om sina 

verksamheter. Informationen har samlats in för att se vad som redovisas och för att 

sedan analyseras. Övriga dokument, som samlats in, är till för att se vad externa parter 

till idrottsföreningarna har för syn på vad som bör redovisas. 

 

2.6 Datainsamlingsmetod  

 
Den primära datainformationen av empirin utgörs av intervjuer med de utvalda 

idrottsföreningarna och aktörer som påverkar hur föreningar redovisar. Intervjuguiden 

är en hybrid mellan en semi-strukturerad och en ostrukturerad intervjuguide (Bryman & 

Bell, 2011). Den primära datainformationen samlandes både in genom personliga 

intervjuer och telefonintervjuer, beroende på respondenternas geografiska placering. Då 

det fanns möjlighet för personliga intervjuer tog vi tillfället att träffa respondenterna 

eftersom vi ansåg att kommunikationen förbättrades mellan parterna när man ser den 

intervjuade personen, jämfört med telefonintervjuer. I övrigt fanns det inga större 

skillnader mellan dessa två tillvägagångssätt. Varje respondent hade sedan möjligheten 

att förbereda sig inför intervjun då temaområden skickats ut i förväg. Respondenterna 

har även fått möjligheten att välja datum för intervjuerna. Alla intervjuer spelades in, 

transkriberades och därefter omvandlats till en berättande text. Den sekundära 

datainformationen som tidigare nämnts bestående data som årsredovisningar och andra 

dokument för de utvalda idrottsföreningarna var i vissa fall riktat enbart mot 

föreningens medlemmar. I dessa fall fick vi be om tillåtelse för att få tal del av dessa. I 

andra fall fanns viss information även att hitta på internet. Avtalen mellan Luleå 

Kommun och föreningarna är publika men för att ta del av dem var vi tvungna att 
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kontakta Luleå Kommun. Sammanträdesprotokollet fanns dock att hämta på Luleå 

kommunens hemsida. 

 

2.7 Val av respondenter 

 
Vårt val av respondenter till denna studie hade sin grund i en debattartikel, utgiven av 

Norrbottens Kuriren. I tidningen skriver Köjs (2015, 26 januari), under rubriken ”Strid 

om bidrag till elitklubbarna”, att det finns en oenighet bland partierna i Luleå 

kommunen kring den årliga, nu ökade, bidragssumman från 200 000 kr till 300 000 kr 

som tilldelats Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket.  En av anledningarna till 

att vissa motsätter sig elitbidraget är för att kommunen indirekt sponsrar föreningarna, 

utöver den årliga bidragssumman, genom bidrag från kommunala bolag. En politiker 

säger till tidningen det inte är rimligt att stödja elitklubbar som delvis utgörs av 

kommersiella företag. Medan en annan politiker däremot säger sig inte förstår sig på 

denna motsättning och uttrycker att motståndarna inte tar i beaktning vad föreningar 

verkligen gör för samhället. (ibid.) Utifrån artikeln tog vi kontakt med Luleå Hockey, 

Northland Basket och LF Basket som blev vårt första val av respondenter för studien. 

Vi fick även ta del av elitklubbarnas verksamhetsberättelser, årsredovisningar, 

årsbokslut samt stadgar. Sedan kontaktades Luleå Kommun för att få en kontaktperson 

och eventuellt någon att intervjua, detta gick dock inte med någon framgång. Istället 

fick vi ta del av avtalen som reglerar elitsponsringen mellan dessa parter samt att vi 

kunde ta del av de offentliga sammanträdesprotokollet som behandlar de höjda elit 

bidragen. För att gå vidare i studien valde vi att kontakta och intervjua Northland 

Baskets redovisningsbyrå NYA KREATIVGRUPPEN. KPMG kontaktades sedan för 

att de utgett ett nyhetsbrev som behandlar regleringen om redovisning av ideella 

föreningars ändamål. Vi valde sedan att gå vidare med att intervjua BFN då de givit och 

kommer att ge ut nya regelverk som berör och kommer att beröra de ideella 

föreningarna. BFN valdes även på grund av att KPMG berört dem i sitt nyhetsbrev.  

 

Av det som framgick i materialet utgivet av elitklubbarna ansåg vi att RF var en lämplig 

respondent för studien eftersom alla tre elitföreningar tillämpar deras stadgar. Då 

Norrbottens Idrottsförbund (NIF) är en regional organisation tillhörande RF och de 

utvalda elitföreningarna är verksamma i Luleå, Norrbotten, så kom även denna 

organisation med i urvalet av respondent. Rodhe (RF) gav även som ett exempel på en 

ideell idrottsförening som redovisat effekter av sin verksamhet, denna förening var 

Örebro Hockey. Då det var PWC i Örebro som hjälpt till att framta Örebro Hockeys 

redovisning så valdes även Jonas Hagström, skatterådgivare på PWC, som respondent. 

Många av aktörerna berörde även CSR-rapporteringar under intervjuerna vilket gjorde 

att vi sökte fakta om det på internet och kom över ett twitter-inlägg skrivet av Rikard 

Aspegren, föreningsutvecklare på SISU Stockholm. Detta gjorde att vi kontaktade 

Aspegren och fick en intervju med honom. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

valdes sedan på grund av att vi ville ha en kommunal intressent som respondent. Vi 

ansåg SKL vara en lämplig respondent eftersom att organisationen skulle kunna spegla 

en mer neutral del av kommuners tankar kring elitidrottsföreningar samt ge en 

övergripande bild över hur Sveriges kommuner och landsting agerar vid bidragsgivande 

till föreningsverksamhet.  

 

Hela denna process kan illustreras av ett snöbollsurval enligt Bryman och Bell (2011). 

Då forskare genom ett snöbollsurval tar kontaktar med en mindre grupp respondenter 

som är relevanta för undersökningen och får sedan kontakt med ytterligare respondenter 

genom dem tidigare respondenterna. (ibid.) Vi valde att arbeta efter ett snöbollsurval då 
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vi sökte att intervjua personerna med kunskap inom området redovisning av ideella 

föreningars verksamhet och de som kunde uttrycka sig med tillförlitlighet (Holme & 

Solvang, 1986, refererad i Halvorsen, 1992). 

 

2.8 Analysprocess 
 
Det insamlade underlaget för den empiriska delen i denna studie bestod vid första utkast 

av tolv stycken transkriberingar av tolv genomförda intervjuer, sammanträdesprotokoll 

från Luleå kommun, material i form av tre stycken marknadsföringsavtal mellan Luleå 

kommun och Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket samt föreningarnas 

stadgar, verksamhetsberättelser, årsredovisningar eller årsbokslut. Då det från början 

var tänkt att vi skulle använda oss av institutionell teori, intressentteorin samt en teori 

om redovisningens föreställningsramar, så fanns det till en början en tydlig teoretisk 

tanke på hur teorierna skulle kopplas till att förklara föreningarnas rapportering. Men då 

teorin om föreställningsramarna tillsammans med föreningarnas upprättade av rapporter 

samt de genomförda intervjuerna med föreningarna inte kunde ge någon tydlig 

förklaring till studiens syfte så blev teorin irrelevant för studien. Därefter ansåg vi inte 

heller att intressentteorin hade en tydlig funktion eftersom att den institutionella teorin 

även förklarade vissa delar som intressentteorin behandlade som ansågs relevanta för 

studien. Ju fler intervjuer som genomfördes och behandlades desto tydligare kunde vi 

urskilja institutionella mönster hos både de ideella idrottsföreningarna och de övriga 

intervjuade aktörerna i förhållande till de ideella föreningarnas rapportering. Den 

teoretiska referensramen bestod därmed enbart av institutionell teori som därefter 

byggdes upp successivt med det empiriska materialet som grund. Matchningen av 

empiri och teori skedde redan vid detta stadie. För att kunna ta oss igenom ”den snåriga 

skog av prosa” som Bryman och Bell (2011)  väljer att kalla det empiriska insamlade 

materialet så delades de olika intervjupersonerna och det sekundära materialet upp i 

olika kategorier; intresseorganisationer, experter på redovisning och reglerare, 

intressenter från offentliga sektorn samt ideella idrottsföreningar. I den slutliga analysen 

mellan teorin och empirin analyserades först förhållandet mellan de ideella 

idrottsföreningarna då de kan ses ingå i samma organisatoriska fält, på grund av det sätt 

de förhåller sig till varandra. Därefter gjordes en analys av underlaget utifrån de olika 

isomorfistiska krafterna, eftersom att det gick att se tydliga institutionella mönster 

mellan de olika respondenternas svar som påverkade de ideella föreningarnas 

redovisning. Dock förbisågs inte de skillnader som fanns och ibland fanns det inte 

möjlighet att förklara en situation eller ett fenomen i teorin genom att bara använda sig 

av en slags institutionell påverkan. Slutligen analyserades förhållandet mellan 

föreningarna och deras redovisning med hjälp av frikoppling, som utgör en del av den 

institutionella teorin.  

 

2.9 Trovärdighet och autenticitet 

 
Då denna studie är av kvalitativ art använder vi oss av kriterierna trovärdighet och 

autenticitet för att göra en bedömning av studien. Detta i enlighet med Guba och 

Lincoln (1985, 1994 refererad i Bryman & Bell, 2011). Vidare beskrivs nedan hur vi har 

förhållit oss till delkriterierna för trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt styrka och bekräfta samt delkriterierna för autenticitet; rättvis bild, taktisk 

autenticitet, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet och katalytisk autenticitet. 
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2.9.1 Delkriterier för trovärdighet 

 
I denna studie har tydliga aktörsgrupper kunnat urskiljas; intresseorganisationer, 

experter på redovisning och redovisare, intressenter från offentlig sektor, ideella 

idrottsföreningar samt indirekt intressenter från den privata sektorn. För att få en så 

tydlig bild som möjligt av varje aktörsgrupps uppfattning av föreningars redovisning 

samt av effekter har information från minst tre aktörer, inom samma aktörsgrupp, eller 

annan information samlats in. Vidare gjordes detta för att få en tydligare bild av varje 

aktörsgrupps förhållningsätt till studiens syfte och forskningsfråga. Detta för att få flera 

aspekter på den sociala verkligheten som undersöktes och därmed stärka studiens 

tillförlitlighet, eftersom det enligt Guba och Lincoln (1985, 1994 refererad i Bryman & 

Bell, 2011) inte finns en enhetlig bild av vad en social verklighet anses vara. Vi har 

även skickat ut det insamlade materialet till de respondenter som deltagit i studien som 

är berörda av materialet. De har sedan fått lämna åsikter och kommentarer om vår 

uppfattning av deras svar stämmer överens med deras uppfattning. I de flesta fall var det 

endast fåtalet, mindre ändringar, av exempelvis språket, som krävdes för att både vi och 

respondenterna skulle vara nöjda. Undantaget var respondenten för Sveriges Kommun 

och Landsting som ansåg att det krävdes större åtgärder för att reflektera hans 

uttalanden, dock påverkade detta inte innehållet av intervjuns innebörd. Att 

respondenterna återkopplade materialet kan anses vara inte helt oproblematiskt. Dels för 

att det kräver att alla respondenter svarar på utskicket med material men också för att de 

hade kunna påverka innehållet i studien. Vi ansågs ändå detta vara lämpligt för studien 

då de skulle stärka tillförlitligheten av de empiriska materialet vilket även Guba och 

Lincoln (1985, 1994 refererad i Bryman & Bell, 2011) menar är en faktor av att 

respondenten kan bekräfta att dennes uppfattning av verkligheten har uppfattats på ett 

riktigt sätt. 

 
Denna studie går in på djupet av ideella föreningars redovisning och hur det påverkas av 

andra aktörer vilket ger en förståelse för varför redovisningar ser ut på ett visst sätt idag 

samt föraningar om hur dem kommer att formas i framtiden. Hur denna studie därefter 

kan vara till hjälp för förståelsen och utformandet av andra studier är upp till andra 

personer att göra en bedömning av dess överförbarhet (Guba & Lincoln 1985, 1994 

refererad i Bryman & Bell, 2011). 

 

Vägen till valet av syfte och forskningsfråga för denna studie har inte varit helt enkel. 

Vi hade först en tanke om att undersöka hur ideella idrottsföreningar mer konkret 

redovisar sina effekter som uppstår av deras verksamheter. Dock var det svårt att driva 

studien med denna frågeställning då föreningarna i studien inte medvetet redovisade 

sina effekter. Detta ledde däremot oss till vårt syfte; att studera vilka effekter ideella 

föreningarna anses generera och vilka redovisningsalternativ de har idag för att redovisa 

dessa effekter. Vid val av respondenter skedde även en noggrann urvalsprocess utifrån 

ett snöbollsurval. Kriterier för respondenterna, för idrottsföreningarna, var att de skulle 

vara aktivt verksamma i föreningen samt att det skulle vara involverade eller ha god 

kunskap om föreningens redovisning. I de andra aktörsgrupperna fanns det även 

kriterium och då gällde det att de på något sätt skulle vara verksamma med ideella 

föreningar och ha åtminstone erfarenheter eller åsikter kring rapportering och effekter 

av ideella föreningar. Under intervjuerna förde vi anteckningar och intervjuerna 

spelades in för att säkerhetsställa att informationen uppfattades på ett rätt och riktigt 

sätt. Under studiens gång har även handledare och andra studenter under seminarium 

haft tillgång till studiens material. De har under dessa tillfällen granskat materialet och 
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kommit med kommentarer över val som gjorts och andra värdefulla synpunkter. Ett 

granskande synsätt, som exemplifieras av dessa ovanstående argument, menar Guba och 

Lincoln (1985, 1994 refererad i Bryman & Bell, 2011) stärker studiens pålitlighet. 

 

Vårt mål med studien har varit att ha ett så neutralt angreppssätt som möjligt även fast 

insikt finns i att det inte går att vara helt neutral. Detta då respondenterna har fått chans 

att förbereda sig på intervjun då det fått temaområden kring frågorna som berördes 

under intervjun. Respondenterna har som tidigare nämnts haft möjlighet att ge 

återkoppling på det insamlade materialet vilket kan ha kunnat skala av våra eventuella 

subjektiva uppfattningar från intervjuerna. Medvetenheten om att den verklighet vi 

undersökt aldrig är helt objektiv och att vi genom denna insikt ändå försöker förhålla 

oss till att få en så sanningsenlig bild som möjligt kallar Guba och Lincoln (1985, 1994 

refererad i Bryman & Bell, 2011) för möjligheten att kunna styrka och konfirmera 

studien. 

 

2.9.2 Delkriterier för autenticitet 

 
I förhållande till studiens val av teoretisk referensram kan sägas att studien försöker ge 

en rättvis bild över hur ideella idrottsföreningars redovisning påverkas av olika aktörer. 

Enligt Guba och Lincoln (1985, 1994 refererad i Bryman & Bell, 2011) bygger en 

rättvis bild på tillräckligt med material som behandlar en grupp av människors olika 

uppfattningar och åsikter. I denna studie har olika aktörsgrupper kunnat urskiljas och då 

redovisning av effekter är inne i ett tidigt skedde bland ideella föreningar i Sverige så 

valdes respondenter som var kunniga inom området. Sammanlagt behandlas i denna 

studie 15 respondenter, åsikter och uppfattningar samt skriftligt material som visar mer 

konkret hur rapportering och reglering av ideella idrottsföreningars redovisning ser ut 

idag. Många av respondenterna som deltagit i studien har varit intresserade att få ta del 

av slutprodukten i denna studie vilket de har fått göra. Enligt Guba och Lincoln (1985, 

1994 refererad i Bryman & Bell, 2011) handlar den kriteriet om taktiska autenticiteten 

om att undersöka att deltagarna i studien har fått bättre förutsättningar för att kunna 

utvecklas inom det område som studerats, vilket tillgången till studien kan sägas har 

medfört. 

 

De tre sista delkriterierna av autenticitet är svåra att avgöra till vilken grad denna studie 

har stärkt dessa. Detta då den ontologiska bilden handlar om att studien ökat förståelsen 

av den sociala situationen och miljön som aktörerna verkar i (Guba & Lincoln 1985, 

1994 refererad i Bryman & Bell, 2011). Den pedagogiska autenticiteten handlar om att 

medvetenheten om de andra aktörernas tankar och åsikter om området som studerats 

ökat och den katalytiska autenticiteten handlar om att studien skapat förutsättningar för 

att förändra den situation som aktörerna befinner sig i. (ibid.) För att bekräfta dessa 

kriterier skulle återkoppling och eventuell vidare forskning behövas. Vi kan dock redan 

nu se en viss ökad förståelse över redovisning av ideella föreningars effekter hos en av 

redovisningsbyråerna som vi varit i kontakt med. Redovisningsbyrån har efter mötet 

med oss sagt att de ska rådge de ideella föreningarna att stärka och utveckla deras 

verksamhetsberättelser, då det många gånger är där som läsaren kan se vad de ideella 

föreningarnas syfte med verksamheten är.   
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3. TEORI 
 

I detta kapitel framställs den teoretiska referensramen som består av institutionell teori. 

Institutionella teori ska bidra med en förståelse för hur olika intressenter till ideella 

föreningar påverkar deras redovisning. Samtidigt som teorin ger en ökad förståelse för 

hur de ideella föreningarna själv agerar vid upprättandet av redovisning.  

 

3.1 Institutionaliserad redovisning 
 

Citerat Carruthers (1995): 

 

“Redovisningen som språk, används för att förmedla en bild av världen. Detta tenderar 

att göra studien av redovisning till en fråga om hur bra bild räkenskaperna erbjuder. 

Men är bilden en korrekt en?” 

 

Kanter och Summers (1994) menar att ur en institutionell synvinkel har prestationsmått, 

för alla organisationstyper, funktionen av att stärka organisationers legitimitet genom att 

organisationer visar hur de agerar inom de normer och utför de aktiviteter som förväntas 

av organisationerna. Genom att visa på goda och trovärdiga resultat kan organisationer 

förstärka sina relationer med intressenter samt locka till sig nya. När organisationer kan 

visa vad de har gjort och vad de gör, leder det till att organisationernas intressenter kan 

känna sig trygga i sitt val att stödja dessa organisationer. Det vill säga att den primära 

institutionella funktionen för prestationsmått handlar främst, för organisationer, om att 

förnya legitimitet och att attrahera resurser. Intressenter förväntas engagera sig i 

organisationer och dess omgivning. I ideella organisationer kan intressenterna 

exempelvis vara styrelse, bidragsgivare och volontärer. Enligt Kanter och Summers är 

mätningar svårt i alla typer av organisationsformer, där de ideella organisationerna mest 

troligt har den svåraste uppgiften. I vinstdrivande organisationer är finansiella mått 

givna då måtten exempelvis kan visa på organisationers effektivitet och marknadsandel. 

Ideella organisationer har däremot inte vinst som syfte vilket gör att finansiella mått inte 

blir lika användbara i denna organisationsform eftersom måtten inte mäter ideella 

prestationer. (ibid.) 

 

Kanter och Summers (1994) menar att det faktum att socialt värdeskapande är mer 

centralt än finansiellt värdeskapande, för ideella organisationer, är det som gör 

redovisning av en ideell organisations värdeskapande mer komplicerat än ett företags. 

Värdet som skapas ur en ideell organisation kan dock uppfattas olika av olika 

intressenter. Idag är gränserna mellan vinstdrivande organisationers och icke 

vinstdrivande organisationers prestationsmått vaga. Författarna menar även att ju fler 

intressenter en ideell organisation har desto svårare blir det att tillfredsställa att redovisa 

specifika värden för varje enskild intressent. (ibid.) Enligt Najman (1996a refererad i 

Ebrahim, 2003) har ideella föreningar en rad olika intressenter exempelvis de som finns 

till för att gynna den ideella föreningen, sponsorer, samhället samt aktiva inom den 

ideella föreningen. Ebrahim (2003) förmodar att ideella föreningar utsätts för 

motstridiga krav på grund av att spridningen av de primära intressenterna är stor.  

 

3.2 Institutionell teori   
 

Institutionell teori beskriver och försöker förklara varför organisationer tenderar att bli 

mer homogena varandra inom en viss bransch eller specifikt område där 

organisationerna är aktiva (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Briant och Karabel (u.å. 
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refererad i Bromley et al. 2013) påverkas organisationers beteende av den externa 

omgivningen organisationerna befinner sig i. En organisation förändrar exempelvis sin 

struktur, karaktär, med mera för att uppnå högsta möjliga legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011). Meyer och Rowan (1977, refererad i Bromley et al, 2013) antyder att 

organisationer gör detta genom att de använder sig av rationella tillvägagångssätt som 

plockats upp från den externa omgivningen. Organisationers legitimitet är ett kraftfullt 

överlevnads- och framgångs koncept, oavsett om det gäller att uppvisa den mot staten, 

inflytelserika professioner eller samhället som helhet (Carruthers, 1995). Enligt Deegan 

och Underman (2011) kan även institutionell teori hjälpa till att förklara varför 

organisationer börjar använda sig av eller adopterar vissa redovisningsmetoder. 

Carruthers (1995) menar att organisationers beslutsfattande blir bättre till följd av 

upprättandet av redovisning. Då redovisningsregler följs kan den redovisningsskyldiga 

organisationen i sin redovisning basera sina framtida beslut samt att den ger ett underlag 

för en lägesanalys. Dock menar författaren att en frikoppling sker om redovisningen 

istället sker för att styrka de beslut som organisationen redan tagit. (ibid.) 

 

Carruthers (1995) menar att ideella aktörer som befinner sig på en konkurrensutsatt 

marknad påverkas, i stor utsträckning, av institutionella påtryckningar på grund att det 

inte finns definierade gränser för vad en ideell aktör är. Ett exempel är att aktörer som 

inte har lönsamhet som huvudsyfte börjar agera som övriga aktörer på marknaden för att 

inte gå under. (ibid.) 

 

3.3 Organisatoriskt fält  
 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) tillhör en organisation ett organisatoriskt fält 

bestående av olika organisationer som kan kopplas samman med varandra.  Ett 

organisatoriskt fält utgörs exempelvis av organisationer som har likartade outputs, 

huvudleverantörer eller olika slags tillsynsmyndigheter. Hur strukturen bland aktörerna 

inom det organisatoriska fältet kan dock inte definieras innan empiriska undersökningar 

är genomförda inom området. (ibid.) 

 

Definieringen av institutionaliserade strukturer inom områden innefattar fyra olika delar 

enligt DiMaggio (1982, refererad i DiMaggio & Powell, 1983). Den första delen består 

av att undersöka om organisationernas interaktion, inom fältet, med varandra har 

tilltagit. Den andra delen i definieringsprocessen är att mönster av sammanslagningar 

och interorganisatoriska strukturer kan urskiljas bland fältets aktörer. Den tredje delen 

är därefter att se om det skett en ökning av information som organisationer inom fältet 

måste bearbeta och agera på. Den sista delen för definiering av strukturering beskriver 

utvecklingen av en ömsesidig medvetenhet bland deltagarna i en uppsättning av 

organisationer, organisationer som är involverade i en större enhet. (ibid.) DiMaggio 

och Powell (1983) menar därmed att institutionell teori beskriver homogenitet mellan 

organisationer och inte dess skillnader. 

 

DiMaggio och Powell (1983) anser att organisationer i början av sin livscykel skiljer sig 

gentemot andra organisationerna i sin bransch både till organisationsstruktur och till 

deras praxis. Ju mer institutionella påtryckningar som organisationen därefter utsätts för 

desto mer lik kommer organisationsstrukturen, kulturen inom organisationen samt den 

output som organisationen ger ut efterlikna andra organisationers inom det 

organisatoriska fältet. (ibid.) 
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Institutionell teori består av två dimensioner; isomorfism och frikoppling (DiMaggio & 

Powell, 1983). Båda dimensionerna syftar till att visa hur organisationer ökar, behåller 

eller vinner tillbaka högsta möjliga legitimitet. (ibid.) Det som särskiljer de två 

dimensionerna är hur de bidrar med en förståelse för hur omgivningen, som 

organisationen befinner sig i, påverkar hur organisationen verkar. Genom isomorfism 

försöker den teoretiska grenen förklara att organisationer försöker efterlikna andra i 

syfte att uppnå högre legitimitet. Frikoppling formar sig också efter den externa 

omgivningens tryck att efterlikna andra organisationer i samma verksamhetsområde, 

dock med annat mål än att uppnå högre legitimitet. (Bromley et al. 2013) 

 

3.4 Isomorfism   
 

Isomorfism beskrivs av DiMaggio och Powell (1983) enligt nedan: 

 

“Isomorfism är en begränsande process som tvingar en enhet i en population att 

efterlikna andra enheter som möter samma miljömässiga förutsättningar” 

 

Isomorfism består av tre grenar; tvingande-, mimetisk-, och normativ isomorfism 

(Deegan & Unerman, 2011). 

 

3.4.1 Tvingande isomorfism 

 

Tvingande isomorfism beskriver hur organisationer blir påverkade av aktörer; att 

förändra sitt beteende, sin struktur eller andra egenskaper som gör att organisationer blir 

mer lika andra organisationer inom samma fält. (Deegan & Unerman, 2011) Denna 

påverkan kommer ofta från aktörer med makt och inflytande och sänds ut genom både 

formella och informella påtryckningar. (ibid.) Påtryckningarna kan komma från aktörer 

som organisationen är beroende av (Carruthers, 1995).  DiMaggio och Powell (1983) 

tog fram två generella hypoteser som är relaterade till tvingande isomorfism: 

 

      Hypotes 1: Ju mer beroende en organisation är av en annan, desto mer lik 

kommer den att bli den andra organisationen i form av struktur, klimat och 

beteende. 

      Hypotes 2: Ju större centralisering av resursförsörjning i en organisation är, i 

desto större omfattning kommer organisationen ändras isomorfistiskt genom att 

likna de organisationer som de är beroende av resurserna ifrån. 

 

Hypoteserna ovan förklarar hur tvingande isomorfism bland annat ger inflytelserika 

intressenter möjligheter att påverka organisationers sociala, miljömässiga, ekonomiska 

och etiska sidor. (Deegan & Unerman, 2011) Tvingande isomorfism kan även bidra 

med en förståelse till varför visa organisationer kräver “frivillig” information av andra 

organisationer. Men tvingande isomorfism kan även härledas till lagar och regler. Här är 

efterfrågan av information från intressenterna högst aktuell då det är efterfrågan som 

styr hur mycket information som lämnas ut. Ett exempel på tvingande isomorfism är 

lagar införda av staten för att reglera informationsflöden eller marknader. (ibid.)  

 

Verbruggen, Christiaens och Milis (2011) menar att hur ideella organisationer följer 

redovisnings- och rapporteringsstandarder kan förklaras av tvingande isomorfism. 

Författarna menar att organisationers uppträdande och deras val påverkas av trycket från 

sina intressenter. Detta då exempelvis en ideella förening vill visa sig legitim gentemot 

intressenterna samt betrygga de ekonomiska stöd som den erhåller från omgivningen. 
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Författarna ger även som exempel att när en ideell organisation kan se ett samband 

mellan de finansiella rapporterna den ger ut och det finansiella stöd som den erhåller, så 

används mer resurser till att försäkra sig om att organisationen efterlever de lagar och 

regler som finns. Intressenter som har stor påverkan på de ideella organisationerna i 

detta avseende är exempelvis tillsynsmyndigheter av reglerna. (ibid.) 

 

3.4.2 Mimetisk isomorfism 

 

Mimetisk isomorfism beskriver hur organisationer blir mer och mer homogena varandra 

då de försöker efterlikna andra framgångsrika organisationer. Detta för att öka sin 

legitimitet, vanligtvis för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden som 

organisationerna är verksamma inom (Deegan & Unerman, 2011). I de lägen där 

organisationer är osäkra på hur de ska agera, i en viss situation, ser de till hur likartade 

organisationer har agerat när de befann sig i samma situation (Carruthers, 1995). 

Vanliga faktorer enligt DiMaggio och Powell (1983) som skapar osäkerhet över hur 

organisationer ska agera på en marknad är till exempel; att deras mål är tvetydliga, 

organisationen har för dålig teknologi eller kunskap om sin teknologi. Osäkerheter kan 

även uppstå på grund den omgivning organisationen omsluts av. Osäkerhet leder till att 

organisationer får svårare att uppnå sina mål och därför väljer att agera som andra 

aktörer på samma marknad. Detta kan exempelvis ske för att organisationerna tror att 

andra aktörer har en bra strategi. (ibid.) DiMaggio och Powell (1983) framtog två 

generella hypoteser som gäller vid mimetisk isomorfism: 

 

      Hypotes 3: Relationen till osäkerheten mellan organisationens position och mål 

avgör i vilken utsträckning en organisation väljer att modellera sig efter den 

organisationen som uppfattas vara framgångsrik. 

      Hypotes 4: Ju tvetydligare målen för en organisation är, desto större 

utsträckning kommer organisationen välja att modellera sig efter den 

organisationen som uppfattas vara framgångsrik. 

 

Grunden till mimetisk isomorfism syftar till att organisationer härmar andra 

organisationer när de är osäkra på sin egen verksamhet, i någon aspekt. Ju osäkrare en 

organisation är desto större chans eller risk är det att den härmar beteendet av en 

organisation som uppfattas som framgångsrik. (Deegan & Unerman, 2011) 

 

3.4.3 Normativ isomorfism 

 

Normativ isomorfism är den tredje grenen av isomorfism. Grenen beskriver hur press 

från gruppnormer påverkar organisationer att adoptera särskild institutionell praxis 

(Deegan & Unerman, 2011). Personer inom en profession blir “erkända” för att besitta 

en specifik utbildning och kunskap vilket gör att erfarenheten av utbildningen och 

individens nätverk påverkar hur professionens medlemmar agerar i sin tjänst (Bromley 

et al. 2013). När personer flyttar mellan organisationer tar de oftast med sig sina 

kunskaper och erfarenheter som kan påverka den nya organisationen (DiMaggio & 

Powell, 1983). Normativ isomorfism kan även härledas från olika företagskulturer eller 

arbetstillvägagångssätt, med mera, som har formats med tiden (Deegan & Unerman, 

2011). DiMaggio och Powell (1983) framtog även två generella hypoteser som gäller 

vid normativ isomorfism: 

 

      Hypotes 5: Ju fler som förvärvas till organisationen med liknande akademiska 

meriter eller från liknande institution, i desto större utsträckning kommer 

organisation att bli som andra organisationer i sitt område. 
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      Hypotes 6: Ju fler chefer som sköter handel med varandra inom samma bransch, 

desto större är sannolikheten att organisationen kommer likna andra 

organisationer inom samma område. 

 

Hypoteserna ovan beskriver att grupper med en viss utbildning eller inlärning har en 

tendens att agera, lära in, uppfatta och uttrycka sig på liknande sätt (Deegan & 

Unerman, 2011). Dessa formella och informella normer kan påverka organisationen i 

alla led. Dessa normer gör att när förvärv mellan organisationer sker så minskar 

skillnaderna mellan dessa vilket leder till en ökad homogenitet för aktörer inom 

branschen. (ibid.) 

 

3.4.4 Isomorfism kopplat till redovisning   

 

Att organisationer blir mer lika varandra, som de tre grenarna inom isomorfismen 

försöker förklara, betyder inte att organisationer uppnår högre effektivitet (Deegan & 

Unerman, 2011). DiMaggio och Powell (1983) menar dock att likheter mellan 

organisationer gör att organisationer lättare kan samverka med varandra och att de 

lättare uppfattas som legitima. Om en organisation är jämförbar eller lik andra 

organisationer är det lättare för offentliga och privata bolag att kategorisera in 

organisationen, vilket kan leda till eventuella bidrag eller avtal mellan organisationerna. 

(ibid.) Carpenter och Feroz (2001, refererad i Deegan & Unerman, 2011) menar att 

institutionell teorin är baserad på antagandet att organisationer reagerar på 

påtryckningar av intressenter i omgivningen, vilket medför att organisationer då vidtar 

åtgärder som är socialt accepterade. Författarna menar att organisationer blir mer lika 

varandra för att verka rationella, moderna eller för att passa in i sin omgivning, inte för 

att öka organisationens effektivitet. (ibid). Kopplat till redovisning kan beslut att dela 

med sig av specifik information handla mer om att organisationen vill uppfattas på ett 

visst sätt än att innehållet av informationen är relevant. (Deegan & Unerman, 2011).  

Att dela med sig av specifik information kan även handla om att organisation vill 

framstå som legitim. (ibid.) Mussari och Monfardini (2010) hävdar även att spridning 

och införande social rapportering i ideella organisationer kan förklaras av isomorfistiska 

processer.   

 

Även fast isomorfismen beskrivs genom tre olika grenar är det inte nödvändigtvis så att 

det lätt går att separera på dessa när isomorfistiska påtryckningar ska identifieras i en 

organisation (Deegan & Unerman, 2011). Carpenter och Feroz (2001, refererad i 

Deegan & Unerman, 2011) menar att det inte alltid går att urskilja vilken typ av 

isomorfism som kan ge en förklaring till ett visst beteende. (ibid.) 

 

3.5 Frikoppling  
 

Den andra dimensionen av institutionell teori är frikoppling (Deegan & Unerman, 

2011). Frikoppling förklaras genom att organisationens, utåt sett, formella processer och 

rutiner skiljer sig från de faktiskt använda inom organisationen. (ibid.) Bromley et al. 

(2013) menar också att frikoppling i organisationer påverkas av både yttre och inre 

krafter för att anta viss praxis. Varför organisationer antar viss praxis och försöker 

uppnå vissa typer av institutionell praxis är för att den externa omgivningen har en stor 

påverkan på organisationen. (Deegan & Unerman, 2011) Det kan även bero på att 

chefer i organisationer kan uppfatta en efterfrågan av detta och därför försöker 

framställa organisationen som en trovärdig användare av praxisen. (ibid.) 
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Nya idéer är till en början inte helt utvecklade per definition eller användning när de 

lanseras i en organisation (Bromley et al. 2013). Hur medlemmar i organisationer 

hanterar en ny process eller praxis utgör en viktig del i om den nya ”idén” blir en del av 

organisationens verkliga arbete eller om det till stor del enbart kommer utgöra en fasad 

av organisationen gentemot omvärlden. (ibid.) En organisation kan exempelvis skilja 

sig från den organisatoriska bilden som organisationens externa frivilliga rapportering 

skapar (Deegan & Unerman, 2011). Till exempel kan organisationer rapportera om att 

deras fokus ligger inom områden som berör sociala och miljömässiga faktorer medan de 

faktiskt har ett kostnads- eller vinstorienterat fokus som mål. De faktiska förhållandena 

frikopplas då från den institutionaliserade praxisen i organisationen. (ibid.) Inom 

dimensionen frikoppling, har sedan forskarna Bromley och Powell (2012, refererad i 

Bromley et al. 2013) urskilt två grenar; symbolisk införande och symboliskt 

genomförande. 

 

3.5.1 Symboliskt införande 

 

Frikoppling mellan faktiskt utfört arbete och praxis, förklarat av symboliskt införande, 

sker på grund av otillräcklig kapacitet eller vilja inom organisationen då praxis 

implementeras (Bromley & Powell, 2012, refererad i Bromley et al. 2013). Dock i 

enlighet med symboliskt införande så kan en införd praxis tillämpas och bli en 

stadigvarande process eller rutin inom organisationen även fast praxisen inte är i enhet 

med att uppnå ändamålet med verksamheten. (ibid.) 

 

3.5.2 Symboliskt genomförande 

 

Grenen symboliskt genomförande, handlar om att förklara organisatorisk variation då 

det medel som organisationer använder sig av i sin verksamhet skiljer sig från 

organisationernas mål (Pache & Santos, 2010 refererad i Bromley et al. 2013). Detta på 

grund av att organisationer verkar i miljöer som består av flertalet oförenliga 

institutionella logiker och influenser. (ibid.) Symboliskt genomförande anses vara en 

viktig del i den institutionella teorin för att förklara varför organisationer efter 

etablering tar till medel som skiljer en organisation från organisationens mål 

(Greenwood, et al, 2011;.. Thornton, et al, 2012 refererad i Bromley et al. 2013). Enligt 

Battilana och Dorado (2010, refererad i Bromley et al. 2013) utgör bildandet av 

hybridorganisationer fusioner av motstridiga logiker vilket gör att symbolisk 

genomförande inte bara är en teoretisk fråga utan även en fråga i praktiken. 

 

3.6 Teorimodell  

 
För att tydliggöra hur den institutionella teorins olika delar är tänkt att användas för att 

hjälpa till att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar hur de ideella 

föreningarnas redovisning ser ut, presenteras en teorimodell på nästa sida: 
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Figur 1. Teorimodell 

 
Genom kunskap om vad som definieras som ett organisatoriskt fält, i institutionell teori, 

kan en grupp av ideella föreningar sammankopplas och likheter mellan dessa kan 

finnas. För att sedan med hjälp av de olika grenarna av isomorfism undersöka om de 

finns externa faktorer som påverkar redovisningen av de ideella föreningarnas 

redovisning. Vidare ska vi med hjälp av dimensionen frikoppling försöka förklara om 

de finns inomorganisatoriska faktorer i fältet som påverkar den externa redovisningens 

utformning.  
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4. EMPIRI 

 

I detta kapitel presenteras tolv intervjuer med 15 respondenter samt material om och 

från ideella föreningar samt dess redovisningar. Detta för att få en djupare inblick i hur 

ideella idrottsföreningar i praktiken redovisar sina effekter på samhället och hur olika 

intressenter till deras redovisning påverkar och försöker påverka deras rapportering.  

 

4.1 Intresseorganisationer  
 

Nedan presenteras intervjuer med intresseorganisationerna: Riksidrottsförbundet (RF), 

Norrbottens Idrottsförbund (NIF) och SISU Idrottsutbildare (SISU). 

 

4.1.1 Riksidrottsförbundet 

 

RF, är den högsta övergripande idrottsorganisationen i Sverige. RF har 70 stycken 

medlemsförbund inom olika idrotter som stödjer idrottsföreningar. RF:s roll är, utöver 

att stödja idrottsföreningar och förbund, att fördela stöd till föreningarna. Respondent, 

Fredrik Rodhe är idrottspolitiker och arbetar med idrottspolitiska frågor, inom RF, som 

innebär lobbyverksamhet, omvärldsbevakning samt att ge underlag till beslut för 

styrelser och officiella företrädare inom organisationen. 

 

Effekter av idrottsföreningars verksamhet och hur dessa ska redovisas 

 

Rodhe förklarar att beroende på vilken idrottsförening som väljs att studera så bidrar 

föreningen med olika effekter. De vanligaste effekterna som däremot brukar förknippas 

med föreningar är att de bidrar med underhållande fritidssysselsättning samt en bättre 

fysisk- och psykisk hälsa. Elitklubbar bedriver ofta barn- och ungdomsverksamhet då de 

i många förbund är skyldiga att bedriva sådant för att erhålla en elitlicens, men 

elitföreningarna bidrar med många andra effekter, som till exempel ekonomisk 

exponering för kommunen. En annan viktig effekt är gemenskapen som RF anser att 

idrotten skapar, både på planen och i anläggningar samt som ett samtalsämne i olika 

sammanhang. Rodhe förklarar att effekter av idrottsföreningars verksamhet redovisas på 

olika sätt och att problemet som försvårar processen är att de flesta effekterna är svåra 

att mäta ekonomiskt. Det finns uträkningar på vad en person kostar vid en sjukhusvisit, 

något som kanske hade kunnat undvikas om personen idrottade eller motionerade, även 

om det finns otaligt många uträkningar för olika scenarion så går det inte att jämföra då 

det inte finns något facit. Ingen kan veta hur samhället skulle se ut utan idrotten. Rodhe 

menar att det är svårt att visa på effekterna med traditionella bokslut dock anser han att 

det går att framhäva i verksamhetsberättelsen. Det som vanligtvis idag förekommer i 

verksamhetsberättelsen är vilka lag föreningen har aktiva samt resultat för laget eller 

lagen och inte mycket mer. 

 

Rodhe fortsätter och menar på att föreningarna bör visa på sociala effekter för att bland 

annat motivera det kommunala stödet som föreningarna får. Vad som borde redovisas 

av föreningen kan skilja sig mellan elit- och icke elitföreningar. Rodhe menar, att 

politiker sällan läser årsredovisningar då dem främst är riktade mot medlemmarna, utan 

anser istället att ett bra sätt att visa på föreningens mervärde är att bjuda ut politikerna 

till föreningen för att de ska få se den dagliga verksamheten. Rodhe förklarar att RF har 

gjort försök med hjälp av forskare att ta fram mått för att mäta och kvantifiera den 

sociala effekten. Dock har ingen framgångsrik metod för processen framtagits ännu. 

Han nämner dock måttet Total Tax Contribution (TTC) som visar på skatteeffekten en 
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förening genererar genom att bedriva sin verksamhet. Han ger TTC och Örebro Hockey 

som ett konkret exempel på en elithockeyförening som gjort ett seriöst försök att visa på 

både sociala effekter och rena skatteeffekter, som i sin tur visar att föreningen är lönsam 

för kommunen. TTC är ett bra försök att visa sociala effekter med rena uträkningar 

samtidigt bör dock föreningarna inte bara sträva efter att räkna och redovisa i kronor 

utan borde även sträva att redovisa icke-monetära effekter även om det i nuläget inte 

finns någon färdig standard för det. 

 

Bolag vs. Ideell förening 

 

I intervjun diskuterades huruvida elitidrottsföreningarna blir mer bolagiserade, mer lika 

företag. Rodhe anser inte att det ska ske en bolagisering dock att det däremot finns en 

öppning för det. Öppningen finns i att ideella föreningar kan bedriva kommersiell 

verksamhet men att dessa tydligt måste skilja sig åt mot den ideella verksamheten. 

Rodhe förtydligar med att säga att det fortfarande är ett fritt val men att väldigt få 

elitklubbar består av endast en ideell verksamhet. Diskussionen fortsätter mot hur det 

blivit vanligare för företag att rapportera sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter 

och hur idrottsföreningar arbetar med dessa effekter. Rodhe menar på att 

idrottsföreningars rapportering generellt inte är på samma nivå som företags samtidigt 

vill han förtydliga att det givetvis är skillnad på till exempel Luleå Hockey 

Årsredovisning jämfört med en mindre förening. Alla föreningar skulle tjäna på att 

redovisa dessa effekter och att det är en av RF:s uppgifter att jobba med detta 

tillsammans med sina distrikt, där inräknat NIF. Detta då RF jobbar med idrotten som 

helhet och inte är styrda av sportsliga resultat. Han tror att föreningar kan göra mer än 

vad de själva tror. Väldigt många föreningar kan bli mer idrottspolitiskt medvetna 

eftersom att många politiker lever kvar i tron att pengar bara till fördelas föreningarna 

för att de finns. Faktum är dock att situationen har förändrats och idrottsföreningar är 

tvungna att visa vad de faktiskt uträttar. Han menar att konkurrensen ökar och om de 

idrottsvänliga politikerna behöver argument emot dem mindre idrottsvänliga politikerna 

så måste vi hjälpa och stödja dem. Det är viktigt att visa på dessa effekter då föreningars 

samhällsstöd främst baseras på att idrotten genererar positiva samhällseffekter. Att 

redovisa dessa effekter är möjligt i dagsläget i olika skalor utan några större resurser 

samtidigt som det finns utvecklingsområden. I takt med att kraven från omvärlden ökar 

så kommer kraven på redovisning att öka. Föreningar kommer vara tvungna att vara 

tydligare med vad verksamheten står för och vad de gör, både för föreningens och 

intressenternas skull. 

  

4.1.2 Norrbottens Idrottsförbund 

 

Representanter för Norrbottens Idrottsförbund (NIF) är Katarina Halvardsson, Samuel 

Lund och Annemarie Johansson. Halvardsson är distriktsidrottschef för NIF och SISU 

Idrottsutbildare (SISU). Lund arbetar som idrottskonsulent för NIF och SISU i 

Norrbotten. Johansson är sedan kommunikatör för NIF. 

  

Effekter av idrottsföreningar och dess verksamhet 

 

Halvardsson anser att effekterna av idrottsföreningars verksamhet är väldigt omfattande. 

Det optimala effekterna enligt henne är att idrotten bygger bra människor, människor 

som fungerar bra socialt i samhället, som skapar gemenskap och demokrati. Rent 

individmässigt vill NIF att idrotten ska bygga individer som mår bra, både fysiskt och 

mentalt. Lund fortsätter och menar att det finns många bra effekter som uppstår av idrott 

men att det är svårt att säga vad som är det bästa. Lund anser även att det blir hårdare 
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konkurrens mellan idrottsföreningar och andra träningsmöjligheter. Halvardsson 

förklarar sedan att elitföreningar bidrar till samhället genom exponering, att göra staden 

eller området känt, ett exempel är Luleå Hockey. Föreningen blir ett varumärke i sig 

och drar in pengar för regionen samtidigt som elitföreningen även blir ett föredöme för 

små föreningar i breddidrotten och idrottsutövare. Samtidigt är elitföreningars 

uppträdande och värdegrund väldigt värdefull för att verksamheten ska avspegla en bra 

värdering till breddidrottsföreningar. Lund förklarar att NIF jobbar kontinuerligt med 

Luleå Hockey och dess värdegrund. Halvardsson fortsätter och menar att elitföreningars 

bidrag kan ses ur olika sammanhang. Att föreningarna är ute i skolor och syns är både 

värdefullt för idrotten och för enskilda individer. Tas det ett steg längre blir det även en 

vinst för samhället och regionen men det är oerhört svårt att mäta. Halvardsson ställer 

frågan: “Hur skulle samhället se ut om den ideella verksamheten stängde två veckor?” 

Det är ingen som vet vilket gör det svårt att mäta när inget nollvärde finns att utgå ifrån.  

 

Halvardsson förklarar att RF har haft en satsning - “Framtidens idrottsförening” som 

NIF har arbetat med. Där föreningar har fått reflektera över hur de ska möta framtiden 

och de olika samhällstrenderna. Halvardsson menar att: “syns du inte, finns du inte.” 

och med det sagt menas att föreningar måste bli bättre på att synas för att alla de goda 

aktiviteterna och effekterna ska uppmärksammas. Det är viktigast att nå ut till 

medlemmar och potentiella medlemmar med vilka effekter föreningarna har. När alla 

inom föreningen vet alla goda effekter kommer föreningen bli ett starkare varumärke, 

något som kommer sprida sig till omgivningen. 

 

Information och redovisning 

 

Vad idrottsföreningen uträttar blir medlemmarna ofta informerade om enligt 

Halvardsson. En del av NIF:s arbete går ut på att förmedla vad föreningar gör för fler 

intressenter. Att förmedla allt det goda som sker är viktigt men är inte alltid så enkelt. 

Lund menar på att det kan handla om att hitta nya segment där man kan möta andra och 

visa vad man gör. Det kan vara alltifrån att synas i olika sociala medier, evenemang och 

möten till ideellt arbete i olika sammanhang, vilket gäller för både elitidrottsföreningar 

och mindre föreningar. 

 

Halvardsson anser att det är viktigast att nå ut med sin önskade information till 

medlemmar och potentiella medlemmar. Anledningen till detta är att hon tror att om 

medlemmarna i föreningen vet att allt är korrekt och bra i föreningen så kommer 

föreningens varumärke bli starkare. Detta i sin tur skulle kunna attrahera fler samt 

engagerade medlemmar och intressenter, som sponsorer, kommun, med flera. För att 

lyckas uppnå detta måste föreningen ha en stabil grund samt en levande policy och 

värdegrund. Halvardsson menar även att det är viktigt att föreningens hemsida hålls 

uppdaterad. I dagens samhälle blir det viktigare och viktigare att dela med sig av rätt 

information, i tid. Det är viktigt för elitidrottslagen att hålla hemsidor uppdaterade och 

berätta vad man gör då det påverkar mindre föreningar och hur de agerar. 

 

Lund anser att det är idrottsföreningarna som bör vara drivande i frågan om redovisning 

av vilka effekter en förening verkligen har. Han tror att det kan bli lättare för föreningar 

att få sponsring om de upprättar någon typ av dokument med vilka sociala aktiviteter 

föreningen gör och ska göra. Då har föreningen underlag på att de bidrar till aktiviteter 

och effekter i samhället mer än själva idrottens verksamhet, vilket är bra då sponsorer 

vill förknippas med det sportsliga och samhällsnyttan. Johansson fortsätter och menar 

att det inte bara behöver visas skriftligt utan kan handla om hur föreningen jobbar med 

personlig kontakt, nyhetsbrev till medlemmar, sociala medier med mera. Det finns flera 
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sätt att skapa en bild av föreningen. Johansson tycker inte att verksamhetsberättelser är 

rätt forum att beskriva effekter av idrottsföreningars verksamhet då väldigt få läser 

verksamhetsberättelserna. Däremot om föreningen har ett bidragssystem som bygger på 

att kommunen vill veta vad som har gjorts då kan en verksamhetsberättelse vara ett bra 

underlag för kommunen vid deras bedömning. Hur en förening redovisar detta beror på 

vilka krav som ställs ifrån omgivningen. Halvardsson tycker att det är viktigt att 

föreningarna berättar kontinuerligt vad de gör. Hon tycker även att det är viktigt att få 

föreningarna att inse vikten av att berätta vad de gör, men tror inte på att införa tvång 

eller regleringar som tvingar idrottsföreningar att redovisa dessa effekter. Detta då hon 

anser att föreningarna måste vilja dela med sig av informationen frivilligt för att det ska 

lyckas. Generellt arbetar NIF inte med några mått i dagsläget men Halvardsson och 

Lund skulle tycka att det vore väldigt intressant att arbeta med någon variant. Ett mått 

som kommer på tal är Social Return On Investment (SROI). Halvardsson menar att hon 

kan se att staten, kommun och landsting med flera skulle finna det intressant om man 

lyckas använda sig av något mått. Dock är det resurskrävande och endast stora 

idrottsföreningar som har kapaciteten och kompetensen att klara av det. 

Idrottsföreningar bör bli bättre på att rapportera och berätta vad dem gör, dock inte 

nödvändigtvis med något mått. Om föreningarna ska redovisa vad pengarna som 

inkommit har gått till måste pengarna läggas i relation till vad föreningen eller samhället 

får ut av det. Det är en av NIF:s många arbetsuppgifter, att berätta hur pengarna eller 

bidraget är nyttjat, att förklara retoriken runt det. 

 

4.1.3 SISU Idrottsutbildare 

 

Rikard Aspegren, föreningsutvecklare på SISU Idrottsutbildare. Aspegren valdes för 

denna studie då han är aktiv på sociala medier i diskussionen om huruvida ideella 

idrottsföreningar bör ha sociala projekt och ansvariga för rapportering av dessa. 

 

Effekterna och hur dessa ska redovisas 

 

Aspegren är aktiv på Twitter, där han startat en diskussion om huruvida ideella 

föreningar bör jobba med och visa sitt sociala ansvar. Aspegren anser att det är bra att 

föreningarna tänker på dessa frågor men ifrågasätter samtidigt att föreningar ska behöva 

göra det. Föreningarna blir mer lika företag när de jobbar med socialt ansvar, stärka sitt 

varumärke och andra saker de inte ska behöva tänka på, istället för att arbeta mot 

föreningens syfte och mål. Han är tydlig med att det är bra att ideella föreningar jobbar 

med frågor om social hållbarhet men vill inte att den ideella föreningen ska bli lidande. 

En del av anledningen till att föreningar jobbar med CSR, som fokuserar på frågor runt 

socialt ansvar, är för att uppnå företags och sponsorers krav. Välgörenhetstänket med 

sponsring och bidrag håller på att försvinna. Företag vill se vad föreningen bidrar med, 

vad sponsringen genererar. Föreningar bör bli bättre på att framhäva kärnverksamheten 

och att den är bra för samhället. Aspegren menar att om föreningarna skulle gör det så 

kommer de inte vara lika beroende av sidoprojekt. 

 

Aspegren tycker att det sociala ansvaret som idrotten tar och värdena de för med sig är 

viktiga men menar samtidigt att föreningar generellt är dåliga på att visa dessa. Han 

anser att det kommer vara den enskilt största faktorn som kommer vara viktig för 

föreningarna framöver. Han menar att föreningarna måste bli bättre på att dela med sig 

av den informationen självmant. Aspegren anser att ingen läser årsredovisningar då de 

endast är till för medlemmar och att få är intresserade av dem. Föreningarna måste bli 

bättre på att visa vad de gör men han tror inte att verksamhetsberättelsen är rätt 
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förmedlingskanal om den inte blir mer attraktiv. Han menar att media har en påverkan i 

hur bra föreningen når ut till intressenterna. 

 

4.2 Experter på redovisning och reglerare  
 

Här nedan presenteras intervjuer med respondenter från Bokföringsnämnden, KPMG, 

PWC samt NYA KREATIVGRUPPEN.  

 

4.2.1 Bokföringsnämnden (BFN) 

 

Intervju med Johan Nilsson på BFN valdes för att få en djupare inblick i hur arbetet och 

tankarna går kring upprättandet av regelverk då samma regelverk är till för flera olika 

organisationstyper.  

 

K2- och K3 regelverken  

 

Vad gäller K3 regelverket har BFN utgått ifrån Årsredovisningslagen och vad gäller K2 

har de utgått ifrån Bokföringslagen och vissa enskilda paragrafer i 

Årsredovisningslagen. Nilsson berättar att K2 för aktiebolag och K2 för ekonomiska 

föreningar är det K2-regelverken som hittills finns tillgängliga. Nilsson berättar vidare 

att det först var meningen att det vid upprättandet av dessa skulle komma K2 för andra 

företagsformer så som ideella föreningar, som vill eller måste upprätta en 

årsredovisning eller ett årsbokslut, dock blev det inte gjort då. Idag står även K3 färdigt, 

som är tillåtet för alla men tvingande för större organisationer. K3 har av BFN givits ut 

som en bok där alla företagsformer regleras där tanken enligt Nilsson är att det till 

största delen ska finnas regler som är gemensamma för alla företagsformer. Tankesättet 

mellan K2 och K3 skiljer sedan sig åt, där tanken för K2 är att det ska komma ut en bok 

per företagsform medan K3 kan användas av alla bolagsformer. 

 

Nilsson berättar att innan K-regelverken blir fastställda är det många intressenter som 

kan vara med och påverka utformningen. Regelverken skickas ut av BFN på remiss till 

olika organisationer och företag, Nilsson ger som exempel FAR, Röda korset och 

Skatteverket. Nilsson tillägger att alla har lov att komma in med synpunkter, allt ifrån 

privatpersoner till företag. Exempel enligt Nilsson är redovisnings- och revisionsbyråer 

och stora fotbollsföreningar. Synpunkter kan handla om de nya reglerna kopplat till 

lagstiftningen eller det arbetssätt som företag har för att kunna fungera. Om synpunkter 

är helt motsägelsefulla i från två olika parter är det BFN:s  ansvar att finna en lösning. 

Nilsson berättar att ideella föreningar och stiftelser kom med en av synpunkter gällande 

K3 då dessa ville ha särregler i regelverket. Detta ledde till att ideella föreningar fick ett 

eget kapitel (kapitel 37) i K3 med regler som endast berör dem. Citerat Nilsson; 

 

“Om man är en ideell förening så tillämpar man hela K3 men i kapitel 37 finns det 

specialregler rörande dem. Det finns exempelvis regler som säger att en förening ska i 

förvaltningsberättelsen lämna uppgifter om hur föreningens ändamål har främjats 

under räkenskapsåret/.../det är sådant som ett aktiebolag inte behöver redovisa.” 

 

K2-regelverket, benämnt K2 årsbokslut, för bland annat mindre ideella föreningar och 

handelsbolag är år 2015 ute på remiss. I K2 årsbokslut kommer särreglerna för de olika 

företagsformerna figurera sist i varje kapitel. I K2 för ideella föreningar kommer det 

finnas med, som i K3, att den ideella föreningen ska redovisa hur det främjar sitt 

ändamål med verksamheten.  Nilsson menar att BFN tycker det är viktigt att föreningar 
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ska framhäva deras syfte och ändamål med verksamheten men detta är inte BFN:s 

primära specialområde. I samband med remissutskick är BFN beroende av input av 

världen utanför. Något ökat intresse över att reglera mer mjuka värden har Nilsson inte 

kunnat se i BFN:s arbete, men han kan tänka sig att föreningarna i sin egen 

årsredovisning, i någon form av berättelse, kan lyfta in mer variabler som visar på 

effekterna av dess verksamhet. Nilsson menar dock att BFN vill att det ska vara så lika 

regler som möjligt, för att det ska gå att jämföra företagen mellan varandra. 

 

4.2.2 KPMG - Ideella sektorn 

 

Fredrik Sjölander är auktoriserad revisor och arbetar på KPMG som branschansvarig för 

ideella sektorn. KPMG valdes då företaget är en av de största redovisnings- och 

revisionsbyråerna i Sverige. Vidare valdes Sjölander för hans kunskap om redovisning 

av ideella föreningar. 

 

KPMG:s arbete med den ideella sektorn 

 

Sjölander börjar med att förklara att ideella sektorn i KPMG delas upp i flera delar. Han 

förklarar att ideella sektorn har en relativt stor omsättning men att delen för ideella 

idrottsföreningar inte är den största delen vilket har lett till att KPMG inte har prioriterat 

eller fokuserat på de organisationerna då de ofta är små föreningar som inte är i behov 

av KPMG:s tjänster. Sjölander förklarar att de ideella föreningar som KPMG hjälper 

vanligtvis är större organisationer som i vissa fall har krav på sig att upprätta en 

redovisning vilket gör att behovet uppstår att anlita en större revisionsbyrå, som KPMG. 

 

Frågan om att mäta effekt och måluppfyllnad har drivits i cirka tio år och Sjölander 

menar att han egentligen tycker att det kan vara viktigare för ideella idrottsföreningar att 

förmedla vad föreningen har åstadkommit, till exempel genom att mäta och redovisa 

effekt och måluppfyllnad istället för en resultat- och balansräkning med tanke på 

föreningens syfte. Sjölander menar att det inte finns någon vedertagen standard för vilka 

mått eller prestationer föreningarna bör redovisa med men att det finns olika mått som 

föreningar kan använda sig av även om de inte är vanligt att använda dessa. Det är 

väldigt svårt att verifiera en effekt ur ett redovisnings- eller revisorsperspektiv. 

Aktiviteter som utförs för att skapa effekten är oftast enkla att verifiera men att verifiera 

att aktiviteten har lett till någon effekt är svårt att kontrollera och bevisa. Detta även fast 

föreningen kan få en viss bekräftelse om att goda effekter uppstår när aktiviteten sker, 

så är det ändå väldigt svårt att mäta effekten. I och med den nya regeländringarna i K3 

kommer föreningar som tillämpar K3 att börja redovisa sin måluppfyllnad i 

verksamhetsberättelsen. Denna redovisning kommer leda till en delegationsfråga, det 

vill säga att revisorer och de som läser verksamhetsberättelsen måste kunna verifiera att 

det som står där är rättvisande. Måluppfyllelse och eventuella effekter som står i 

verksamhetsberättelsen gör att föreningarna inte kan påstå vad som helst då det måste 

kunna verifieras. Vissa inom revisorsyrket vill inte att effekter och liknande ska vara 

med då det är svåra att granska. När det inte finns nyckeltal som alla kan använda sig av 

menar Sjölander att det är värt att fundera över om det är bra eller dåligt att mäta 

effekter. Sjölander anser att det vanligtvis finns en avsaknad av aktiviteter i dagens 

redovisningar utförda av ideella föreningar. Vanligtvis står det antalet medlemmar och 

dylikt, vilket är relativt enkelt att ta reda på. Nästa steg menar Sjölander är att redovisa 

vilka aktiviteter föreningen utför och därefter titta på vilken effekt aktiviteten ger. Detta 

kan dock bli övermäktigt för föreningarna att redovisa. Sjölander tror också att det 

kommer bli vanligare i framtiden med hållbarhetsredovisningar för ideella föreningar. 

Dels för att det är modernt men också för att det kommer att bli ett konkurrensmedel för 
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föreningarna då fler bryr sig om samhället och miljön, och därför även bli vanligare för 

ideella föreningarna då de också vill skapa sig konkurrensfördelar till viss del.  

 

Sjölander tror att folkrörelsekänslan som idrottsföreningar utstrålat tidigare är på väg att 

försvinna. När staten ger bidrag till kommuner och föreningar är det i syfte öka den 

allmänna folkhälsan medan när företag sponsrar har de inte samma tänk. Han tror att det 

är få av de företag som sponsrar som läser föreningarnas årsredovisningar. Sjölander 

anser att ett bra sätt för föreningarna att nå ut till intressenter med vad dem gör är 

verksamhetsberättelsen då det går att sväva ut mer i den än årsredovisningen och att 

dessa är väldigt tillförlitliga dokument. Dock anser Sjölander att det finns 

förbättringsområden inom området. Om föreningar lämnar ut sina årsredovisningar 

måste framvagnen, det vill säga verksamhetsberättelsen, vara väldigt tydlig då ett fåtal 

är intresserade av att läsa årsredovisningarna. Sjölander menar dock att det kan vara 

taktiskt smart att ha både en narrativ och en numerisk del för att framställa en förening.  

 

Sjölander förklarar även att det bland annat var tack vare KPMG som den nya 

förändringen i K3-regelverket skedde. Han anser dock att någon typ av standard borde 

framtas, för att kunna uppfylla regeln, som alla kan välja att tillämpa samtidigt som han 

förstår att det inte kan eller bör vara detaljreglerat.  

 
4.2.3 KPMG - Hållbarhetsredovisning 

 

Åsa Ekberg arbetar på KPMG med hållbarhetsfrågor, främst granskning av 

hållbarhetsredovisning, men även med rapportering och annan hållbarhetsrådgivning.  

 
Vilka som ska redovisa vad och benämning 

 

Ekberg anser att det är lika viktigt för ideella organisationer som för företag att redovisa 

organisationens sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter och att det påverkas av 

vilka intressenterna är, vad de har för förväntningar och hur organisationen är 

uppbyggd. Ekberg tror att det kan vara vanligt för ideella föreningar med ett 

hållbarhetstänk, något som kan vara viktigt att visa för dess intressenter, men att det inte 

ska kallas för en hållbarhetsredovisning. Ekberg förklarar att det är vanligt att företag 

upprättar hållbarhetsredovisningar, men att det är mindre vanligt att ideella föreningar 

gör det. Det är endast större ideella föreningar som i dagsläget upprättar 

hållbarhetsredovisningar. Ekberg menar att ideella föreningar ligger efter i utvecklingen 

av redovisning och förklarar att föreningar har börjat titta på GRI:s riktlinjer som 

används i majoriteten av hållbarhetsredovisningar. KPMG har hjälpt föreningarna med 

hur redovisningarna ska struktureras upp och vilken information som ska vara med. 

Detta för att de ska anpassas till GRI:s riktlinjer som är den vedertagna standarden för 

hållbarhetsredovisningar. Vanligtvis så använder organisationer GRI:s riktlinjer vid 

upprättandet av redovisningar, ibland med egenutvecklade indikatorer. 

 

Ekberg menar att upprättandet av hållbarhetsredovisningar mellan företag och ideella 

föreningar endast skiljer sig i sakfrågor. Hållbarhetsinformation som presenteras i 

framvagnen omfattas inte av den finansiella revisionen medan icke-finansiella revisorer 

granskar den information som organisationen själv har definierat i sin 

hållbarhetsredovisning. Det som granskas kan ligga både i framvagnen men även som 

en separat rapport utanför årsredovisningsdokumentet. Generellt sett anser Ekberg att 

företag och ideella organisationer är bra på att beskriva vad dem gör men att många 

menar att det är svårt att kvantifiera effekterna. Eftersom det kräver relativt mycket 
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resurser för att upprätta en hållbarhetsredovisning tror Ekberg att det kan bli övermäktig 

för idrottsföreningar att upprätta sådana. Hon anser att föreningar kan arbeta med 

hållbarhetsfrågor och presentera information om sitt arbete, ambitioner, mål och resultat 

på sina hemsidor. 

 

4.2.4 Jonas Hagström – Skatterådgivare, PWC  

 

Den intervjuade är Jonas Hagström som är skatterådgivare på PWC i Örebro. Det ska 

förtydligas att Hagström intervjuas i egenskap som skatterådgivare, utifrån sina 

erfarenheter och åsikter och inte uttalar sig om PWC:s uppfattning även om dessa kan 

sammanfalla. Den rådgivning som PWC ger ut till elitidrotten i Örebro, där i bland till 

Örebro Hockey, har Hagström till uppgift att samordna. Vidare har Örebro Hockey 

namngetts av Riksidrottsförbundet som ett topp exempel av en förening som börjat visa 

föreningens mervärde. 

 

Redovisning av mervärde 

 

Redovisningen av mervärdet som föreningar anses skapa menar Hagström är något som 

diskuteras med många föreningar och är ett redovisningsproblem som många föreningar 

har. Det som gör det hela problematiskt menar Hagström är att effekterna är ganska 

diffusa, svåra att mäta och göra någon typ av kvantifiering på. Bakgrunden till det mått 

som PWC i Örebro och Örebro Hockey har jobbat med, benämnt Total Tax 

Contribution (TTC), är ett mått för att visa på någon form av samhällsnytta som 

föreningen bidrar med. I detta fall är det att redovisa hur mycket skatter som strömmar 

igenom föreningen. Örebro Hockey är den första idrottsföreningen i Sverige som 

tillämpat TTC fullt ut, anser Hagström. Hagström syftar på att måttet inte har tillämpats 

i så stor utsträckning i Sverige. Däremot används måttet en hel del internationellt och att 

den ursprungligen började tillämpas på större företag för att visa hur mycket skatt som 

företaget betalar utöver bolagsskatten. För att tillämpa TTC på en förening inom 

idrottsvärlden har PWC anpassat måttet.  Hagström berättar att en skillnad exempel 

föreligger i att företag är momspliktiga vilket en ideell förening inte är. Ingående och 

utgående moms har försökt anpassas på de varor och tjänster som föreningen köper och 

säljer. PWC och Örebro Hockey började arbeta med att applicera måttet på föreningen, 

dels är på grund av att PWC råd givit dem i en rad olika frågor men även för att Örebro 

Hockey såg deras mervärde som en naturlig del i deras rapportering. TTC ingår idag 

inte i Örebro Hockeys årsredovisning utan utgörs av en separat utredning. Föreningar 

skulle själv utan större svårigheter kunna genomföra denna typ av redovisning som 

TTC, anser Hagström. Dock ger redovisningen en annan trovärdighet då den utförs av 

en oberoende part, vilket enligt Hagström är en av anledningarna till att Örebro Hockey 

anlitade PWC för att utföra TTC. Hagström tycker TTC är ett bra mått för att visa på 

effekter av en idrottsförening. Dock tillägger han att det även finns andra mått att mäta 

effekter på.  För att TTC ska vara framgångsrikt är det viktigt att alltid lyfta fram den 

vetenskapliga forskningen bakom effekterna för att understödja mått. 

 

Forum för rapportering rapporteringen 

 

Att redovisa sina effekter är någonting ideella föreningar kan bli bättre på, enligt 

Hagström. Mycket handlar om vilka resurser som föreningen har och hur mycket av 

dessa som de väljer att lägga ner på sin redovisning. På frågan vilket forum som vore 

det mest lämpliga för att redovisa föreningens effekter, svarar Hagström att det beror på 

vilka resurser som föreningen lägger ner på årsredovisningen och hur den används i 

jämförelse med andra sätt som föreningen kommunicerar på. Det är upp till 
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föreningarna själva att besluta om vilket forum som passar bäst att rapportera deras 

effekter. I en årsredovisning står ofta viss information och där visas de ekonomiska 

resultaten men Hagström menar att frågan är om det är rätt målgrupp som läser 

årsredovisningarna. Om läsaren inte får ut det den vill av enbart årsredovisningarna vore 

en separat redovisning bättre lämpad. Hagström anser dock att om redovisning av 

effekter skulle finnas med i föreningarnas årsredovisningar så skulle det vara lätt att 

hänvisa till den då frågor om detta diskuteras. Föreningarna skulle få fördelar av att 

lyfta fram deras effekter, bland annat då det enligt Hagström finns en CSR-trend bland 

elitidrottsföreningarna.  

 

4.2.5 NYA KREATIVGRUPPEN 

 

Joakim Hedqvist är kontorschef på NYA KREATIVGRUPPEN och är anlitade av 

Northland Basket för att stödja deras redovisning.  

 

Upprättandet av verksamhetsberättelse och årsredovisning 

 

Hedqvist berättar att gällande Northland Baskets redovisning följer den fortfarande den 

gamla normeringen då det inte kommit något K-regelverk för deras förenings 

storlek. Däremot är ett nytt K-regelverk på gång. Hedqvist menar att rapportering av 

sociala effekter kan ske genom att lyfta med de i årsredovisningen eller årsboksluten 

men han påpekar även att det inte är alla som läser eller vet var de kan få tag i dessa 

rapporter. Oftast är det medlemmarna i föreningen som läser årsredovisningen och 

därför tror Hedqvist att det skulle vara bättre att hitta andra kanaler att belysa dessa 

effekter på. Idag tror Hedqvist framförallt att kommunikationen om vad en förening gör 

främst når en större publik via media och nyhetsbrev. Årsredovisningarna kan bli ett 

ganska formellt dokument där överlag bolag, ideella föreningar och ekonomiska 

föreningar kan, i deras förvaltningsberättelse, bli bättre på att skriva vad det har gjort 

och vad de kommer att göra för sociala aktiviteter. Enligt Hedqvist, skulle 

förvaltningsberättelsen kunna utökas för att få mer bakgrund till siffrorna som 

presenteras. Vanligtvis analyseras en årsredovisning utifrån bakvagnen, resultat- och 

balansräkning, men om en aktivitet eller ett evenemang utförs kommer det med största 

sannolikhet kosta pengar. När resultaträkningen belastar kostnadssidan kan ändå en 

aktivitet vara mer lönsam på andra sätt än vad som visas i resultaträkningen. Mervärdet 

som skapas syns ej i bakvagnen men kan belysas i framvagnen, verksamhetsberättelsen. 
I en ideell förening, kan målet vara att ett nollresultat och de intäkter föreningen får går 

ofta tillbaka i sociala projekt och det är detta som oftast inte syns i någon form av 

redovisning. 

 

Hedqvist fortsätter att belysa vikten av att skriva ut föreningens syfte, hur föreningen 

har uppfyllt det och hur man efterlevt det. Utifrån Hedqvist egna erfarenheter har han 

ofta sett brister i just detta. Som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå är det svårt 

att kliva in och skriva för kundens räkning eftersom de som byrå inte har kännedom 

exempelvis om de sociala projekten föreningarna håller i. Han anser att det är svårt att 

reglera om sociala effekter, men det skulle kunna vara mer själv reglerat från 

föreningens sida, det vill säga att de skulle kunna upprätta någonting för att framhäva 

dessa. Kompetensen finns hos föreningen själva och det kan påverka vad de ska lyfta 

med i förvaltningsberättelsen exempelvis. Att framhäva mer mjuka värden för 

föreningen tror Hedqvist kan göra en förening mer attraktiv mot samarbetspartners, 

sponsorer samt profilering mot kommunen som föreningen verkar i. Sponsorerna och 

samarbetspartner kan känna att de via idrottsföreningen gör nytta för samhället då de får 

höra att föreningen är ute i skolor och föreläser. När Hedqvist får frågan om de arbetar 
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på samma sätt med ideella föreningar och bolag, uttrycker Hedqvist sig som så att det 

finns olika regler för dessa parter som de arbetar efter. Dock menar han att det ändå lätt 

kan blir så att man hamnar i ett bolagstänk i utformningen av redovisningen. Det blir 

lätt att den ideella föreningen ”bolagiseras” då redovisningsbyråer främst är inriktade 

mot företag. 

 

4.3 Intressenter i offentliga sektorn  
 

Här nedan presenteras en intervju med en respondent från Sveriges kommuner och 

landsting samt sammanträdesprotokoll och avtal från Luleå kommun.  

 

4.3.1 Sveriges kommuner och Landsting 

 

Nils-Olof Zethrin arbetar på Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som är en 

arbetsgivarorganisation och intresseorganisation för Sveriges kommuner och Landsting. 

Zethrin arbetar med idrottspolitisk och intressebevakar för medlemmarnas räkning. 

SKL:s styrelse har antagit ett idrottspolitiskt positionspapper där förbundets politiska 

ståndpunkt framgår.  

 

Relationen mellan kommuner, landsting och idrottsföreningar  

 

Idrottande i idrottsföreningar kan ur vissa synvinklar ses som sociala projekt i sig själv. 

Detta är ett av skälen till att kommuner och landsting väljer att stödja idrottsföreningar. 

Gällande idrottsfrågor inom kommuner, enligt Zethrin handlar dessa frågor främst om 

breddidrott för barn och unga, och inte till lika stor utsträckning om elitklubbar. 

Anledningen till detta menar Zethrin är kommunernas mål med stöd till idrottsrörelsen 

främst berör breddidrotten. Kommuner skapar också förutsättningar för elitidrott genom 

engagemang i tillkomsten av anläggningar och stödjande av anläggningsdrift. 

Landstingen är överlag lite involverade i idrottsfrågor, i jämförelse med kommuner, och 

kanaliserar ofta relativt små medel till den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation 

RF samt till distriktsorganisationer och SISU. Det huvudsakliga stödet är därmed 

kommunalt. Han menar på att det finns övergripande dokument i form av 

idrottspolitiska handlingsprogram som kommunerna tar fram, dock är det endast mellan 

en tredjedel och en fjärdedel av kommunerna som gör detta och endast ett fåtal mål 

riktade mot stöd för elitidrott. Zethrin fortsätter och menar att det är svårt att göra 

jämförelser mellan kommuner gällande måluppfyllelse och andra mått då det kräver att 

varje idrottshandlingsplan eller andra dokument från varje enskild kommun granskas.  

 

Zethrin förklarar att grunden för den svenska modellen för stöd till idrott bygger på den 

svenska idrottsrörelsen som samlas under RF. Förutsatt att föreningarna klarar av RF:s 

krav får de stöd av kommuner och staten på olika sätt, förutsatt att idrotten tar ansvar för 

sin verksamhet. Det konstanta stödet som idrotten alltid får är stöd till barn- och 

ungdomsverksamhet. Stödet är till för att idrottsföreningar ska genomföra aktiviteter 

inom verksamhetsområdena. När frågan om hur uppföljningar av kommunalt stöd sker, 

fick vi svaret att lokala utvärderingar av kommunerna förekommer, på vissa ställen, i 

varierande former och komplexitet. Zethrin tillägger även att SKL inte gör några egna 

uppföljningar av det kommunala idrottsstödet men att de däremot tillhandahåller RF ett 

antal statistiska nyckeltal som berör området.  

 

I SKL:s idrottspolitiska proposition står det: 
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”/.../ elitidrotten blir mer och mer kommersiell innebär också att den i högre grad 

måste börja ses ur ett näringslivspolitiskt perspektiv”  

 

Enligt Zethrin finns det ett kunskapsunderskott gällande vilka effekter 

elitidrottsföreningar har på samhället. Han menar att det inte är självklart att det är den 

demokratiska eller folkhälsomässiga effekten, som är de två främsta skälen till att 

svenskar engagerar sig och stöder idrottsrörelser. Samtidigt som näringspolitiska skäl 

sällan är grund för att stödja idrottsverksamhet. Han menar att det är svårt att utvärdera 

effekterna då det inte finns en samlad bild inom forskningsvärlden av vilka effekter som 

elitidrott har för lokal utveckling, attraktivitet eller regionen i helhet.  

 

Generellt är det inte kommunens sak att bedöma vad idrottsföreningar ska redovisa eller 

inte. Det kommunen vill veta är huruvida idrottsföreningen har uppnått sitt syfte som 

det kommunala stödet syftade till, det sist nämnda ligger i kommunens makt att 

klargöra. Zethrin fortsätter och menar att kommuner i Sverige inte anser att föreningar 

utger bristfälliga redovisningar angående deras bidragsstöd men menar även att om 

föreningarna får stöd av kommunerna för att de vill se dessa sociala effekter så får det 

antas, på ett allmänt plan, att kommunerna efterfrågar dessa också. Zethrin menar att 

föreningarna redovisar det de blir tilltalade att redovisa, inget utöver det. Kommuner i 

Sveriges värdesätter och ser idrotten som en stor tillgång i samhället och att det behövs 

fördjupad kunskap om idrottens effekter. Zethrin menar att det dock inte behöver 

innebära att föreningar ska bli ålagda att redovisa om sin verksamhet mer eller djupare.  

 

4.3.2 Luleå kommun 

 

I sammanträdesprotokollet från Luleå Kommuns styrelsesammanträde den 12 januari 

2015, framgår det att Northland Basket, LF Basket och Luleå Hockey har beviljats en 

ökning av elitsponsringen, baserat på ett förslag som föreningarna tidigare har lagt fram. 

Vid sammanträdet togs tre förslag rörande elitsponsringen upp, (1) öka bidraget från 

200 tkr till 300 tkr från och med år 2015, (2) öka bidraget med 50 tkr per elitlag samt 

(3) att inte anta förslagen om ökning. Dessa förslag ställdes sedan emot varandra och 

kommunstyrelsen röstade igenom förslaget om att höja elitsponsringen med 100 tkr. 

Beslutsunderlaget för detta beslut bestod av ansökan från de tre elitlagen, protokoll § 

293, från 15 december 2014, utgivet av Luleå kommuns Arbets- och personalutskott 

samt ett yttrande av Utvecklingskontoret den 3 december 2014.  I 

sammanträdesprotokollet framgår Utvecklingskontorets yttrande där de framhäver vad 

dem anser som positiva effekter av elitlagens verkan och att elitlagen är viktiga ur 

många synvinklar från kommunens sida. Elitidrottslagen anses sett ur ett 

marknadsföringssynsätt som goda ambassadörer för Luleå kommun då de är ute i landet 

och exponerar föreningen och varumärket Luleå. En annan bidragande effekt kan vara 

att fler människor ser Luleå som en attraktiv plats att bosätta sig på och detta kan främja 

Luleå kommuns expansionsplaner. En ytterligare viktig faktor som lyfts fram från 

uttalandet i protokollet är att Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket utgör 

förebilder för många unga i kommunen. Denna elitsponsring reglernas sedan genom ett 

marknadsföringsavtal mellan Luleå kommun och vardera av elitidrottslagen. 

  

Marknadsföringsavtalen  

 

Luleå kommun har ett samarbetsavtal med Luleå Hockey, Northland Basket och LF 

Basket som sträcker sig över ett år och som förlängs kontinuerligt. I kontrakten ingår 

under vilken period parterna ska ingå i kontraktet, vilken ersättning föreningarna ska 



30 

 

erhålla. Det framgår även vilken typ av exponering Luleå kommun förväntar sig i 

gengäld mot ersättningen samt andra eventuella motprestationer för 

sponsringsersättningen. Om tvister uppstår framgår det i kontraktet hur parterna ska gå 

tillväga för att lösa dessa. Detaljerna i kontrakten, samt hur omfattande dessa är, 

varierar för de tre föreningarna. Det som är tydligast i kontrakten är, som nämnt 

tidigare, omfattningen av exponeringen, kontraktets längd samt beloppet för 

ersättningen. Lösningar på hur eventuella händelser som kontraktsbrott och detaljer runt 

aktiviteter som föreningarna förväntas utföra och bistå för i Luleå kommun nämns inget 

om i kontrakten. Endast en av föreningarna, Northland Basket, nämner i kontraktet att 

en utvärdering av samarbetet ska ske kontinuerligt, minst 1 gång per år.  Dock finns 

inga detaljer hur detta ska utföras. 

 

4.4 Ideella idrottsföreningar 
 

Här nedan presenteras intervjuer med respondenter från tre av Luleås elitföreningar; 

Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket. Samt material från deras 

verksamhetsberättelser, förvaltningsberättelser, årsredovisningar, årsbokslut, stadgar 

och hemsidor.  

 

4.4.1 Luleå Hockey 

 
Luleå Hockey förening är en ideell förening, som bildades år 1977 och bedriver sedan 

år 1984 bland annat ett elitlag på herrsidan i Sveriges högsta hockey serie. 

(http://www.luleahockey.se/) Föreningen har även ett damlag samt junior- och 

ungdomslag. Luleå Hockey anordnar även olika cuper, läger och hockeyskolor för barn- 

och ungdomar (http://www.luleahockey.se/). Föreningen, tillsammans med Luleå 

Gymnasieskola, bedriver även Luleå Elithockeygymnasium där eleverna får utveckla 

sina hockeykunskaper och eventuellt nå upp till en elitnivå. 

(http://www.luleahockey.se/) Det är fysiska personer, medlemmar, som utgör Luleå 

Hockey förening. Föreningen är medlem i Svenska Ishockey Förbundet vilket även 

medför att Luleå Hockey sammankopplas med RF. Luleå Hockey förening uppfyller 

även kraven för att erhålla elitlicens, som beslutas av Svenska Ishockeyförbundet och 

Svenska Hockeyligan AB. (http://cdn1.shl.se/) De krav som ställs framgår i SHL:s 

liganämnds reglemente där det bland annat regleras om att föreningen måste bedriva 

ungdomsverksamhet samt att föreningens ekonomi ska vara stabil. 

(http://www.swehockey.se/) Luleå Hockey förening utgör även moderförening i en 

koncern bestående av föreningen och aktiebolaget Luleå Hockey Försäljning AB. 

(http://cdn1.shl.se/)  

 

Syfte, målsättning och stadgar 

 

Luleå Hockey följer bland annat Riksidrottsförbundets stadgar. 

(http://www.aftonbladet.se/) Stadgarna för Luleå Hockey förnyas med åren. (Luleå 

Hockey stadgar, 2013/2014).  I stadgarna för Luleå Hockey förening framgår det bland 

annat vilken inriktning och mål som föreningen har med den idrottsverksamhet som de 

bedriver. Individuellt ska idrotten vara ett medel för positiv utveckling med fokus på 

individens sociala och kulturella värld och bidra med att förbättra den psykiska och 

fysiska hälsan. Den idrottsliga verksamheten ska även utefter demokratiska grunder 

organiseras så den som vill kan vara med och delta, där allas lika värde värdesätts. 

Internationellt sett ska idrotten i sig verka som ett kontaktmedel för Luleå.  Luleå 

Hockey förening har vidare som ändamål: 

http://www.luleahockey.se/
http://www.luleahockey.se/
http://www.luleahockey.se/
http://cdn1.shl.se/
http://www.swehockey.se/
http://cdn1.shl.se/
http://www.aftonbladet.se/
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“/.../ bedriva ishockey i enlighet med idrottens mål och inriktning och ska härvid i sin 

verksamhet verka för en drogfri idrott samt bedriva annan verksamhet i anknytning till 

föreningens idrottsliga verksamhet. Föreningen kan bedriva sin verksamhet i av 

föreningen hel- eller delägda bolag.” (ibid.) 

 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2013/2014 

 

I verksamhetsberättelsen, för verksamhetsår 2013/2014, framtagen av verkställande 

ledning, framgår det att ett beslut togs av Luleå Hockey styrelse att ändra 

organisationsstrukturen bland annat genom att utse en VD för hela organisationen. 

(http://cdn1.shl.se/) I den nya organisationsstrukturen skapades en ny ledningsgrupp 

som enskilt ansvarar för verksamhetens styrning och ledning. (ibid.) 

 

Vidare under rubriken Sporten i Luleå Hockeys verksamhetsberättelse framgår det att 

herrlaget slutade 6:a i grundserien i SHL därmed tog sig till kvartsfinal. 

(http://cdn1.shl.se/) Utöver spelet i SHL har Luleå Hockeys herrlag deltagit i European 

Trophy, som är en turnering där lag från de sju bästa ligorna i Europa deltar. Det noteras 

även att intresset för att utöva hockey bland flickor ökade under året, vilket föreningen 

ser mycket positivt på trots att det sportsliga resultatet för damlaget inte nådde upp till 

målsättningarna. Goda resultat har även visat sig på ungdoms- och junior sidan, då 

föreningens huvudmål för ungdomsverksamheten främjats. Huvudmålet som föreningen 

har för ungdomsverksamheten framgår i verksamhetsberättelsen att det är att fostra egna 

spelare till föreningens elitlag. I Luleå Hockeys seriespelande ungdomslag har sedan 

föreningen genomfört ett antimobbingprojekt, i samarbete med SISU och Rädda 

Barnen. Utöver detta i den Sportsliga sammanfattningen framgår det att deltagandet har 

varit stort i de olika hockeyskolorna, läger med mera som föreningen anordnar för barn- 

och ungdomar. (ibid.) 

 

Under rubriken Marknad i verksamhetsberättelsen redovisar föreningen för att 

försäljningen har ökat till både privatpersoner och företag, då främst försäljningen av 

årskort. (http://cdn1.shl.se/) Även en ökning av kundaktiviteter har uppmätts under 

föreningens matcher jämfört med tidigare år, dock har publiksnittet per match minskat 

med 100 stycken åskådare i jämförelse med säsongen 2012/2013. Specifikt har 

försäljningen av exponering minskat. Detta sätter föreningen dock i relation till att 

herrlagets tid i SHL blev kortare än säsongen innan. Utvecklingen av 

exponeringsförsäljningen har trots detta varit god då paketerbjudanden, i kombination 

av exponering och event har erbjudits av Luleå Hockeys säljare. Som event räknar 

Luleå Hockey inte enbart hockey matcherna som hållits i föreningens hemmaarena 

Coop Norrbotten Arena, utan även konserter och mässor som anordnats. I 

verksamhetsberättelsen tar Luleå Hockey upp arbetat med att stärka deras relation till 

föreningens intressenter genom olika kommunikationskanaler, som föreningens 

hemsida samt andra sociala medier som Facebook. En årlig undersökning genomförs 

även på hemsidan för att få veta vad folk tycker om hur texterna framställer föreningen 

och hur hemsidan symboliserar och framställer organisationen. Citerat från 

verksamhetsberättelse beskrivs Luleå Hockeys framtida utmaningar inom 

kommunikation på sättet som följer nedan: 

 

”Den framtida utmaningen ligger till stor del i att fortsätta med den rapportering som 

redan görs, främst kring A-laget. Men att samtidigt hitta sätt för att bistå den övriga 

verksamhetens kommunikationsbehov för att genom detta bidra till ökad kundnytta och 

ökad försäljning inom dessa områden.” 
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Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningar för både moderföreningen 

enskilt och för hela koncernen, samt två kassaflödesanalyser. Luleå Hockey förening 

har upprättat sin årsredovisning utefter Årsredovisningslagen och BFN:s allmänna råd 

som rör ideella föreningar. Vad gäller koncernredovisningen har däremot följt RR 1:00 

som är rekommendationer utgivet av Redovisningsrådet. (ibid.) 

 

Intervju Luleå Hockey  

 

För att få en djupare inblick i Luleå Hockeys verksamhet och dess rapportering 

genomfördes en intervju med Luleå Hockeys VD Stefan Enbom och 

kommunikationschef Robert Hedlund.  

 

Syfte och sociala effekter 

 

Enbom inleder intervjun med att beskriva att Luleå Hockeys kärnverksamhet är 

ishockey men föreningens syfte kan ses ur många andra perspektiv än bara sportsliga 

prestationer. Enbom förtydligar att han är en del av ledningsgruppen och de får uppdrag 

från styrelsen som de ska genomföra. Uppdragen baseras på vad medlemmarna i 

föreningen, via styrelsen förväntar sig av ledningen och organisationen som helhet. 

Däribland är ett av uppdragen att Luleå Hockey ska vara ett topplag inom hockey i 

Sverige och Europa. Utöver detta har ledningen ett tydligt uppdrag om att ta ett stort 

socialt ansvar i samhället via föreningen. Det sociala ansvaret tar de genom olika CSR-

aktiviteter, som främst är riktade mot barn och ungdomar. Utöver detta är 

representanter, främst spelare, från föreningen ute i skolor och sjukhus och möter barn 

och ungdomar. När föreningen möter barn och ungdomar i samhället talar de främst om 

Luleå Hockeys värdegrundsfrågor och konkreta frågor om vikten av bra kost, träning, 

sömn, kamratskap och hur föreningen ser på mobbning. Ledningen har även ett uppdrag 

om att föreningen ska verka ute i länet för att göra Norrbotten till en mer attraktiv plats, 

som dels ska gynna tillväxten och inflyttningen. På detta har även ledningen ett uppdrag 

ut mot alla partners genom att hitta vägar och bidra till en gemensam lönsamhet. I 

synnerhet menar Enbom att Luleå Hockey måste hitta koncept och upplägg ur ett 

marknads- och säljperspektiv som hjälper deras samarbetspartners att bli mer 

framgångsrika. Föreningens mer breda uppdragen är enligt Enbom, sedan att sprida 

glädje, passion och stolthet till såväl individer som länet i stort.  

 

Enbom berättar även att elitföreningar generellt försöker och strävar efter att sätta ett 

värde på vad föreningarna gör. Andra lag i SHL, det vill säga Luleå Hockeys kollegor, 

har tagit hjälp av olika aktörer exempelvis PWC, då lagen tillsammans med 

redovisningsbyrån tar fram en rapport och en modell på hur föreningen ska beräkna 

deras effekter på samhället. Ledningen i Luleå Hockey har själva tittat på dessa 

rapporter och själv funderat på att genomföra något liknande. Enbom upplever dock att 

det finns vissa nackdelar och svårigheter med att mäta vissa värden som föreningen 

skapar. Han ger som exempel att skatter och avgifter som föreningen bidrar med, skulle 

vara relativt lätt att mäta och värdera. Enbom menar att föreningen idag genererar 

omkring 20-25 miljoner kronor i kommunalskatt. Dock blir det successivt svårare att 

mäta effekter som inte går att direkt mäta i kronor. Enbom menar att de vet att 

hockeymatcher och andra evenemang genererar många besökare som bidrar till 

konsumtionen i kommunen. Hur mycket som konsumeras och spenderas är dock Svårt 

att veta exakt, för Luleå Hockey, men Enbom är säker på att verksamheten bidrar med 

positiva effekter för samhället. 
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Föreningens redovisning  

 

Luleå Hockey upprättar inte någon redovisning av föreningens sociala effekter. Tankar 

rörande detta har dock förekommit. Enbom berättar att ledningen har funderat på att 

lyfta med det i årsberättelsen där ett avsnitt som skulle beröra detta. Hedlund tillägger 

att det i dagsläget visserligen kan förekomma i den löpande texten, men försök att 

omsätta det till några pengar eller något mätetal har inte gjorts. Efterfrågan om att 

redovisa detta har ökat bland Luleå Hockeys intressenter. Främst har CSR-frågorna 

blivit mer och mer aktuella bland Luleå Hockeys samarbetspartners. Föreningen har 

under en längre period varit socialt engagerade i barn och ungdomar, i samarbete med 

sina partners.  Det som har förändrats, citerat Enbom: 

 

“Nu försöker vi paketera det sociala engagemanget och säger att det här är en CSR-

satsning av Luleå Hockey och är ni partners med oss är ni delaktiga i den” 

 

Detta är väldigt uppskattat bland Luleå Hockeys samarbetspartners idag, då partners kan 

visa att det engagerar sig i barn och ungdomar via Luleå Hockey. Enbom tror även att 

trycket på att redovisa deras effekter och mer konkret berätta vilka aktiviteter de 

genomför kommer att öka. Ju bättre Luleå Hockey blir på att beskriva vad de gör desto 

starkare blir varumärket och ett starkt varumärke innebär ökade möjligheter att hitta bra 

affärsupplägg som stärker Luleå Hockeys ekonomi. Vid frågan om hur föreningen ser 

på diskussionen om det kommunala elitbidraget, så menar Enbom att kommunen känner 

till alla olika sociala effekter som Luleå Hockey bidrar med och att den absolut största 

exponeringen av Luleå som stad får i riksmedia är via Luleå Hockey. Pengarna som 

föreningen får är väldigt lite i förhållande till vad kommunen får tillbaka. Varför 

diskussionen har kommit upp tror Enbom kan grunda sig i oförstånd. Missnöjdheten 

bland de som anser att föreningen inte ska få bidrag eller ökat bidrag skulle kunna 

minska genom att rapportera om de effekter som verksamheten har. Han tror att rätt väg 

att gå för att genomföra detta skulle vara genom att ta hjälp av redovisningsbyråer som 

PWC och KPMG, då han anser att det blir mer trovärdigt att en oberoende part skulle 

genomföra beräkningar och värderingar åt dem. 

 

I dagsläget är det PWC som upprättar Luleå Hockeys redovisning och till verksamhetsår 

2014/2015 kommer redovisningen ske i enlighet med K3- regelverket. Vid frågan om 

den nya regleringen att redovisa hur föreningen har uppnått sitt ändamål, svarar Enbom 

att det redan sen tidigare har upprättat detta och att det inte kommer förändra någonting. 

Dock har de själva en jättestor påverkan på vad som ska vara med i 

verksamhetsberättelsen. PWC har visat på en modell på hur föreningen kan räkna på 

vissa mervärden och hur det har beräknat detta för andra föreningar. En förening som 

har anammat modellen är exempelvis Örebro Hockey, enligt Hedlund.  Den främsta 

anledningen till att ledningen har börjat fundera kring att rapportera detta är att de utgår 

ifrån att det kommer bli ett större intresse kring detta och att de då vill ligga i framkant 

då dessa intressen visar sig. På följdfrågan om varför de tror att detta kommer bli mer 

aktuellt svarar Enbom att det följer utvecklingen av detta och vidare citerat; 

 

“Vi vet vad som händer och jag har ju bara varit här i två år, jag har varit chef på 

SSAB, jag vet ju hur vi tänkte då och där, jag vet hur dem tänker nu och jag vet hur 

LKAB tänker också” 

 

Enbom är övertygad om att de om något år kommer upprätta någon typ av rapportering 

över deras effekter och att det framförallt gäller att hitta mått som reflekterar de mer 

mjuka värdena för att göra dem mer konkreta.  Om de hade kunnat visa allt det som 
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föreningen gör i samhället hade det varit fantastiskt bra. Den framtida rapporteringen 

kommer främst ske via andra kommunikationskanaler än årsredovisningen tror Enbom, 

det skulle vara väldigt bra att ha en rapport som redovisar detta som vi sedan 

kommunicerar ut budskapet ifrån.  

 

4.4.2 Northland Basket 

 

År 1979 bildades Northland Basket under namnet Luleå BasketBollKlubb. Föreningen 

bedriver dambasket och idag har de ett av Sveriges mest framgångsrika lag. Northland 

Basket har under tio år spelat i den svenska toppligan. Visionen som föreningen har är 

att bli ”Sveriges ledande damelitklubb - i Europa”.  Målsättningen är att kunna vara med 

och påverka damlagidrott i Sverige och föreningen meddelar att ett av målen är att lyfta 

standarden, inte bara för den elitklubb det har utan även för övriga Sveriges dambasket 

lag. Ett argument för detta är att föreningen vill ge damer en chans att försörja sig på 

idrotten samtidigt som de utvecklas som individer. (http://www.northlandbasket.com) 

Northland Basket äger tillsammans med LF Basket Basketarena bolaget i Luleå AB. 

Föreningarna äger 50 procent vardera.   

Syfte, målsättning och stadgar 

 

Ändamålet med föreningens verksamhet är, enligt § 1 i stadgan, att bedriva 

damelitbasket. 

“Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med 

“Idrottens rörelseverksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att ha en lokal 

förankring och samarbete med Luleå basketcentrum, Luleå Stars och 

Riksbasketgymnasiet.” 

Föreningens stadgar följer RF:s “Idrottsrörelsens verksamhetsidé” som verkar för 

fysisk-, psykisk-, social- och kulturell utveckling samt en demokratiskt och jämställd 

fostran inom föreningslivet. Föreningslivet ska även innehålla hur rent spel, respekt för 

andra och sund ekonomi ska främja föreningen och individen i verksamheten.  

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013/2014 

 

Verksamhetsberättelsen beskriver hur laget har flyttat in i den nya arenan, Luleå Energi 

Arena, inför säsongen 2013/2014. Detta har lett till förbättrade träningsmöjligheter och 

allmänna förbättrade villkor för föreningen och laget. Det faktum att föreningens 

samarbetspartners uppgår till cirka 320 stycken har gjort att klubben har kunnat 

exponera sig på ett effektivt sätt då den nya arenan gav nya möjligheter för klubben. 

Northland Basket hade det högsta publiksnittet av alla basketlag i Sverige säsongen 

2013/2014, inklusive Herr Basketligan. Publiksnittet under grundspelet uppgick till 

1425 personer. Föreningen är nöjd med hur styrelsens affärsplan och strategi har 

genomsyrat verksamheten på alla plan: sportsligt, administrativt och funktionellt. 

Under året har flera aktiviteter och evenemang drivits i samarbete med föreningens 

samarbetspartners, bland annat Rosa matchen, Kids Day och VIP-kvällar. Föreningen 

arbetar också med evenemang och teman för olika matcher för att locka olika grupper 

av åskådare och för att attrahera olika sponsorer. Föreningen har under året fortsatt med 

sitt projekt “Unga tjejers framtidstro” och “Unga tjejers framtidstro i Norrbotten”. I 

föreningen finns det ett både heltids- och deltidsanställda, samt flera som arbetar ideellt. 

Föreningens mål, som de arbetar nitiskt mot, är att kunna erbjuda ekonomiska villkor 

för spelarna så de kan satsa på sin idrott på heltid. Föreningen har även bytt 

http://www.northlandbasket.com/
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redovisningsbyrå, revisor samt infört nya rutiner för kort- och kvittohantering samt 

skapat ett kapitalsparkonto, allt inför säsongen 2013/2014. Även förändringar i 

processerna kring kundfakturering och hantering av leverantörer har skett inför året. 

Alla dessa förändringar har varit nödvändiga för att gynna föreningen, enligt 

verksamhetsberättelsen. 

Intervju Northland Basket 

 

Intervju med Urban Nordh, klubbdirektör för Northland Basket, för att få en djupare 

inblick i Northland Baskets effekter på samhället och deras redovisning. 

Målsättningar och relationen till samhället 

Northland Basket bedriver elitidrott dambasket men är även i underhållningsbranschen 

där spelarna och coacherna ska vara bra förebilder för de som växer upp i Luleå och 

regionen. Det kommer mycket folk för att se Northland Basket spela inte bara från 

Luleå, utan även åskådare från närliggande kommuner. Nordh kan ej säga hur många 

som kommer från närliggande kommuner för att se matcherna men konstaterar att det är 

vanligt förekommande. Northland Basket får pengar från kommunen till sin verksamhet 

och när Nordh får frågan om det aktuella elitbidraget, som tidningen Kuriren benämner 

det, uttrycker han sig som så att det inte rör sig om ett bidrag utan ett avtal mellan båda 

parter. De pengar som Luleå kommun går in och sponsrar med kräver en motprestation 

från föreningens sida och så länge båda parter är nöjda och uppfyller sin del av avtalet, 

ser Nordh samarbetet som en vinning för både föreningen och kommunen. Det 

aktiebolag som Northland Basket sedan äger tillsammans med LF Basket är till för att 

bringa intäkter till föreningarna men det agerar ändå enskilt då aktiebolaget exempelvis 

har en egen VD. 

Projekt och ungdomsverksamhet 

 

Northland Basket bedriver två tydliga sociala projekt, berättar Nordh. Det första är i 

samarbete med Luleå kommun som går under namnet ”Unga tjejers framtidstro”. 

Projektet syftar till att göra att unga tjejer vågar sätta upp målsättningar, bygga en 

framtidstro och att etablera sig som idrottskvinnor i denna region.  Nordh berättar att 

symboliskt vilar projektet på fyra olika ben. Det första benet är att representanter från 

klubben far ut till skolor och föreläser om saker som kamratskap, vikten av en god 

hälsa, kost, vikten av att få vara sig själv och alla människors lika värden. Föreningen 

skickar även ut olika representanter till fritidsgårdar som deltar i fritidsgårdarnas 

aktiviteter, där fokus ligger på stadsdelarna Örnäset och Hertsön. Nordh menar att 

varför fokus är riktat mot just dessa stadsdelar beror på en välfärdsrapport utgiven av 

Luleå kommun där kommunen vill ha riktade insatser mot just dessa områden. Besöken 

till fritidsgårdar utgör därmed projektets andra ben. Det tredje benet utgörs sedan av att 

spelare från Northland Basket håller i träningar för olika ungdomslag och det fjärde 

benet är att föreningen ska närvara på olika evenemang som anordnas i Luleå. Det andra 

projektet som Northland Basket bedriver, är i samarbete med Sparbanken Nord i Piteå 

samt Norrbottens läns landsting, som går under namnet ”Unga tjejers framtidstro i 

Norrbotten”. Nordh menar att detta projekt har samma koncept som ”Unga tjejers 

framtidstro” men med hela Norrbotten som fokus. Nordh uttrycker sig som följer när 

han fick frågan om vilka sociala effekter dessa projekt kan tänkas få att: 

”Det är svårt att säga vad dessa två projekt ger för sociala effekter på en gång då det 

är långsiktiga projekt. /…/ Vi hoppas dock att ungdomarna ska komma på våra matcher 
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kanske bli intresserade av idrott eller hamna i något annat socialt sammanhang som 

kultur eller annat. I så fall bli vi väldigt nöjda mer vår insats” 

Mer generellt menar Nordh att de når ut till många barn med deras budskap genom 

projekten och föreningen fått positiv feedback muntlig som skriftlig, dock utan formella 

krav. I båda projekten har utvärderingar skett och alla parter är nöjda med resultaten. 

Föreningens redovisning 

 

Nordh berättar att han är ekonomiansvarig för föreningen och har hand om 

kostnadssidan. Sedan har föreningen även en marknadschef och en säljare som jobbar 

med intäktssidan. Sedan har de en redovisningsbyrå, NYA KREATIVGRUPPEN, som 

tar fram månadsrapporter i enlighet med den budget som är lagd och hur den följs. 

Rapporterna redovisas på styrelsemöten av Nordh tillsammans med prognoser. Parallellt 

finns det en som tar hand om styrelseprotokoll så att revisorn är informerad och förstår 

hur styrelsen mötena har varit, vad som har behandlats och vilka beslut som har tagits. 

Nordh sitter med redovisningsbyrån vid årsbokslutet. Redovisningsbyrån har ansvaret 

över att redovisningen har skett i god redovisningssed och sätter en kvalitetsstämpel på 

det. Utöver detta har styrelsen i föreningen ett krav på Nordh att han varje styrelsemöte 

ska redovisa för hur det går med de olika projekten, exempelvis hur många aktiviteter 

som har genomförts och så vidare. 

Någon annan typ av rapportering framställer inte föreningen, då de varken har funderat 

kring området eller känt något tryck från intressenter. Dock ser Nordh ej detta som en 

omöjlighet då han menar att föreningen har resurser om något sådant skulle bli aktuellt i 

framtiden och att det finns möjligheter till att utvecklas. I dagsläget är det medlemmarna 

som främst tar del av föreningens rapportering och projekten lyfts främst fram på 

årsmötet. På frågan om länken CSR på föreningens hemsida, där ingen information 

framgår, kommenterar Nordh att länken skapades samtidigt som hemsidan och är 

ingenting föreningen lagt någon vikt på. Dock påpekar Nordh att Northland Basket tar 

ett stort socialt ansvar genom projekten de genomför och hur spelarna agerar på plan 

och utanför plan. 

4.4.3 LF Basket 

 

LF Basket med säte i Luleå är sedan 1990-talets mitt den mest framgångsrika 

basketföreningen i Sverige. (http://www.lfbasket.se/) Enligt verksamhetsberättelsen 

blev, år 2010, Länsförsäkringar Norrbotten ny huvudsponsor för föreningen. Utöver 

Länsförsäkringar Norrbotten har LF Basket flertalet sponsorer från olika kommuner i 

Norrbottens län. (http://www.lfbasket.se/) LF Basket profilerar sig själva som, inte 

enbart Luleås utan, ”hela länets basketlag”.(ibid.) 

Syfte, målsättning och stadgar 

 

LF Basket syfte är, citerat från föreningens stadgar,  

”Att i Luleå kommun bedriva basketboll spel som underhållning och som en del i den 

totala satsningen på basketboll i Luleå och Norrbotten med tydlig koppling mot 

ungdomsverksamheten inom Luleå Basketbollcentrum.”  

Föreningen har en målsättning att på en elitnivå inom basket för herrar, bedriva en 

verksamhet som strävar efter att leda den svenska utvecklingen av sporten. Syftet och 

målsättningen ska sedan nås genom att föreningen samarbetar med Luleås samt 
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resterande Norrbottens näringsliv och samhälle. Samarbetet med näringsliv och 

samhälle i sig ska även ses som ett av LF Baskets mål. LF Basket följer RF:s ”idrottens 

idé”, Basketbollförbundets samt föreningens egna stadgar.   

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013/2014 

 

I verksamhetsberättelsen för år 2013/2014 presenteras bland annat LF Baskets 

spelartrupp, personal och hedersmedlemmar för året och hur det gått för lagets 

sportsliga insatser. Utöver detta framgår det i verksamhetsberättelsen att LF Basket har 

varit delaktig i arrangemanget basketcupen Lulebo Cup samt arrangemanget och 

drivandet av LF Basket Camp. Lulebo Cup är ett ungdomsbasketläger med 

åldersspannet 8-17 års ålder, LF Basket Camp och LF Elit Camp är ett arrangemang i 

samarbete med Luleå Basket Centrum för att utveckla spelare och ungdomar, både inom 

sporten och socialt. I båda dessa evenemang medverkar spelare från LF Basket som 

tränare, mentorer och förebilder för ungdomar från Luleå, Boden, Piteå, Överkalix och 

Gällivare. I verksamhetsberättelsen uppmärksammas även de aktiva spelarnas insatser 

utanför plan i form av skolbesök, företagsbesök och ungdomsträningar. LF Basket 

menar att denna typ av representation har en stor vikt för föreningens varumärke och 

image. Föreningen belyser även att laget har det näst högsta publiksnittet i serien med 

1559 åskådare per hemma match. Efter bedömningen av den sportsliga insatsen för året 

beskrivs välmåendet i föreningen som god, med fokus på främst den goda ekonomiska 

balansen då den sportsliga placeringen inte blev önskvärd. Verksamhetsberättelsen tar 

även upp föreningens vision och deras framtidsplaner med fokus på utvecklings- och 

exponeringsmöjligheter. Förvaltningsberättelsen består av föreningens finansiella mått 

som sammanställs i form av en resultat- och balansräkning.   

Intervju LF Basket 

 

För att få en djupare inblick i föreningens verksamhet samt redovisning genomfördes en 

intervju med LF Baskets klubbdirektör Lars Mosesson samt föreningens 

ekonomiansvariga Elisabeth Mattsson. 

Målsättningar och relation till samhället 

 

Vinster och att vinna är något som är väldigt viktigt för föreningen, enligt Mosesson, 

men det finns ingen poäng i att vinna om det inte finns något intresse från samhället. 

Mosesson menar därmed att publik, media och näringsliv är tre viktiga komponenter för 

att vinna. Genom att få alla engagerade i föreningen blir föreningen intressant och kan 

få in pengar till sin verksamhet för att utvecklas och uppnå sina mål. Dock dementerar 

Mosesson Kurirens artikel om att det ökade elitbidrag skulle vara någon typ av “bidrag” 

utan i detta fall är det frågan om ett avtal då föreningen ska exponera kommunen både 

lokalt och nationellt. Föreningen är även delägare i ett aktiebolag, tillsammans med 

Northland Basket, där vinsten i bolaget delas ut till klubben.  

För att öka publiksnittet på matcherna delar även föreningen ut matchbiljetter när de är 

ute i landet. Mattsson tillägger att det i snitt rör sig om cirka 100 fribiljetter som delas ut 

utanför kommunen men att det även sker innanför kommungränsen. Föreningen, har 

enligt Mattsson, många personer som jobbar ideellt för föreningen sedan är det även 

flera ungdomslag som hjälper till kring matcherna och dessa betalar LF Basket ut en 

liten ersättning till. Föreningen låter andra föreningar ha hand om fika försäljningen 

kring matchen och den intäkt som inkommer går till den föreningen i fråga.  
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Projekt och ungdomsverksamhet 

 

LF Basket bedriver ingen direkt ungdomsverksamhet utan är den förening som sköter 

elitsatsningen för herrbasketen i Luleå på seniornivå. Ungdomsverksamheten i Luleå är 

istället uppdelad i olika ungdomsklubbar, det vill säga egna föreningar med egen 

ekonomi och egen ungdoms- och seniorverksamhet. Trots detta finns det många andra 

kopplingar mellan LF Basket och övriga basketföreningar. I koppling till barn- och 

ungdomar menar dock Mattsson, att föreningens aktiva är ute på skolor och håller 

föreläsningar där områden som kost och träning behandlas. För många barn och unga 

utgör spelarna förebilder, vilket gör det extra viktigt att fara ut och träffa dem. 

Mosesson tillägger att även fast en spelare kan prestera och spela basket framför 2000 

åskådare så betyder det inte att denna är en bra talare. Därför ser föreningen till att 

utbilda dem i hur de talar inför publik innan de far ut och representerar klubben. Om 

skolor har problem med mobbning, rasism eller annat så är skolor välkomna att ringa 

dem, så de sedan kan komma ut till dem och prata. Detta är väldigt viktigt eftersom 

föreningen har nolltolerans emot detta. 

Mattsson tillägger att LF Basket medverkar i olika evenemang så som “Sportlovs 

basket” och “LF-camp” där spelarna är med och spelar och coachar barn och unga. 

Evenemangen är till för alla och deltagare kommer från olika platser runt om i 

Norrbotten.  Föreningen ser även i dagsläget över att starta ett socialt projekt, där de är i 

en sittning med både landstinget, länsstyrelsen och kommunen. Mosesson berättar att 

projektet ska rikta sig mot pojkar, där de ska prata om sättet att vara samt attityder. 

Projektet vänder sig till barn i mellanstadiet i Luleå kommun och kanske ytterligare två 

andra kommuner. Om projektet blir verklighet kommer det pågå under tre års tid där 

utvärderingar kommer att ske, med de som valt att investera pengar i projektet. 

Mosesson uttrycker sig som sådan att; 

“Det kommer i framtiden inte finnas en enda klubb i Sverige som kommer att överleva 

om man inte har ett socialt projekt. Det gäller även att ha ett rätt socialt projekt för det 

samhälle man verkar i...” 

Föreningens redovisning 

 

Mattsson förklarar att föreningens redovisning till mesta dels sker internt då det är 

Mattsson och en till medarbetare som arbetar med de ekonomiska rapporterna. 

Verksamhetsberättelsen sköts även den av föreningen internt.  Utöver detta är 

föreningen i kontakt med Redovisningsbyrån Revisionstjänst EOB AB samt Grant 

Thornton som granskar rapporten. Både Mosesson och Mattsson menar att dem borde få 

ut mer information om deras förenings effekter till sina intressenter, även fast de inte 

känner något tryck från intressenter att redovisa detta. De extra aktiviteterna, som är en 

produkt av verksamheten, redovisas inte enligt Mosesson då det är viktigare för 

föreningen att utföra bra aktiviteter jämfört med att redovisa dem. Men att nå ut till fler 

än medlemmarna om vad föreningen sysslar med, mer samhällsrelaterat, är något som 

borde utökas, menar Mosesson, dock vet han inte om detta ska lyftas fram i 

verksamhetsberättelsen eller i någon annan typ av kommunikation. Att utöka 

redovisningen kan vara ett sätt att få fler sponsorer. Angående årsmötena där 

verksamhetsberättelsen och det finansiell behandlas, hävdar Mosesson att det viktigaste 

är att beröra siffrorna och att de sällan hyllas för att de gör några aktiviteter.  



39 

 

 

4.5 Organisatoriska aktörsgrupper  
 

Bilden nedan visar studiens snöbollsurval där de olika aktörsgrupperna är inringade: 

 

Figur 2: Snöbollsurval 

 

I aktörsgruppen ideella idrottsföreningarna ingår elitidrottsföreningar som Luleå 

Hockey, Northland Basket, LF Basket. Indirekt ingår även andra elitidrottsföreningar så 

som Örebro Hockey då de har framgått som ett toppexempel på en förening som har 

börjat redovisa effekter. Därefter består gruppen experter på redovisning och reglerare 

av BFN, NYA KREATIVGRUPPEN, KPMG och PWC. En av aktörerna inom 

aktörsgruppen utger ramverk för redovisning och de andra aktörerna hjälper de ideella 

idrottsföreningar att framta delar av deras externa redovisning. Vidare utgör RF, NIF 

och SISU en aktörsgrupp kallad intresseorganisationer. Detta då dessa organisationer 

finns till för att stödja och främja de ideella föreningarnas verksamheter. SKL och Luleå 

kommun ingår sedan i gruppen offentlig sektor (sponsorer .m.m.). Detta bland annat för 

att Luleå Kommun bidrar med pengar till den ideella sektorn. Luleå Kommun har även 

en viss påverkan på de föreningarnas redovisning då de kan reglera sponsringen genom 

avtal.  Det privata näringslivet finns även indirekt med som en aktörsgrupp benämnd 

privat sektor (sponsorer m.m.) då exempelvis olika företags sponsorer benämns under 

vissa av intervjuerna.  Men någon intervju med någon aktör av det slaget har inte 

fångats upp av vårt snöbollsurval.  
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel ges en analys över hur institutionell teori och den insamlade empirin 

sammankopplas. Mer djupgående ger kapitlet ett försök till att skapa en förståelse över 

vad som påverkar redovisningen i ideella föreningar och vad som anses bör redovisas 

och varför. 

 

5.1 Analysmodell  
 

För att tydliggöra hur den institutionella teorin och studiens empiriska material kan 

kopplas samman ges en analysmodell nedan: 

 

 
 

Figur 3: Analysmodell 

 

Elitidrottsföreningar och deras redovisning utgör det organisatoriska fältet. Inom 

fältet finns många tankar och idéer om redovisning som föreningarna måste bearbeta. 

Föreningarna kan definieras ha en intern påverkan på deras redovisning och med hjälp 

av frikoppling förklaras sedan varför redovisningen skiljer sig från kärnverksamheten. 

Vidare utgör intresseorganisationer, experter på redovisning, reglerare, intressenter från 

offentliga sektorn samt intressenter från privata sektorn den externa omgivningen som 

har en extern påverkan på föreningarnas redovisning. De externa påtryckningarna 

analyseras genom normativ- mimetisk- och tvingande isomorfism.  

 

5.2 Sociala effekter och de ideella föreningarnas kärnverksamhet  
 

Av det empiriska materialet kan det utläsas att de ideella idrottsföreningarna anses 

skapa en rad olika effekter. Rodhe (RF), benämner underhållande fritidssysselsättning, 

bättre fysisk- samt psykisk hälsa och Halvardsson (NIF) uppger gemenskap samt 

demokrati som effekter förknippade med idrottsföreningars verksamhet. Att redovisa de 

sociala effekterna som idrottsföreningarna skapar anser dock många av respondenterna 

vara svårt. Några respondenter syftar även på att effekterna oftast är diffusa, svåra att 

mäta samt kvantifiera och i enlighet med Kanter och Summer (1994) är de det sociala 

värdeskapandet som gör redovisning av ideella organisationers verksamhet mer 
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komplicerat än företags. Sjölander (KPMG) menar att det är mer väsentligt att 

föreningar mäter och redovisar effekter samt måluppfyllelse jämfört med resultat- och 

balansräkningar på grund av deras syfte. Detta kan kopplas till Kanter och Summer 

(1994) som även de menar att det socialt värdeskapandet är mer centralt i ideella 

organisationer, att visa upp, än de finansiella värdeskapandet. Från det empiriska 

materialet framgår det dock vissa effekter som kan kopplas till det finansiella 

värdeskapandet av föreningarnas verksamhet. Dessa effekter anses också ha en positiv 

påverkan på samhället. Detta då ett antal respondenter menar att elitidrottsföreningarnas 

exponering av kommuner leder till en ökad ekonomisk tillväxt. Trots de svårigheter som 

respondenterna anser finnas med att redovisa sociala effekter, som uppstår på grund av 

elitidrottsföreningarnas verksamhet, så ser ingen av dem det som en omöjlighet att 

redovisa dessa.  

 

Ingen av de tre studerade ideella idrottsföreningarna redovisar konkret eller medvetet 

några sociala effekterna av sin verksamhet. Det finns dock kopplingar mellan de 

ansedda effekterna av idrottsföreningars verksamhet och föreningarnas syfte, ändamål 

och målsättningar som framgår i deras externa redovisningar. De ideella 

idrottsföreningarna har alla som ändamål eller syfte att bedriva idrottsverksamhet, samt 

andra aktiviteter eller verksamheter som har koppling till idrottsverksamheten. Detta 

kan ses som föreningarnas kärnverksamhet. Att de ideella föreningarna har något annat 

ändamål eller syfte med kärnverksamheterna än att generera vinst konstaterats även av 

Kanter och Summers (1994). Föreningarna har även gemensamt att idrotten ska verka 

enligt demokratiska grunder, ge kulturell- samt social utveckling och på individ nivå 

stärka individers psykiska- och fysiska hälsa. Detta kan ses som effekter av 

elitidrottsföreningarnas kärnverksamheter. Luleå Hockey har dessutom som målsättning 

att exponera staden Luleå. Medan det i LF Baskets målsättning framgår att föreningen 

har som mål att skapa samarbete med Norrbottens näringsliv och samhälle.   

 

Vidare är alla tre föreningar bokföringsskyldiga då de ingår i koncerner och bedriver 

ekonomisk verksamhet. Detta i sin tur gör att föreningarna måste upprätta resultat- och 

balansräkningar. Dessa rapporter utgör en stor del av de årsredovisningar och årsbokslut 

som är en väsentlig del av föreningarnas rapportering idag. När det gäller ideella 

föreningars ideella prestationer syftar Kanter och Summer (1994) på att prestationerna 

inte kan mätas med finansiella mått, vilket på så sätt skapar förståelse för varför det som 

ingår i balans- och resultaträkningarna inte kan ge en tydlig bild av föreningarnas 

kärnverksamheter. Baserat på det som ingår i årsredovisningarna och årsboksluten, som 

de ideella föreningarna utger, är det därför svårt att dra tydliga eller konkreta kopplingar 

till hur och om föreningarna har uppnått de effekter de har som ändamål, syfte eller 

målsättning att främja och skapa.   

 

5.3 Organisatoriskt fältet för ideella idrottsföreningars redovisning  
 

Utövandet av idrott i elitföreningar kan definieras som föreningarnas output och enligt 

DiMaggio och Powell (1983) är organisationers likartade output en faktor som kan 

definiera ett organisatoriskt fält. Vidare kan det även sägas att de tre studerade ideella 

idrottsföreningarnas externa redovisning utgör likartade outputs. Detta då föreningarna i 

dagsläget utger likartade årsredovisningar eller årsbokslut med en 

verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning som huvudinnehåll. Samtidigt finns 

det även andra föreningar som redovisar effekter av sin verksamhet i andra former av 

dokument. Det framgår även, av ett antal respondenter, att många föreningar har 
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möjlighet att upprätta någon typ av redovisning av effekter. Detta är varför 

elitidrottsföreningar och deras externa redovisning ingår i fältet.  

 

De ideella idrottsföreningarna som studerats, är alla tre väletablerade idrottsföreningar 

som har bedrivit sina verksamheter i över 20 års tid. Detta gör att de är en bit in på deras 

livscykler och därmed har hunnit utsättas för påtryckningar som kan antas ha gjort 

föreningarna mer lika varandra, något DiMaggio och Powell (1983) argumenterar för. 

Att föreningarna har befunnit sig på marknaden under en längre tid kan även förklara 

varför deras organisationsstruktur tenderar att likna varandras (DiMaggio & Powell, 

1983). Ett exempel på liknade organisationsstruktur inom fältet är att många av 

elitidrottsföreningarna valt att bolagisera delar av sin verksamhet, enligt Rodhe (RF). 

De studerade föreningarna har bland annat valt att ingår i koncerner.  

 

5.3.1 Strukturering inom det organisatoriska fältet för förenings redovisning   

 

Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket, lade alla tillsammans fram ett förslag 

till Luleå Kommun om ökad elitsponsring. Detta förslag kan ses som ett sätt där 

föreningarna har samverkat med varandra och interaktion är enligt DiMaggio (1982, 

DiMaggio & Powell, 1983) ett sätt att strukturera upp ett fält. Att Northland Basket och 

LF Basket har startat upp och äger en koncern tillsammans, kan sedan ses som en slags 

samverkan mellan föreningarna vilket kan kopplas till det andra steget i att definiera 

institutionaliserade strukturer inom ett fält. (ibid.)  

 

I takt med att privata företag har börjat rapportera om deras miljömässiga och sociala 

påverkan, under benämningen CSR eller hållbarhetsredovisning, kan det även inom 

detta organisatoriska fält urskiljas att information om detta nått vissa aktörer inom fältet. 

Detta kan exemplifieras av att det på Northland Baskets hemsida finns en länk om CSR. 

Enbom (Luleå Hockey) säger även att Luleå Hockey tar ett socialt ansvar genom olika 

CSR-aktiviteter och har tankar på att börja rapportera det sociala ansvar som föreningen 

tar. Den ökade informationen om bland annat CSR som Luleå Hockey bearbetar och 

som Örebro Hockey kan tänkas ha agerat på, genom att de börjat redovisa deras 

mervärde, kan därmed kopplas till de tredje steget av definiering av strukturering 

(DiMaggio 1982, refererad i DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Genom de empiriska undersökningarna kan det konstateras att idrottsföreningarna även 

är medvetna om att de bidrar med sociala effekter som påverkar samhället som de 

verkar i. Det finns även en viss medvetenhet om att vissa föreningar har börjat redovisa 

sina effekter. Denna typ av medvetenhet om andra aktörers agerande och att de ingår i 

en större enhet, genom att deras effekter har en positiv påverkan på samhället, är det 

som utgör det fjärde och sista steget i att definiera strukturer inom fältet (DiMaggio 

1982, refererad i DiMaggio & Powell, 1983). Samtidigt finns det även en viss 

medvetenhet inom fältet om att företag kan börja efterfråga denna typ av information 

inom en snar framtid. Detta har gjort att Luleå Hockey har börjat titta på hur deras 

kollegor i SHL rapporterar, vilket kan komma att påverka deras redovisning.  

 

5.4 Institutionell påverkan på idrottsföreningar och dess redovisning  
 

Under den empiriska insamlingen kunde det konstateras att föreningarna som studerats 

har många typer av intressenter vilket även Najman (1996a refererad i Ebrahim, 2003) 

konstaterat. Intressenterna som identifierats i denna studie är intresseorganisationer, 

experter på redovisning, reglerare, offentlig sektor, samt indirekt de privata näringslivet. 
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Intressenterna förhåller sig olika till de ideella idrottsföreningarna och deras 

redovisning. Således likt det som Ebrahim (2003) syftade på, så medför den breda 

intressentgruppen motstridiga påtryckningar på organisationerna inom fältet, vilket i 

detta fall framträder i hur de olika intressenternas påtryckningar påverkar föreningarna 

och deras redovisningar. 

 
5.4.1 Tvingande påverkan på social redovisning 

 

De ideella idrottsföreningarnas redovisning påverkas bland annat av intressenter som 

har en tvingande påverkan på dem. DiMaggio och Powell (1983) menar att tvingande 

påtryckningar både kan ske formellt och informellt, vilket även har kunnat utläsas från 

det empiriska materialet. De tydligaste formella påtryckningarna finns hos aktörerna; 

reglerare. Reglerare, som Bokföringsnämnden, har makt över de ideella 

idrottsföreningarnas redovisning då de upprättar regelverk som bokföringsskyldiga 

ideella idrottsföreningar är tvungna att följa. Deegan och Underman (2011) konstaterar 

även att externa intressenter med makt ofta har en tvingande påverkan på 

organisationer.  I och med de nya regelverken K2 och K3 kommer de ideella 

idrottsföreningarna att behöva räta sig efter den nya regeländring om att föreningarna i 

förvaltningsberättelsen ska lämna uppgifter om hur deras ändamål har främjats under 

räkenskapsåret. Denna tvingande påtryckning kan därmed påverka att fler föreningar, i 

framtiden, kommer att upprätta någon typ av social redovisning.   

 

Informella tvingande påtryckningar som Deegan och Unerman (2011) redogör för kan 

sedan kopplas till intresseorganisationerna, vilket baseras på att dessa aktörer har ett 

visst inflyttande över föreningarna som studerats. De ideella föreningarna är bland annat 

anknutna till RF och måste följa RF:s stagar. Alla av intresseorganisationerna anser att 

det idag finns brister i hur de ideella idrottsföreningarna redovisar sina verksamheter. 

Därför försöker intresseorganisationerna hitta sätt att främja vad de ideella 

idrottsföreningarna gör och vilka effekter de genererar. Således, likt det som Deegan 

och Unerman (2011) argumenterar för, skulle dessa inflytelserika intressenter kunna 

påverka föreningarnas sociala approach. Trots att det inte finns några mått idag, tror 

respondenterna från två av intresseorganisationerna att de kommer använda sig av mått i 

framtiden. RF har exempelvis tagit hjälp av forskare för att mäta och kvantifiera 

effekter av idrottsföreningars verksamhet men detta har inte skett med någon större 

framgång. Deegan och Unerman (2011) menar att tvingande isomorfism bland annat 

kan ses när organisationer kräver ”frivillig” information av andra organisationer. I detta 

fall kan det komma att bli verklighet då Rodhe (RF) menade att RF tillsammans med 

sina distrikt ska arbeta med att erbjuda en större bild av idrotten, utöver de sportsliga 

resultaten. Detta i sin tur skulle betyda att intresseorganisationerna behöver input från 

föreningar. Det skulle här kunna talas om både direkta men även indirekta 

påtryckningar från intresseorganisationernas sida på att föreningarna i framtiden 

kommer att behöva redovisa sociala effekter.  

 

Zethrin (SKL) anmärker att föreningar erhåller stöd från kommuner om de uppfyller 

RF:s krav. Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket uppfyller dessa krav då de 

erhåller sponsring från Luleå kommun. Föreningarna har även många andra sponsorer 

från näringslivet. Detta resursflöde av pengar kan ses som att föreningarna är beroende 

av de offentliga som privata sponsorerna, som vidare knyter an till DiMaggio och 

Powells (1983) hypotes 1. Hypotes 1 belyser att en organisations beteende förändras att 

likna de organisationers beteende som de är beroende av. Beroendet av andra 

organisationer framgår bland annat i LF Basket verksamhetsberättelse där de beskrivs 
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att föreningen måste ha ett samarbete med bland annat Norrbottens näringsliv för att 

uppnå föreningens syfte.  Det kan även sägas att Northland Basket blir mer lika 

kommersiella näringslivsaktörer när de anordnar evenemang och teman kring matcher 

på grund av deras sponsorer. Förändring i elitidrottsföreningars beteende kan även ses i 

att det blivit en trend för dessa att rapportera CSR, detta enligt Hagström 

(skatterådgivare).  Aspegren (SISU) menar även att när föreningarna arbetar med CSR, 

via sidoprojekt, så blir de mer lika företag och att de arbetar med det för att uppnå 

sponsorers krav och för att sponsorer vill se vad sponsringen genererar. Enbom (Luleå 

Hockey) uppger att bland deras samarbetspartners har CSR-frågor blivit mer aktuella 

och där av marknadsför Luleå Hockey sina CSR-satsningar. CSR-rapportering kan ses 

som en sorts ”frivillig redovisning”, informell tvingande påtryckning, som föreningarna 

nu och i framtiden mer komma att behöva redovisa. Detta för att erhålla resurser som de 

kan antas vara beroende av.  

 
Hypotes 2 av DiMaggio och Powell (1983) tar upp centraliseringen av 

resursförsörjning. Detta som en faktor till varför en organisation tenderar att bli mest lik 

den organisation som den får mest resurser ifrån. Föreningarna i studien har idag tre 

olika centrala områden vars resurser kan lokaliseras ifrån. Dessa områden är resurser 

från den offentliga sektorn exempelvis kommuner, privata sektorn i form av 

företagssponsorer och intäkter från koncernerna. I denna studie har det dock inte 

fokuserat på vilken eller vilka aktörer som bidrar med mest pengar. Därför är det svårt 

att testa hypotesen mot det empiriska materialet. Det finns dock tecken på att dessa 

aktörer, som nämnts, har inflytande på föreningarna agerande. Som tidigare berörts 

anses föreningarna bli mer lika företag när de arbetar med CSR. Vidare av det som 

framgår i SKL:s idrottspolitiska positionspapper uppmärksammas det att föreningarna 

blir mer kommersiella, vilket skulle kunna bero på tillhörigheten i en koncern. 

Samtidigt skulle det dock kunna sägas att den tvingande påverkan som Luleå 

kommunen har på föreningarna, via sponsringsavtalen, gör att föreningarna blir mer lika 

näringslivsaktörer istället för någon form av kommunalverksamhet. Detta då kommunen 

kräver exponering i gengäld för sponsringen, i enlighet med avtalen. Det affärsmässiga 

förhållandet styrks även av föreningarna själva, då de anser att de resurser som erhålls 

inte utgör något bidrag utan att de utför en motprestation för att erhålla sponsringen.  

 

5.4.2 Mimetisk påverkan på social redovisning 

 

Idag är det framförallt företag som ligger i framkant vid upprättandet av social 

redovisning, dessa kan därmed benämnas ha en god redovisnings strategi (DiMaggio & 

Powell, 1983).  Vidare har inte intresseorganisationerna hittat något bra sätt att redovisa 

effekter av kärnverksamheten i ideella idrottsföreningar, vilket skulle kunna uttryckas 

på så sätt att det ännu inte finns någon god redovisning strategi inom detta område.  

 

Även fast de tre studerade föreningar inom fältet inte har känt något tryck från 

intressenter att redovisa deras sociala effekter, så finns det andra elitidrottsföreningar 

som har börjat redovisa dessa effekter. Hur dessa effekter kan redovisas är dock ett 

redovisningsproblem, inom fältet för ideella idrottsföreningar redovisning av sociala 

effekter, i enlighet Hagström (skatterådgivare). Osäkerheten mellan vars föreningar idag 

är positionerande med sin redovisning och deras mål med redovisningen, att redovisa 

sociala effekter, gör att de enligt DiMaggio och Powells (1983) hypotes 3 kommer börja 

ta efter organisationer som uppfattas som framgångsrika. Då två av de tre ideella 

idrottsföreningarna som studerats tar hjälp av olika redovisningsbyråer vid upprättandet 

av redovisning så riktas fokus mot dessa experter och deras agerande. Experter på 
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redovisning har inflytande över de ideella idrottsföreningarnas redovisning. Detta då 

experterna bland annat hjälper till i utformningen av föreningarnas redovisningar samt 

kommer med idéer och förslag på hur de kan redovisa verksamheterna eller utveckla 

redovisningarna. Med koppling till den sociala redovisningen menar Enbom (Luleå 

Hockey) att han tror att den rätta vägen att gå för att redovisa effekter är att anlita någon 

redovisningsbyrå, exempelvis PWC eller KPMG. Hagström (skatterådgivare) tar även 

upp att PWC för diskussioner med olika föreningar om hur dessa kan redovisa 

mervärdet av deras ideella verksamheter. I arbetet med Örebro Hockeys redovisning av 

TTC tar PWC till viss del efter hur företag i utlandet har redovisat deras mervärde med 

hjälp av TTC. Att experterna på redovisning använder sig av samma 

redovisningsmetoder för föreningar som för företag kan genom argument av Carruthers 

(1994) förklaras av att organisationer som befinner sig i en ny osäker situation härmar 

hur andra agerat när de var i en liknade situation. Hedquist (NYA 

KREATIVGRUPPEN) hävdar även att det lätt blir att man hamnar i ett bolagstänk vid 

utformningen av de ideella föreningarnas redovisning. Detta tänk och arbetssätt som 

experter på redovisning har vid utformningen av ideella föreningars redovisning kan 

förklaras av mimetisk isomorfism. Detta då experter på redovisning modellerar de 

ideella föreningarnas redovisning efter den aktörsgrupp som anses ha den mest 

framgångsrika redovisningen, det vill säga företagen.  Detta styrker därmed hypotes 3. 

Vissa av experterna nämner att de ideella föreningarna inte är deras primära kundgrupp, 

vilket i sin tur kan medföra att det finns mindre kunskap om denna typ av 

organisationsform bland aktörerna. Avsaknaden av kunskap skapar enligt DiMaggio 

och Powell (1983) osäkerhet över hur man ska agera. I detta fall kan sägas att osäkerhet 

i redovisningsbyråernas agerande kan mynna ut i att de ideella föreningarnas 

redovisning blir mer lika företags.   

 

Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket beskrivs, av deras respondenter, ta ett 

socialt ansvar mycket på grund av deras sidoprojekt. Genom att arbeta med sidoprojekt 

och därmed ta ett socialt ansvar skulle det likt vad, DiMaggio och Powell (1983) syftar 

på, pratas om att föreningarna har tvetydliga mål. Detta stärks av Aspegren (SISU) som 

menar att sidoprojekt är utanför ramarna för elitidrottsföreningarnas kärnverksamhet. 

Att tvetydliga mål har uppstått kan bland annat kopplas till att intressenter, både 

kommuner och privat näringsliv, efterfrågar denna typ av socialt ansvar. Föreningar kan 

också inom en snar framtid komma att behöva ta ställning till hur dessa tvetydliga mål 

ska redovisas. Detta på grund av det nya allmänna rådet om redovisning av hur 

föreningarna främjat deras ändamål i och med K3 regelverket. Föreningarna kan här 

välja att följa BFN:s kommentar till det allmänna rådet som är att de ideella 

föreningarna kan redovisa deras effekter. Frågan är dock vilka effekter som borde 

redovisas, effekterna från sidoprojekten eller från kärnverksamheten. Hypotes 4 av 

DiMaggio och Powell (1983) förklarar att: ju tvetydligare mål en organisation har i 

desto större utsträckning kommer organisationen att modellera sig efter den mest 

framgångsrika organisationen. Därmed kan det skapas en förståelse för varför ideella 

föreningar väljer att snegla på företags redovisningar, då dessa anses vara de mest 

utvecklade redovisningarna på området.  

 

5.4.3 Normativ påverkan på social redovisning 

 

Enbom (Luleå Hockey) säger att Luleå Hockeys ledning har börjat söka sätt att redovisa 

sociala effekter eftersom de räknar med att efterfrågan om detta kommer att öka. 

Ledningens agerande kan därmed kopplas till de normativa påtryckningar från den 

externa omgivningen som föreningen utsätts för och förväntas agera efter (Deegan & 

Unerman, 2011). Enbom säger sig veta hur olika stora företagssponsorer fungerar i och 
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med att han har varit chef på SSAB. Detta kan knytas samman med DiMaggio och 

Powell (1983) som menar att erfarenheter och idéer sprids mellan organisationer bland 

annat på grund av att personer byter arbetsplatser och tar med sig sin kunskap. Normativ 

påverkan kan på detta sätt förklara varför Luleå Hockey definierar sitt sociala ansvar 

med företagstermen CSR. 

 
Vad som även kan förklara normativ isomorfism är en specifik företagskultur samt 

arbetstillvägagångssätt, enligt Deegan och Unerman (2011), som i denna studie kan 

definiera aktörsgruppen; experter på redovisning. Experter på redovisning utför många 

av årsredovisningarna för vinstdrivande företag. När samma experter ska upprätta 

årsredovisningar för ideella föreningar finns det en risk att experterna upprättar 

rapporterna på samma sätt som för företag. Detta på grund av deras 

arbetstillvägagångssätt och då det inte finns några större regelskillnader mellan dessa 

organisationsformer. Experter på redovisning som är anlitade av idrottsföreningarna kan 

även antas ha liknande akademiska meriter, vilket knyter an till DiMaggio och Powells 

(1983) hypotes 5. Hypotesen behandlar att när organisationer förvärvar personer med en 

viss akademisk bakgrund kommer organisationerna som förvärvar att blir mer lika 

organisationerna som de förvärvar ifrån. I detta fall skulle det kunna betyda att de 

ideella föreningarnas redovisning blir mer lika företags när de anlitar experter på 

redovisning för att utföra deras redovisningar. Vid upprättandet av redovisning av 

sociala effekter arbetar experter på redovisning även med hållbarhetsredovisningar och 

mått som TTC, redovisningsmetoder som har sin grund i företagsvärlden. Ifall någon av 

föreningarna i framtiden skulle anlita någon av experterna skulle föreningarna mest 

troligt få en likartad rapportering som någon av redovisningsbyråernas andra kunder. 

Att redovisningarna upprättas på samma sätt ses dock bland många av det intervjuade 

aktörerna inom aktörsgruppen experter på redovisning och reglerare som något positivt. 

Detta då det underlättar jämförelse mellan organisationerna. En risk med att ideella 

föreningar bedöms och redovisas på liknande sätt jämfört med vinstdrivande företag och 

deras redovisningar är dock att de ideella föreningars syfte och mål kan förbises, 

medvetet eller omedvetet.  

 

På samma sätt som experterna på redovisning tar med sig sin kompetens, utbildning och 

erfarenhet om redovisning som präglar idrottsföreningarnas redovisning, för även 

intresseorganisationernas respondenter med sig sin kompetens, utbildning och 

erfarenhet. Då dessa används för att hjälpa föreningarna uppnå deras verksamhetsmål. 

Med liknelser till DiMaggio och Powells (1983) hypotes 6, kan det därmed sägas att ju 

mer intresseorganisationerna verkar tillsammans med elitidrottsföreningarna desto mer 

lika varandra borde de bli. Detta då dessa verksamheter verkar för idrottsliga ändamål. 

Dock är det idag inte mycket av det empiriska materialet som stödjer detta. 

 

5.4.4 Frikopplad social redovisning 

 

I Luleå Hockey, Northland Basket och LF Baskets verksamhetsberättelser redovisas de 

sportsliga resultaten som har uppnåtts och aktiviteter som föreningarna har genomfört 

under verksamhetsåret.  De redovisar dock inte vilka effekter idrotten och aktiviteterna 

har genererat som vidare kan kopplas till föreningarnas målsättning, syfte eller ändamål, 

det vill säga kärnverksamheten. Utöver kärnverksamheten rapporterar LF Basket om att 

föreningens representation ute på företag och i skolor är bra för deras image och 

varumärke samt att de har framtidsplaner om ökade exponeringsmöjligheter. Medan det 

i Luleå Hockeys rapport rapporteras om konserter, mässor och exponering som har 

erbjudits av deras säljare. Varför föreningarna redovisar och arbetar likt 
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näringslivsaktörer och med företagsliknande praxis, kan förklaras av Bormley et. al 

(2013) genom att organisationer kan uppfatta en efterfrågan av detta från den externa 

omgivningen. Bromleys, förklaring styrks även av Mosesson (LF Basket) som ser 

intressenter i form av publik, media och näringsliv som viktiga komponenter för att 

föreningen ska kunna bli framgångsrik. Genom att föreningarna antar viss praxis 

frikopplar de praxisen mot deras formella praxis (Deegan & Unerman, 2011). I detta fall 

deras kärnverksamhet och redovisning.   

 

I Northland Baskets verksamhetsberättelse belyste föreningen att de anordnar olika 

projekt som bland annat utförs med olika samarbetspartners där ibland Luleå kommun. 

Enligt Deegan och Unerman, (2011) kan efterfrågan av praxis från den externa 

omgivningen göra så att chefer vill framställa organisationen som en trovärdig 

användare av praxisen. I Northland Baskets fall har Nordh som krav på sig att 

rapportera till styrelsen hur det går med de olika projekten och aktiviteterna. Dessa 

projekt och aktiviteter kan ses ligga utanför ramarna för redovisning av 

kärnverksamheten, vilket gör att frikoppling sker mellan föreningen och dess 

rapportering. Men enligt Kanter och Summer (1994) har redovisning en institutionell 

funktion av att förnya organisationens legitimitet och attrahera resurser, vilket kan 

förklara Northland Baskets sätt att agera och rapportera.  

 

Northland Basket och LF Baskets respondenter uttrycker att de inte känt någon 

efterfrågan av att redovisa effekter, men att föreningarna har kapacitet till att göra det. 

Luleå Hockey är, som tidigare nämnts, den enda föreningen i studien som har börjat 

tänka i banorna kring social redovisning. Föreningen har exempelvis tittat på hur deras 

kollegor i SHL redovisar. Både i respondenternas uttalande för Luleå Hockey och i 

föreningens verksamhetsberättelse finns de även, likt de andra föreningarna, influenser 

som skiljer kärnverksamheten mot vad de till viss del arbetar med. Vidare finns det även 

skillnader mellan kärnverksamheten och vad som skulle kunna tänkas rapporteras om 

sociala effekter i framtiden.  I verksamhetsberättelsen framgår det bland annat att de 

framtida utmaningarna med deras redovisning är att hitta sätt att rapportera om den 

övriga verksamheten för att öka kundnyttan och försäljningen.  Detta kan kopplas till 

Kanter och Summers (1994) uttalande om vad den institutionella funktionen av 

redovisning syftar till, det vill säga locka till sig resurser. Att Luleå Hockey sedan väljer 

att ta ett socialt ansvar genom CSR-aktiviteter kan ses som en institutionaliserad praxis 

då aktiviteterna skiljer sig från de verkliga förhållandena, det vill säga 

kärnverksamheten (Deegan & Unerman, 2011). Då styrelsen sedan har ett krav på att 

föreningen ska ta ett socialt ansvar genom CSR, samtidigt som de idag tittar på 

alternativ att redovisa detta kan förklaras av frikoppling (Carruhers, 1995).  Då 

redovisningen i så fall kommer ske för att styrka styrelsens beslut. 

 
Av det empiriska materialet har det framkommit att det finns ideella idrottsföreningar 

som redovisar sina effekter, däribland Örebro Hockey. Carruthers (1995) förklarar att 

ett överlevnadskoncept för organisationer är att öka sin legitimitet och Meyer och 

Rowan (1977, refererad i Bromley et al, 2013) menar att ett sätt att stärka sin legitimitet 

är att ta till sig arbetssätt från den externa omgivningen. I sin tur kan detta ge en 

förklaring till varför tidigare företags mått som TTC har använts av Örebro Hockey och 

PWC i Örebro. TTC och redovisning av skatteeffekter kan inte sägas ha en direkt 

koppling till de studerade föreningarnas kärnverksamheter.  Om föreningarna börjar 

med att redovisa sociala effekterna, från annat än av kärnverksamheten, kan det leda till 

att föreningarna agerar utifrån andra motiv än att uppnå föreningarnas ändamål eller 

syfte med verksamheten. Detta skulle innebära enligt Bromley och Powell (2012, 
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refererad i Bromley et al. 2013) att organisationen skulle göra ett symboliskt införande. 

Istället för att redovisa föreningarnas effekter som kärnverksamheterna genererar, då 

föreningarna inte vet hur de ska redovisas på grund av för lite kunskap och metoder 

inom området, kan föreningarna istället välja att redovisa andra effekter eller nyckeltal 

som hämtats från mer utforskade områden så som företagsbranschen. Deegan och 

Unerman (2011) syftar på att redovisningsmetoder vidtas av organisationer för att kunna 

påverka hur intressenter uppfattar dem, vilket skulle kunna förklara varför föreningar 

vill börja redovisa effekter från deras sociala projekt, sidoprojekt eller CSR-aktiviteter.    

 

Idag redovisar föreningarna resultat av sin verksamhet genom årsredovisningar eller 

årsbokslut. Det finansiella värdeskapandet som framförallt belyses i denna typ av 

rapport skulle kunna ses som det medel föreningarna använder sig av vid redovisning. 

Detta medel skiljer sig dock mot deras egentliga mål och syfte som är socialt 

värdeskapande. Varför det ser ut på detta sätt kan förklaras av symboliskt genomförande 

då föreningarna och deras redovisningar kan sägas verka i en miljö som består av 

stridande institutionella influenser och logiker (Pache & Santos, 2010 refererad i 

Bromley et al. 2013). Exempel på stridande influenser, som föreningarna kan tänkas 

påverkas av, är den externa omgivningens åsikter om var och hur föreningarna i 

framtiden bör redovisa sina effekter. Intresseorganisationerna anser att andra 

redovisningsalternativ är bättre lämpade för redovisning av effekter än traditionella 

bokslut. NIF ger som förslag hemsidor, nyhetsbrev och media.  Inom gruppen experter 

på redovisning och reglerare tycker däremot respondenter att effekterna kan redovisas i 

verksamhetsberättelsen. Vissa av experterna benämner även separata rapporter, media 

och hemsidor som forum för redovisning. Från sammanträdesprotokollet och avtalen av 

Luleå Kommun framgår dock inget önskemål om hur effekter av idrottsföreningarnas 

verksamhet ska rapporteras. Även fast de ansedda effekterna är en bidragande faktor till 

att kommunen stödjer idrottsföreningarna. Aspegren (SISU) anser att föreningarna bör 

välja att redovisa mer av sina kärnverksamheter och dess påverkan på samhället, vilket 

skulle motverka ett symboliskt genomförande av föreningarnas redovisning 

(Greenwood, et al, 2011 & Thornton, et al 2012, refererad i Bromley et al. 2013). Detta 

då det medel som föreningarna i så fall skulle använda sig av inte motstrider 

föreningarnas mål.  

 

Battilana och Dorados (2010, refererad i Bromley et al. 2013) tolkning, stämmer även 

den överens med empirin, då författarna menar att symboliskt genomförande kan 

förklara bildandet av hybridorganisationer. I denna studie kan detta symboliseras genom 

att de ideella föreningarna som studerats ingår i koncerner för att bedriva 

näringsverksamheter. Det kan därmed ses som att föreningarna befinner sig i två olika 

sfärer med olika logiker där både det finansiella värdeskapandet och det sociala 

värdeskapandet är i fokus. 
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6. SLUTSATSER 
 

Kapitlet inleds med att besvara studiens forskningsfråga samt syfte. Därefter ges vidare 

förslag till forskning inom området om ideella idrottsföreningars redovisning av sociala 

effekter. 

 

6.1 Svar på studiens forskningsfråga och syfte 
 

Studiens forskningsfråga “Hur redovisar ideella idrottsföreningar sina effekter på 

samhället?” har visat sig inte ha något entydigt svar. Detta då ingen av de tre studerade 

elitidrottsföreningarna Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket medvetet 

genomför någon redovisning av sina effekter. Trots detta har det framkommit att det 

finns andra elitidrottsföreningar som har börjat redovisa sina effekter på samhället. 

Samtidigt har vi även kunnat konstatera att elitidrottsföreningar anses skapa en rad olika 

positiva effekter på samhället. Effekter som nämns i studien är exempelvis förbättrad 

psykisk och fysik hälsa, social och kulturell utveckling samt spel och inlärning av 

demokratiska grunder. Dessa effekter anser många av respondenterna vara viktiga för 

föreningar att börja redovisa. Detta trots att det idag inte finns någon vedertagen 

standard för hur ideella idrottsföreningars effekter kan redovisas, fastän den högst 

beslutande idrottsorganisationen RF tillsammans med forskare gjort försök att framta 

mått. Från de stadgar som har granskats i denna studie kan vi se att föreningarnas syfte, 

ändamål och målsättningar har många kopplingar till de effekterna som föreningar anses 

skapa. Det framgår dock inget konkret om åstadkomna effekter i de studerade 

föreningarnas huvudsakliga externa rapporter, det vill säga deras årsbokslut eller 

årsredovisningar med tillhörande verksamhetsberättelser.  

 
Genom institutionell teori har vi sedan kunnat definiera ett organisatoriskt fält över 

ideella idrottsföreningars redovisning av sociala effekter, där de olika aktörerna som vi 

funnit genom ett snöbollsurval ingår. Studiens resultat indikerar att det som verkar vara 

de mest relevanta faktorerna för hur föreningarna rapporterar idag är; lagar och regler 

om redovisning, sponsorers krav och redovisningsbyråers agerande. Dessa faktorer kan 

sedan förklaras av tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och frikoppling. En 

beroende faktor till varför vissa ideella idrottsföreningar inte redovisar sina sociala 

effekter idag, tror vi är för att det inte finns några lagar eller regler på området. Varför 

vissa elitidrottsföreningar trots detta väljer att redovisa sina effekter verkar till stor del 

beror på att de vill uppfylla sponsorers krav men även för att bibehålla och locka till sig 

nya sponsorer, i takt med att konkurrensen om resurser verkar öka. Att uppfylla 

sponsorers krav kan kopplas till Smith och Westerbeck (2007) som påpekar att företag 

väljer att sponsra idrottsföreningar när föreningarna kan redovisa vad de faktiskt gör för 

samhället. I förbindelse till osäkerheten som idag finns över hur föreningar ska 

rapportera effekter av sina kärnverksamheter ökar vår förståelse för varför föreningar 

och redovisningsbyråer börjar snegla på hur företag gör för att rapportera sina effekter. 

Detta då företagens redovisningar anses vara före i utvecklingen. I studien belyses bland 

annat måttet TTC och ramverket GRI, som två sätt att redovisa idrottsföreningars 

effekter, dessa har sitt ursprung i företagsvärlden. En grundtanke bland många av fältets 

aktörer är att redovisning av sociala effekter kommer att utgöra en del av föreningarnas 

redovisning inom en snar framtid.  I och med BFN:s reglering ser vi en snar förändring 

inom området då föreningar kommer behöva redovisa vad de gör för att uppnå 

ändamålet med deras verksamheter. Detta anser vi leder till att föreningar kommer att 

behöva fatta beslut om hur de ska framställa detta i sina redovisningar.   
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I studien har det även framkommit olika anspråk på vad som skapar de sociala 

effekterna av elitidrottsföreningar. Vissa respondenter väljer att definiera att effekter 

uppstår från kärnverksamheten medan andra anser att de kommer från föreningars 

sidoprojekt. Frågan blir då vilken del av föreningars verksamhet som egentligen bidrar 

till de effekter som skapas för att uppnå syftet och målsättningen med de ideella 

föreningarna. Vilka effekter som ska, kommer, eller borde redovisas anser vi ligger hos 

idrottsföreningarna själva att besluta om. Sedan finns det även delade meningar, bland 

respondenterna, om vilka redovisningsalternativ som bör tillämpas i framtiden. Vissa 

tycker att verksamhetsberättelsen är ett bra alternativ medan vissa anser att andra 

kommunikationskanaler är bättre lämpade. Vi anser att årsredovisningar med 

verksamhetsberättelser är pålitliga dokument men om de ska fungera som 

redovisningsunderlag för sociala effekter bör alla dessa vara offentliga för allmänheten. 

Ett förslag vi har är att föreningar kan lyfta ut delar från verksamhetsberättelsen, som 

beskriver effekter, i ett separata dokument och göra det offentligt. Den effektivaste och 

enklaste kommunikationskanalen enligt oss är sociala medier, exempelvis föreningars 

hemsidor. Vi anser dock att en rapport, oavsett om den är narrativ eller numerisk, ger en 

mer trovärdig bild av verksamheten och dess effekter än sociala medier. De vi kan lära 

oss av studien är att mätningar av effekter anses vara svåra att genomföra dels på grund 

av för lite kunskap men också för att det finns för lite beprövade sätt att framställa dessa 

på. Att kunna visa på effekter eller genomföra aktiviteter som skapar effekter verkar 

vara något som kommer att ha en betydande roll i framtiden för de ideella föreningarnas 

existens.  

 

Efter genomförd studie kan vi dra slutsatsen att föreningars redovisning är till många 

punkter väldigt lika företags redovisningar. Vi kan se mönster att redovisning av sociala 

effekter av ideella idrottsföreningars verksamheter till viss del redan idag är på väg att 

närma sig företags redovisningar. Då andra företeelser som CSR utgör en trend bland 

elitidrottsföreningar så bidrar även det till att vi kan se föreningarna förskjuta sitt sociala 

ansvar till olika sidoprojekt, vilket även kan bli en faktor till att föreningars 

redovisningar blir mer lika företags. Detta då det är lätt att efterlikna hur företag 

redovisar sina CSR-aktiviteter. Vi anser att kunskapen om hur föreningar idag kan 

redovisa sina effekter, från kärnverksamheten, är relativt låg vilket gör att vi tror att 

föreningarnas redovisningar kommer att bli alltmer lika företags redovisningar när 

efterfrågan ökar. Vilka effekter som föreningarna väljer att redovisa, effekter från 

kärnverksamheten eller från sidoprojekten, tror vi därmed kommer ha en väsentlig 

påverkan på utformningen av de ”ideella” verksamheterna i elitidrottsföreningarna. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Efter genomförd studie kan vi konstatera att forskningsområdet om redovisning av 

ideella idrottsföreningars sociala effekter är ett relativt outforskat område med ett 

tilltagande intresse från föreningar och intressenter. Förhoppningsvis har denna studie 

ökat läsarens förståelse och kan fungera som underlag för vidare forskning inom 

området. I och med det allmänna råd i K3, som innebär att ideella föreningar i sina 

verksamhetsberättelser ska redovisa hur de strävar efter att uppnå sina ändamål, skulle 

det vara intressant att se om detta regelinförande förändrar föreningars sätt att redovisa 

och agera som förening. Det skulle även vara intressant att göra en uppföljning av denna 

studie i ett senare skede. Detta för att ta reda på om efterfrågan av att redovisa effekter 

har förändrats och om de ideella föreningarnas rapporteringar efterliknar företags 

rapporteringar i ännu större utsträckning än vad de gör idag.  
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Bilaga 1 
 

 

Frågeteman inför intervjuerna med varje aktörsgrupp: 

 

Ideella idrottsföreningar  

 
 Vilka effekter anser ni er förening skapar 

 Redovisning av effekter 

 Bästa sätt att redovisa effekter 

 Kommunal sponsring 

 Skillnaden mellan aktiebolag och den ideella föreningen 

Intresseorganisationer 

 
 Relation mellan er och idrottsföreningar 

 Effekter som ideella föreningar skapar 

 Försöker ni på något sätt främja dessa 

 Hur ska effekter redovisas  

 Har föreningarna fått ett bolagstänk  

 

Experter på redovisning och reglerare 

 
 Relation mellan er och idrottsföreningar 

 Vilken påverkan har K-regelverken på ideella föreningar 

 Hur ska effekter redovisas  

 Vems ansvar ligger det på att redovisa effekter 

 Skillnader mellan företag och ideella föreningar 

 

Offentliga sektorn  

 
 Relationen mellan er och elitidrottsföreningar 

 Effekter av elitidrottsföreningar 

 Hur arbetar kommuner när sponsring sker 

 Har föreningar fått ett bolagstänk  

 Hur ska effekter redovisas 

 

 


