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ABSTRACT 
 
 

There are all kinds of non-profit organizations in Sweden. Their main purpose is to
benefit the stakeholders in various ways and through different kinds of activities.
Unlike commercial companies the financial assets are only needed for the activities in 
these non-profit organizations. The aim of this essay is a) to illustrate the connection 
between the goal described and the capital as well as the intellectual capital in those
non-profit organizations that follow the rules in the law of annual report, b) to provide 
those organizations with a piece of advice in managing the capital and the intellectual
capital if possible. We have studied three organizations. The different kind of 
activities accomplished in the three organizations makes it difficult for us to draw any 
general results. However, from our three studied organizations we see that one thing 
the non-profit organizations have in common is that the intellectual capital presented 
could be improved in their annual reports. 
  
 

 



 

SAMMANFATTNING 
 
 
Den ideella sektorn i Sverige omfattar idag allt från små sällskapsföreningar till stora 
fackliga organisationer. Huvuduppgiften för dessa föreningar är att generera nytta för 
sina medlemmar, givare och andra intressenter genom olika verksamheter. Till 
skillnad mot näringsdrivande företag är pengarna endast ett medel för att kunna utföra 
verksamheten i föreningarna och inget mål i sig. Syftet med vår uppsats är för det 
första, att belysa kopplingen mellan den externa redovisningens beskrivning av 
organisationens mål och eget kapital samt intellektuellt kapital i den del av den 
ideella sektorn som följer årsredovisningslagen. För det andra, om så bedöms möjligt, 
ge rekommendationer om hur de ovannämnda kapitalen kan förvaltas för att på bästa 
sätt uppfylla verksamhetens mål. Vi har valt att intervjua sammanlagt tre föreningar 
utifrån de kategorier som den ideella sektorn enligt litteraturen omfattas av för att nå 
vårt syfte. Slutsatsen som vi kommit fram till är att generalisering inom vårt valda 
forskningsområde av den ideella sektorn är ytterst svårt, då verksamheterna som 
bedrivs är så olika och av så skilda slag. Gemensamt för de undersökta föreningarna 
är dock att det intellektuella kapitalet i verksamheten skulle kunna lyftas fram mer. 
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1 INLEDNING 
 
 
 
Den 1 januari 2000 trädde nya Bokföringslagen ikraft. Vissa väsentliga ändringar har 
gjorts beträffande redovisning i ideella föreningar. Hur den ideella sektorn berörs i och 
med detta kommer vi att ge en introduktion till i vårt problemområde. Vidare vill vi 
genom vår problemdiskussion leda läsaren fram till de ideella föreningarnas externa 
redovisning. Med syftet anger vi därefter vilka aspekter av den vi ämnar behandla. 
Avslutningsvis ställer vi två forskningsfrågor för att konkretisera vad vår uppsats 
kommer att handla om. 
 
 
 
1.1 Problemområde 
Svensk rätt saknar central civilrättslig lagstiftning om ideella föreningar. Vid 
bestämmandet av just vad en ideell förening är, har man gjort en motsatsvis tolkning av 
det som enligt definition är en ekonomisk förening. De ideella föreningarna 
kännetecknas enligt Hemström (2002, s 15) av att de inte kombinerar ekonomisk 
verksamhet med syftet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. I en ideell 
förening, till skillnad från ett rörelsedrivande bolag, är inte det primära att generera 
vinst utan huvudsyftet är att uppfylla organisationens mål och generera nytta för 
medlemmar, givare eller andra intressenter1. Kategorin ideella föreningar omfattar 
alltifrån fackliga organisationer med hundratusentals medlemmar till små 
sällskapsföreningar med endast några få medlemmar menar Hemström (2002, s 95). 
Även om det inte finns någon särskild lag om just ideella föreningar, så omfattas dessa 
naturligtvis av andra lagar såsom Bokföringslagen, BFL, och Årsredovisningslagen, 
ÅRL.  
 
Från den 1 januari 2000 har vi en ny BFL [1999:1078]. Den gäller för alla 
bokföringsskyldiga2 ideella föreningar från den 1 januari 2001. I den nya BFL delar 
man upp ideella föreningar i små och stora, enligt Lundén och Lindblad (2002, s 107). 
Bokföringsnämnden, BFN, förklarar i en broschyr (Ideella föreningar - en, 2002) att de 
mindre föreningarna ska följa bestämmelserna i BFL. Men de större föreningarna, som 
även kan vara skyldiga att avsluta sin löpande redovisning med ett årsbokslut eller en 
årsredovisning, måste dessutom följa ÅRL3 [1995:1554]. På så sätt är den nya BFL nära 
kopplad till ÅRL, och hänvisar därmed ofta till denna lag. Härmed kommer vår uppsats 
enbart att behandla den del av den ideella sektorn som följer ÅRL utan att beröra den 
skattemässiga redovisningen. 

                                                 
1 Se revisionsbyrån KPMG:s hemsida: www.kpmg.se/pages/101649.html 
2 De bokföringsskyldiga är enligt BFN alla ideella föreningar förutom de som inte bedriver 
näringsverksamhet, inte har tillgångar vars marknadsvärde överstiger 30 prisbasbelopp (år 2003 är 
prisbasbeloppet 38 600 kr) och heller inte är moderföretag. 
3 ÅRL berör de s.k. ”bokslutsföretag” som anges i BFL, 1 kap, 2 §. 
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1.2 Problemdiskussion 
Avsikten med en ideell förening är att samla ett antal människor med ett gemensamt 
intresse i organiserad form. Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste 
bedrivas ideellt, dvs. att inte syfta till materiell välfärd eller ekonomisk vinning. Men så 
är det dock inte. Den ideella sektorn består idag av tre typer av ideella föreningar, vilka 
klassificeras enligt Lindblad och Lundén (2000, s 12) just efter huruvida de har 
ekonomisk verksamhet och/eller vinstsyfte för medlemmarna. Vad som gäller för 
benämningen ekonomisk verksamhet är däremot svårt att definiera i det här 
sammanhanget. Hemström (2002, s 79) anser att ekonomisk verksamhet är en 
affärsmässigt organiserad och bedriven verksamhet, medan andra (Lindblad & Lundén, 
2000, s 13) rekommenderar att låta lagen avgöra vad begreppet innebär.  
 
Stadgarna är grunden i en ideell förening enligt Lindblad & Lundén (2000, s 13). Där 
beskrivs föreningens ändamål, regler, syfte mm. Broberg, Gullefors, Lundén, och 
Ohlsson (1999, s 72) menar att ändamålet med verksamheten är själva anledningen till 
att människor väljer att gå samman i en förening. Dessutom kan det ha varit avgörande 
för bidragsgivare att pengarna ska användas för detta ändamål. 
 
Antalet medlemmar i ideella föreningar är ofta mycket stort. Så snart ett antal personer 
skall bestämma i olika frågor brukar dessa dela upp sig i undergrupper av vilka någon 
kommer att bestämma över de övriga enligt Hemström (2002, s 99). Dock är styrelsen 
den verkställande ledningen i en ideell förening, vilken Broberg m fl. (1999, s 7) menar 
ska ansvara för att föreningen bl.a. sköts på det sätt som medlemmarna vill att den ska 
skötas, samt för att de beslut som fattats på föreningsstämman4 verkligen genomförs.  
 
Det finns intressenter både i och utanför organisationen som har olika intressen i 
verksamheten. Intressenterna är bl.a. föreningens långivare, bidragsgivare, anställda, 
leverantörer, skattemyndigheter och andra myndigheter. Broberg m.fl. (1999, s 7) anser 
dock att medlemmarna är den viktigaste intressenten i en ideell förening. För att ge 
medlemmarna och andra en rättvisande bild av föreningens resultat och ekonomiska 
ställning rekommenderar Lindblad & Lundén (2000, s 107) att låta föreningens 
redovisningsmetoder överensstämma med dem som gäller i ett vanligt företag.  
 
Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin (2002, s 16) anser att 
redovisningssystem i ett företag är ett bland de viktiga hjälpmedlen för att man 
systematiskt ska kunna utnyttja ekonomisk information i styrningen. En ytterligare 
viktig uppgift som redovisningen har är att ge ekonomisk information till olika 
intressenter utanför företaget i form av årsredovisning och andra externa rapporter 
(op cit, s 20).  
 
Att framställa årsredovisningar och delårsrapporter är exempel på uppgifter för den 
externa redovisningen. Kraven på nya redovisningsformer för en organisations 
tillgångar har dock ökat kraftigt de senaste åren enligt Alström och Sjöblom Nordgren 
(2000, s 104). Edvinsson och Malone (1997, s 18) menar att den traditionella 
”redovisningsmodellen” som så vackert beskrivit företagens verksamhet under ett halvt 

                                                 
4 Om inte stadgarna föreskriver annat har alla medlemmar rätt att delta i förekommande 
föreningsstämmor, att yttra sig i de frågor som tas upp på dessa och att delta i omröstningar (Hemström, 
2002, s 99). Andra ord för föreningsstämma är stämma, årsstämma, årsmöte eller föreningsmöte 
(Lindblad &, Lundén 2000, s 47). 
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årtusende, nu misslyckas med att hålla jämna steg med den revolution som äger rum i 
affärsvärlden.  
 
Revolution är enligt Stewart (1997, s 31 f) effekter av stora, oregerliga krafter: 
globalisering som har öppnat stora nya marknader och aktiverat ett stort antal nya 
konkurrenter, informationsteknologins framväxt och den snabba ökningen av 
datornätverk, nedmonteringen av stelbenta företags hierarkier den karakteristiska 
strukturen i industrisamhällets arbetsliv - och de politiskt påtvingade nedskärningarna 
och uppsplittringen av arbetena i dess spår. Vidare menar Stewart att kring dessa krafter 
växer en ny samhällsekonomi fram s.k. kunskapssamhällets ekonomi. Dess främsta 
källa till förmögenhet och välstånd är kunskap och kommunikation snarare än 
naturtillgångar och fysiskt arbete. 
 
Kunskap och kompetens finns inneboende i individen eller i organisationens strukturer 
skriver Alström och Sjöblom Nordgren (2000, s 105). Traditionella företag måste även 
de hantera den föränderliga verkligheten. Även här menar Alström och Sjöblom 
Nordgren krävs nya kompetenser och interaktionen med omvärlden blir en förutsättning 
för överlevnad. Stewart (1997, s 86) anser att när aktiemarknaden värderar företag till 
tre, fyra eller tio gånger det bokförda värdet av deras tillgångar, förmedlar den ett enkelt 
men sant budskap: Ett kunskapsföretags fasta tillgångar bidrar mycket mindre till värdet 
av dess verksamhet än de immateriella tillgångarna.  
 
Relationer och nya organisationsstrukturer skapar de icke materiella tillgångarna enligt 
Alström och Sjöblom Nordgren (2000, s 105). De menar att dessa tillgångar är till dags 
dato, med ett par undantag, ej synliga i den traditionella redovisningen, vilket får som 
följd att ett företags egentliga värde inte synliggörs och jämförbarheten organisationer 
emellan blir orimlig. Medarbetarnas talanger, ledningens effektivitet, kvaliteten på 
kundrelationerna är immateriella tillgångar som också är företagets intellektuella kapital 
förklarar Stewart (1997, s 86). 
 
Ekonomi är ofta den stora arbetsuppgiften för en ideell förenings styrelse anser 
Lindblad & Lundén (2000, s 153). En stor förenings ekonomi kan enligt Broberg m fl. 
(1999, s 12) vara minst lika omfattande som ett litet eller medelstort företags. I dessa 
föreningar krävs olika kompetenser, bl.a. kunskap om finansiering. För att en förening 
ska nå sitt mål, behövs det nämligen förutom ideellt arbete från aktiva medlemmar, 
oftast även andra resurser. Det kan exempelvis vara kunnig personal, lokal, inventarier 
osv. Därför är det ytterst viktigt att ha ett eget kapital inklusive intellektuellt kapital för 
att kunna betala samt driva verksamheten i föreningen. 
 
En årsredovisning bör presenteras på en ideell förenings årsstämma, skriver Lindblad & 
Lundén (2000, s 114), då den ger medlemmarna underlag för att bedöma om styrelsen 
skött förvaltningen och föreningens pengar på ett riktigt sätt. De flesta organisationer 
behöver dock legitimera sig genom årsredovisning för att erhålla resurser från 
omgivningen enligt Mellemvik, Monsen och Olson (1988). Men hur är det med det 
intellektuella kapitalet som inte alltid syns i årsredovisningen? Det är dock inte 
meningen att en ideell förening ska gå med vinst/överskott5 menar Lindblad & Lundén 
(2000, s 114). Frågan är; kan en ideell förening bildas helt utan ett intellektuellt kapital? 

                                                 
5 I vissa föreningar vill man nämligen inte använda de mera företagsekonomiska termerna som vinst samt 
förlust enligt Lindblad och Lundén (2000, s 120), utan man använder i stället överskott och underskott. 
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Vi är vana att tänka på medarbetare utifrån deras lön - vad de kostar. Men vilket värde 
har de? Hur mycket är ett arbete egentligen värt? 
 
 
1.2.1 Syfte 
Vår avsikt med denna uppsats är, för det första, att belysa kopplingen mellan den 
externa redovisningens beskrivning av organisationens mål och eget kapital samt 
intellektuellt kapital i den del av den ideella sektorn som följer ÅRL. För det andra, om 
så bedöms möjligt, ge rekommendationer om hur det egna kapitalet och det 
intellektuella kapitalet kan förvaltas för att på bästa sätt uppfylla verksamhetens mål och 
syfte. Våra forskningsfrågor lyder: 
 
• Vilken koppling har organisationens mål och eget kapital samt intellektuellt kapital i 

ideella föreningars externredovisning? 
 
• Hur förvaltar den ideella sektorn det egna kapitalet och intellektuella kapitalet för att 

på bästa sätt uppfylla organisationens mål och generera nytta för medlemmar, givare 
eller andra intressenter? 
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2 METOD 
 
 
 
Avsikten med vårt metodkapitel är att redogöra för den vetenskapliga förankringen och 
vårt metodval för genomförande av studien. I avsnittet metodproblem tar vi upp brister 
som bör beaktas.  
 
 
 
2.1 Vår utgångspunkt 
För att hitta inspiration till vad vi ville att vårt arbete skulle handla om, började vi med 
att leta efter ett ämnesområde. Genom att surfa på nätet, och tack vare publikationer 
som finns tillgängliga på olika universitets samt högskolors hemsidor, har vi kunnat ta 
del av tidigare studenters arbeten. Vi har även diskuterat lite med andra studenter på 
olika orter om vad som kan vara aktuellt att forska kring. Från föreläsningar och 
seminarier som vi har haft kom det också tips och rekommendationer. Vi bestämde oss 
dock först efter att vi besökt revisionsbyrån KPMG:s hemsida, där de hade en 
utannonserad C-uppsatstävling kring redovisning i den ideella sektorn. Anledningen till 
att vi blev intresserade är att vi anser att den ideella sektorn utgör ett relativt outforskat 
område, vilket därför kan vara intressant att undersöka. 
 
Vi började med att söka efter litteratur om ideella föreningar. Då vi bor i Pajala var det 
naturligt att vi först vände oss till det lokala biblioteket och kunde därmed på samma 
dag få med oss ett par böcker hem. Via Luleå tekniska universitetsbiblioteks hemsida 
och genom den lokala katalogen Lucia samt svenska bibliotekens gemensamma databas 
Libris, fortsatte vi därefter att söka ytterligare litteratur. Eftersom en av oss hade en tur 
till Göteborg, söktes litteratur även på ett bibliotek där. Det visade sig dock finnas 
relativt få böcker som behandlar den ideella sektorn. Boken, Ideella föreningar; Skatt, 
ekonomi och juridik, från Lundén och Lindblad (2002) kom därför att utgöra grunden 
till strukturen i vår teoretiska referensram. Vetenskapliga artiklar letade vi bland annat i 
de ekonomi- och samhällsvetenskapsinriktade databaserna Emerald och Ebsco vid vårt 
universitetsbibliotek. Annat material såsom vid val av fallstudieobjekt, fick vi via 
sökmotorn Google, vilken tillfört mycket hjälp i vår datainsamlig. Värt att nämnas är 
också att en del av kurslitteraturen som nyttjats under åren på det här 
ekonomiprogrammet har givit sitt bidrag till det här arbetet. Sökord vi har använt oss av 
vid litteratursökning/datainsamling är olika kombinationer av ideella föreningar, 
årsredovisning, ekonomistyrning, förmögenhet, balansräkning, eget kapital, 
externredovisning, non-profit organizations, annual report etc. 
 
 
2.2 Forskningsstrategi 
Med utgångspunkt i frågeställningar vi gjort blev vårt metodval kvalitativt. Enligt 
Holme och Solvang (1991, s 13) innebär en kvalitativ metod att man genom olika sätt 
att samla in information dels kan få en djupare förståelse av det problemkomplex man 
studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. Vår 
referensram som skapades genom litteraturstudier kom att användas för att precisera 
forskningsfrågor. Den kom även att styra vad det empiriska arbetet inriktades på, både 
vad gäller utformning av studien samt i analysen. 
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Den strategi som vi anser bäst passar vårt ändamål är fallstudier, då vår målsättning bl.a. 
är att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Innebörden av den här 
empiriska studien är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997, s 104) just att man 
undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Vad fallstudien också kan göra menar 
Denscombe (2000, s 41) är bl.a. att man skaffar insikter som kan få vidare 
konsekvenser, och – vilket är det väsentliga – att dessa inte skulle ha kommit i dagen 
om man hade använt en undersökningsstrategi som försökte täcka ett stort antal enheter, 
dvs. en surveyundersökning. En annan anledning till att vi valde just fallstudier är också 
som Denscombe (2000, s 41 f) framhåller, dess möjlighet att tillåta oss studera saker i 
detalj, gå på djupet och upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga vid en 
mer ytlig undersökning. 
 
 
2.3 Val av ideella föreningar för empiriska studier 
Den ideella sektorn är utifrån vår teoretiska referensram i kapitel 3.1, uppdelad i tre 
olika typer av ideella föreningar efter ekonomisk verksamhet och vinstsyfte. Vi tyckte 
därför att det var intressant att ta en närmare titt på alla tre kategorier av ideella 
föreningar. I kapitel 3.2.2 tar vi även upp de ideella föreningar som enligt den nya BFL 
har krav på sig att upprätta en årsredovisning. Dessa är bl.a. föreningar som under de 
senaste två räkenskapsåren i genomsnitt haft minst tio anställda. Härmed har vi våra 
grundläggande kriterier som de tre ideella föreningarna ska uppfylla.  
 
Vi har efter diskussion bestämt oss för att i första hand välja en av vardera 
exempelföreningar, som finns nämnda i tabell 3.1. Utifrån det valde vi BRIS eftersom 
den föreningen intresserar oss och vi uppfattade den som en ren ideell verksamhet. 
Chalmers golfklubb var den första träff vi fick genom sökning på Google, som fyllde 
våra kriterier. Vi blev även nyfikna på om en sådan golfklubb verkligen kan klassas som 
en ideell förening med ekonomisk verksamhet, vilket vi gjorde utifrån den teoretiska 
referensramen. Slutligen hade vi kvar att välja ut en ideell förening med vinstsyfte. 
Enligt ovan nämnda tabell är villaägarföreningar och fackföreningar exempel på sådana 
ideella föreningar. Valet föll till sist på Villaägarnas Riksförbund, då det var den första 
förening som vi lyckades boka en intervju med. 
 
 
2.4 Val av respondenter 
Vid val av respondenter var kriteriet att det skulle vara en person i föreningen, som har 
erfarenhet av och god insikt i dess ekonomi, redovisning och mål. För att få reda på vem 
som kunde vara lämplig att intervjua inom de olika föreningarna så gick vi först in på 
respektive förenings hemsida. Detta för att få en uppfattning om hur organisationen är 
uppbyggd och vilken person som skulle kunna fylla våra kriterier. När vi sedan 
kontaktade de större föreningarna ringde vi till deras växel för att få ytterligare 
bekräftelse på att vi fick kontakt med rätt person. Chalmers golfklubb är däremot en 
mindre förening med få anställda därför ringde vi direkt till den, utifrån föreningens 
hemsida, som vi ansåg vara den lämpligaste att intervjua för vår undersökning. För att 
slutligen försäkra oss om att vi fått tag på rätt person så frågade vi dem bl.a. om de hade 
tillgång till den ekonomiska informationen i föreningen. 
 
 
 

 6



METOD 

2.5 Val av datainsamlingsmetod 
I vår undersökning ville vi undersöka ÅRL:s påverkan på de ideella föreningarnas 
redovisning samt hur de ser på kopplingen mellan det egna kapitalet, inklusive det 
intellektuella kapitalet, och föreningens mål. Vi ville mer på djupet undersöka 
aktörernas egna erfarenheter och uppfattningar av dessa frågor och därför valde vi 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Det är även enligt Denscombe (2000, s 132) en 
lämplig metod att använda vid insamling av data baserade på emotioner, erfarenheter 
och känslor. En fördel med intervjuer är även att kunna ställa följdfrågor för att få 
förtydliganden av svaren, vilket vi ansåg var av betydelse för att kunna få ett bra 
resultat. 
 
De kriterier vi hade på föreningarna, som skulle ingå i vår undersökning, gjorde att vi 
inte fann några lämpliga kandidater på vår hemort eller inom, för oss, lämpligt 
reseavstånd. De föreningar vi senare valde var utspridda över hela landet och det 
innebar att vi pga. av ekonomiska och tidsmässiga skäl valde att använda 
telefonintervjuer i vår empiriska del av arbetet. 
 
 
2.6 Genomförande av datainsamling 
Vi kontaktade först respondenterna via telefon för att försäkra oss om deras vilja att 
medverka vid en intervju samt för att boka en tid för densamma. Efter det fick samtliga 
via mejl en intervjuguide med frågor för att i förväg kunna förbereda sig och vid behov 
leta fram information. Vi upplyste dem även om att vi båda två skulle närvara vid 
intervjun och att den skulle spelas in på band, detta för att vi skulle få ut så mycket som 
möjligt av intervjuerna. Vi informerade dem även om att arbetet skulle bli offentligt. 
 
Vid telefonsamtal, jämfört med vanliga samtal, blir det lättare störande brus och därmed 
svårare att uppfatta allt som sägs. För att undvika detta och förhoppningsvis få en bättre 
undersökning ledde en av oss intervjun och den andra inflikade vid behov. Vi skrev 
även ner svaren allteftersom för att gardera oss om att ha kvar information ifall 
bandinspelningen inte skulle fungera. 
 
Innan vi avslutade intervjuerna försäkrade vi oss om att vi fick återkomma för att få 
eventuell komplettering eller förtydligande vid behov, vilket det senare visade sig att vi 
också behövde göra. Efter intervjuerna sammanställde vi dem så snart som möjligt 
utifrån bandinspelningarna. 
 
 
2.7 Analysmetod 
Viktiga inslag i en analys av hög kvalitet är enligt Davidsson (1999/00) teorianknytning 
och systematik. För att underlätta för våra läsare att följa analysen, har vi först i 
empirikapitlet valt att organisera resultaten från de tre olika ideella föreningarna på ett 
logiskt sätt så att den håller sig till sådant som är relevant utifrån vårt syfte respektive 
våra undersökningsfrågor. Därefter kommer vi att i analyskapitlet använda oss av 
begrepp samt modeller från vår teoretiska referensram i kapitel tre. Detta för att ge 
kommentarer, tolkningar samt resonemang i direkt anslutning till resultaten av empirin i 
den ordning de redovisas. Även en jämförelse mellan föreningarna kommer att göras 
med avsikten att bättre kunna dra slutsatser för att få svar på våra forskningsfrågor. Vår 
ambition är också att, utifrån slutsatserna, kunna rekommendera aktuella föreningar hur 
de bäst kan förvalta/redovisa det egna kapitalet/intellektuella kapitalet. 
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2.8 Metodproblem 
 
2.8.1 Tillförlitlighet  
Kriteriet på tillförlitlighet är enligt Denscombe (2000, s 250) huruvida 
forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan och om de skulle ge samma resultat 
vid andra tillfällen (tillämpade på samma ”objekt”). Vi är dock tveksamma till det då vi 
har använt oss av kvalitativa metoder för att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. Med kvalitativa metoder menar Holme och Solvang (1991, s 85) att det är 
forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden, t.ex. 
tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Vi är 
därför medvetna om att slutsatserna som framkommit inte nödvändigtvis är fullkomligt 
objektiva, då alla människor har olika erfarenheter som påverkar deras bedömningar. 
Under intervjuerna har vi ställt följdfrågor som inte framkommer i intervjuguiden, 
vilket också gör att det är svårt att göra en ny undersökning som skulle ge samma 
resultat. 
 
 
2.8.2 Validitet 
Denscombe (2000, s 283) skriver att validitet handlar om i vilken utsträckning 
forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. 
Det som påverkar vår validitet negativt är att vi inte kan undersöka hela den ideella 
sektorn, utan bara tre föreningar samt att vi i dessa föreningar bara intervjuat en person. 
Det ger inte en bild av hela sektorn eller en hel förening, bara dessa människors 
personliga uppfattning. 
 
Vi har inte haft möjlighet att intervjua personerna ”öga mot öga”, vilket kan inverka på 
både de svar vi får och hur vi tolkar dem. Vi skickade ut ett frågformulär i förväg för att 
respondenterna lättare skulle kunna förbereda sig för svaren, men det ger dem även 
möjlighet att formulera ”rätta svar” på frågorna. Respondenterna har inte heller fått 
möjlighet att läsa igenom intervjuerna efter att vi sammanställt dem. Detta är saker som 
vi är medvetna om att kan ha påverkat validiteten negativt. 
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3 TEORI 
 
 
 
I detta kapitel redogör vi för läsaren om den teoretiska referensramen som vi skapat för 
vårt arbete. I avsnittet 3.1 ideella föreningar, börjar vi med att återge en bild om den 
ideella sektorn i allmänhet. Om extern redovisning i avsnittet 3.2 vill vi informera om 
vad som gäller för ideella föreningar som följer ÅRL. Avslutningsvis har vi valt att i 
avsnittet 3.3 ta upp det intellektuella kapitalet för sig då teorin om det uteslutande ses 
ur företags perspektiv. 
 
 
 
3.1 Ideella föreningar 
 
3.1.1 Definition av ideella föreningar 
Det finns idag olika typer av ideella föreningar, och floran av verksamheter i landets 
föreningar är enorm. Men trots att intresset är stort från många håll menar Lundén och 
Lindblad (2002, s 9) att det ännu inte finns några planer på att lagstifta om ideella 
föreningar. Ett av skälen till detta kan faktiskt vara att reglerna för organisationer av så 
skilda slag måste bli mycket olika anser Hemström (2002, s 95).  
 
Vad är då en ideell förening? Ideell förening är, enligt Wallentin och Estevall 
(1997, 171 f), en förening som har ett annat syfte än att bedriva ekonomisk verksamhet. 
Clarentius, Eriksson och Jeppsson (2003, s 12 f) menar att utmärkande för en ideell 
förening är att den har en ideell målsättning. Efter en motsatsvis tolkning av det som 
enligt definition är en ekonomisk förening, från lagen (1978:667) om ekonomiska 
föreningar, nämner Hemström (2002, s 95 f) att det finns tre slag av ideella föreningar, 
nämligen  
• föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen (rent 

ideell), 
• föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen (ideell med 

ekonomisk verksamhet), samt 
• föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars 

ekonomiska intressen (ideell med vinstsyfte för medlemmarna).  
Se tabell 3:1 som ger exempel på olika typer av ideella föreningar efter ekonomisk 
verksamhet och vinstsyfte. 
 
Tabell 3:1. Indelning av de olika typerna av ideella föreningar efter ekonomisk 
verksamhet och vinstsyfte (Lundén & Lindblad, 2002, s 12). 
 
Typ av förening Ekonomisk  

verksamhet 
Vinstsyfte för  
medlemmarna 

Exempel på föreningar 

Rent ideella Nej Nej Politik, idrott, religion 
Ideella med ekonomisk 
verksamhet 

Ja Nej Vissa idrottsföreningar, 
golfklubbar 

Ideella med vinstsyfte Nej Ja Villaägarföreningar, 
fackförningar 

Ekonomisk verksamhet 
med vinstsyfte 

Ja Ja Borde vara ekonomisk 
förening 
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För att avgöra huruvida det är en ekonomisk verksamhet kan man se om 
marknadsföringslagen gäller för verksamheten, rekommenderar Lindblad och Lundén 
(2000, s 9). Ett annat sätt är att titta på den skattemässiga bedömningen av vad som är 
näringsverksamhet (ibid). 
 
 
Allmännyttig eller icke allmännyttig 
En viss sorts ideella föreningar kan även vara allmännyttiga, vilket dock är ett 
skattemässigt begrepp menar Lindblad och Lundén (2000, s 9). Det som avses med en 
allmännyttig förening är att denna bl.a. alltid skall ha demokratiska principer och ett 
högtstående syfte, dvs. ett ändamål som främjar allmännyttan såsom exempelvis idrott, 
välgörenhet och kultur gör (ibid). 
 
Sällan allmännyttiga ideella föreningar är enligt författarna (Lindblad och Lundén, op 
cit, s 9): 
• föreningar som har ett speciellt eller udda syfte, exempelvis intresseföreningar, 

branschföreningar, fackföreningar och sällskapsföreningar, samt 
• sammanslutningar av fastighetsägare, tex. villa- och hamnföreningar. 
 
 
3.1.2 Målet med en ideell förening 
En ideell förening bygger i de flesta fall på ett ideellt, dvs. oavlönat, arbete från ett antal 
medlemmar skriver Lundén och Lindblad (2002, s 9). I folkmun, enligt Amnå 
(1995, s 20), är det något en vanlig (med)människa på ett mer eller mindre organiserat 
sätt gör vid sidan av sin familj och sitt eventuella arbete utifrån sitt engagemang genom 
att delta i ett arbete kring en idé, ett behov eller ett problem men utan huvudsaklig 
avsikt att vinna några egna materiella fördelar därav. 
 
Knappt en fjärdedel av allt ideellt arbete utförs inom ”idébaserade och 
välfärdsproducerande organisationer” enligt Amnå (1995, s 56). Han menar att bland 
organisationerna är det dock de ”individfokuserande” som dominerar, dvs. idrotts- och 
kulturföreningar och olika slags hobby-, sällskaps och friluftsföreningar. Dessa 
verksamheter sker alltså inte primärt på marknaden eller i någon av dess dominerande 
organisationsformer, t.ex. firmor eller aktiebolag (op cit, s 20). 
 
Att betala ut löner är kostsamt för en förening, så ideellt arbete är ofta en förutsättning 
för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet enligt Lundén och Lindblad 
(2002, s 9). Ur en annan synvinkel menar Amnå (1995, s 62) kan det vara så att frivilligt 
arbete erbjuder en möjlighet för de ideologiskt medvetna men inte nödvändigtvis 
ekonomiskt starka medborgarna att med sin egen tid, kompetens och entusiasm som 
insats själva ge sina barn det innehåll i skolan och fritid som är viktigare för dem än 
någonting annat i livet; det kan gälla att bo kvar i sin hembygd eller att leva i linje med 
sin ekologiska övertygelse.  
 
Lundén och Lindblad (2002, s 9) menar dock att utvecklingen har visat att en ideell 
förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad personal eller ha 
till syfte att syssla med något väldigt inskränkt och lågtstående. Medlemmarna kräver 
också i allt högre grad ersättning för det arbete som de gör åt föreningen vilket, menar 
författarna, på sikt kan innebära att idealiteten försvinner (op cit, s 18).  
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En ideell förening blir juridisk6 person redan då den bildas enligt Hemström 
(2002, s 96), dvs. när den har antagit stadgar, ett särskiljande namn samt valt styrelse, 
förtydligar Lindblad och Lundén (2000, s 11). Det kan vara lämpligt, förklarar 
Hemström (2002, s 97), att man i stadgarna anger bl.a. föremålet för föreningens 
verksamhet, dvs. vad föreningen skall ägna sig åt för att främja det syfte, som den skall 
försöka uppnå. Exempelvis kan en idrottsförenings syfte vara att främja en viss idrott 
samt medlemmarnas fysiska fostran, och föremålet för samma förenings verksamhet 
kan vara att tillhandahålla lokaler och redskap för utövandet av den aktuella idrotten.  
 
 
3.1.3 Medlemmar i en ideell förening 
Det är inte uttalat någonstans hur många medlemmar det måste vara i en ideell 
förening7. Till skillnad från vad som gäller för ekonomiska föreningar måste ideella 
föreningar inte nödvändigtvis stå öppna för dem som vill bli medlemmar skriver 
Hemström (2002, s 97). Dock strävar de flesta föreningarna efter att ha så många 
medlemmar som möjligt, då det ofta ger ökade intäkter i form av medlemsavgifter. Ett 
högt medlemsantal väger dessutom tungt enligt Lindblad och Lundén (2000, s 22) vid 
bidragsansökningar hos stat och kommun, likaså vid försäljning av sponsring. 
 
I en ideell förening bör regler om hur man blir medlem anges i stadgarna anser Lundén 
och Lindblad (2002, s 87). Dock handlar medlemskapsfrågor inte enbart om rätten att 
bli medlem då en medlem också kan tänkas vilja komma ur föreningen. Detta är en rätt 
som en medlem enligt Hemström (2002, s 98) måste anses ha när det gäller en 
privaträttslig organisation av föreningskaraktär. Reglerna för utträde bör därmed också 
finnas i stadgarna menar Lundén och Lindblad (2002, s 24). 
 
 
3.1.4 Styrning av en ideell förening 
Enligt Hemström (2002, s 101) brukar man kräva att det finns en styrelse eller annat 
organ som kan företräda en ideell förening. Detta menar han beror på att den ideella 
föreningen är en juridisk person, som alltså på något sätt måste kunna representeras i 
förhållande till tredje man. Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman 
skriver Lundén och Lindblad (2002, s 84). Inom styrelsen brukar man ha ordförande, 
vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter, uppger Lundén och Lindblad 
(2002, s 87). Och de menar att sekreteraren och kassören, vilken ska sköta bl.a. 
föreningens ekonomiska redovisning, är i regel tillsammans med ordföranden 
föreningens nyckelpersoner. Men i brist på lagregler anser Hemström (2002, s 101) 
däremot att det antagligen räcker att styrelsen för en ideell förening består av en person. 
Lundén och Lindblad (2002, s 88) förklarar dock att varken kassör eller sekreterare är 
några formella befattningar. Föreningen kan mycket väl låta bli att utse sådana. Det är 
inte heller något som hindrar att sekreteraren och kassören är en och samma person 
(ibid). Kassörsposten är oftast den mest krävande posten, och har stort ansvar när det 
gäller att bl.a. informera om kommande likviditetskriser mm till övriga i styrelsen (op 
cit, s 89). 
 

                                                 
6  En ideell förening är en juridisk person enligt Lundén och Lindblad (2002, s 10), vilket betyder att 
föreningen kan skriva på avtal, ansvar för skulder, vara arbetsgivare mm. 
7 Enligt Hemström (2002, s 96) är antalet medlemmar, som minst bör finnas i en ideell förening, två eller 
tre. Två medlemmar eftersom en ideell förening är en organisation för samverkan och tre eftersom detta 
är antalet medlemmar som föreningslagen kräver för bildandet av en ekonomisk förening. 

 11



TEORI 

Styrelsens uppgift är enligt Hemström (2002, s 101) att organisera föreningens 
verksamhet och förvalta dess angelägenheter. Dock kan det vara svårare att leda en 
ideell organisation än näringsliv och offentlig verksamhet menar Lindberg (2000, s 40). 
Det beror på att det finns osäkra faktorer, som t.ex. att resurserna i allmänhet är för små 
och styrelseledamöterna inte är proffs, utan vanliga människor med arbete och familj att 
sköta utöver föreningsuppdraget. Styrelsen kan däremot alltid delegera vissa uppgifter 
till andra, såsom anställda eller medlemmar enligt Broberg m.fl. (1999, s 71). 
 
Det löpande arbetet i en förening med ansvaret för anställda, för bokföring och för 
medelsförvaltning ligger naturligtvis på styrelsen framhåller Lundén och Lindblad 
(2002, s 84). I organisationen ingår även att det finns fastlagda vettiga rutiner för 
redovisningen och hantering av föreningens pengar. Det måste också finnas rutiner för 
uppföljning, dvs. att saker som beslutas på styrelsemötena också blir utförda. Mycket 
vanligt skriver Hemström (2002, s 101) är att styrelsen avger en redovisning till 
ordinarie stämma/fullmäktige8 i vilken den avrapporterar hur den fullgjort sitt uppdrag 
för den tid som redovisningen omfattar. I varje fall brukar den avge en ekonomisk 
redovisning som kontrolleras av föreningens revisor(er) (ibid). 
 
I en ideell förening är det viktigt att styrelsen sätter upp vissa mål samt sprider dem till 
samtliga medlemmar i verksamheten, så att alla i föreningen arbetar åt ett gemensamt 
håll menar Lundén och Lindblad (2002, s 87). Föreningarna har oftast en eller flera 
eldsjälar, som lägger ner ett stort arbete inom föreningen. Eldsjälarna bör uppmuntras, 
men inom föreningen bör man se till att arbetsuppgifterna fördelas, så att dessa personer 
inte blir utbrända (op cit, s 18). Det är dock alltid hela styrelsen som är ansvarig för 
verksamheten, något ansvar kan man alltså inte delegera bort understryker Broberg 
m.fl. (1999, s 71). 
 
 
Revisorns roll i ideella föreningar 
En revisors uppgift är enligt Broberg m.fl. (1999, s 7) att bevaka hur styrelsen sköter sitt 
förvaltningsuppdrag i organisationen, dvs. revisorn ska se till att förvaltningen är gjord 
på ett riktigt sätt. Detta på grund av att intressenterna som exempelvis, medlemmarna, 
föreningsanställda, långivare, kommun och andra myndigheter inte själva har möjlighet 
att göra denna kontroll, revision. 
 
I mindre föreningar är revisionen oftast ett rent förtroendeuppdrag och helt ideellt, 
vilket kan vara på gott och ont menar Lindblad och Lundén (2000, s 131). Gott genom 
att revisionen blir gratis, och ont genom att tillräcklig kunskap kanske inte finns, och 
signaler till styrelsen inte lämnas i tid. Väljs någon med hjärtat i föreningen kanske han 
av falsk lojalitet mot föreningen inte riktar någon kritik även om den är befogad (ibid). 
 
Från 1 januari 2001 gäller en ny lag om revision för ideella föreningar. Den nya lagens 
bestämmelser om revisionsplikten är dock begränsad till att enbart omfatta de 
föreningarna som måste upprätta årsredovisning enligt den nya BFL. 
 
 
 
                                                 
8 Det är vanligt enligt Hemström (2002, s 101) att stämman i större ideella föreningar ersätts av 
fullmäktigemöten. Stadgarna brukar då ge föreskrifter om valet av de delegater – ofta kallade fullmäktige- 
som skall företräda medlemmarna på dessa möten. 
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3.2 Extern redovisning – årsredovisning i ideella föreningar 
 
3.2.1 Allmänt om redovisningens synsätt 
Vilket perspektiv på redovisning som anläggs har en avgörande inverkan på 
redovisningens innehåll och dess primära användningsområde samt vem eller vilka som 
kan anses utgöra den huvudsakliga användarkategorin enligt Falkman (2001, s 13). 
Redovisningens syfte och innehåll varierar således beroende på val av perspektiv (ibid).  
 
Mellemvik m.fl. (1988) anser att redovisning har som funktion att reducera osäkerheten 
i kontroll- och beslutfattningsprocesser i en organisation. Detta bl.a. genom delegering 
och utvärdering av ansvar inom verksamheten, samt användning av extern redovisning 
för att visa sina intressenter den ekonomiska ställningen, och därmed hur de har 
förvaltat verksamhetens resurser (ibid). Hayes (1983) tar upp hur organisationer lever i 
en otydlig och föränderlig värld där mål och resultat av handlingar är osäkra, vilket gör 
att redovisningen underlättar handlandet i organisationen. Enligt Mellemvik m.fl. är 
den funktion som redovisningen fyller beroende av sin omgivning och på samma gång 
är omgivningen beroende av redovisningen. 
 
All redovisning som sker för att uppfylla krav i lagar och förordningar kan definieras 
som extern redovisning menar Ax, Johansson samt Kullvén (2002, s 508). 
Externredovisning har som syfte att bl.a. minst en gång om året förse externa 
intressenter med information om resultat och ekonomisk ställning enligt Thomasson 
m.fl. (2002, s 23). Hayes (1983) anser att externredovisning bl.a. ger en bild eller karta 
av organisationen genom att avgränsa det som redovisas till det som är relevant för 
organisationen. 
 
Hayes (op cit) menar att när företagen växer blir arbetsuppgifterna för aktörerna inom 
organisationen mer komplexa och otydliga, vilket leder till att motsvarande behov av 
otydligheter i dess metoder att hantera olika företeelser i organisationen också växer. 
Vidare skriver han att man i redovisningen försöker fånga komplexiteten genom att dela 
upp kostnaderna och fördela dem i större utsträckning. När ansvar decentraliseras krävs 
därmed variation i redovisningstekniken för att rationalisera och rättfärdiga handlingar 
enligt Hayes. Han anser även att behovet av att få en bättre överblick av en större 
organisation kräver en utveckling till ett mer omfattande redovisningssystem. Ett sådant 
system gör det även möjligt att besluta om vad som ska redovisas i bokslut och det 
startar även processen med att utveckla organisatoriska myter, förklarar Hayes. 
 
Hayes (1983) menar att alltför mångsidiga mätningar mest troligt skapar mer förvirring 
än relativa betydelser och att det skapar svårigheter att fatta rätt beslut om verksamheter 
ska vara kvar eller ej. Långsiktiga konsekvenser av sådana mätningar kan bli mindre 
fördelaktiga i jämförelse med den förväntade konsekvensen av nuvarande 
redovisningsmetod.  
 
Fram till i början av 1980-talet var det endast obligatoriskt för aktiebolag och 
ekonomiska föreningar att avge offentlig årsredovisning enligt Thomasson m.fl. 
(2002, s 316 f). Numera är dock årsredovisning obligatorisk också för verksamheter i 
andra organisationsformer med minst tio anställda (ibid). Nyheter i den nya BFL 
[1999:1078] är bl.a. att en ideell förenings redovisning nu blir likadant uppbyggd som 
en ekonomisk förenings eller ett aktiebolags informerar Lindblad och Lundén (2000, s 
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105). Den nya BFL är nära kopplad till ÅRL [1995:1554] och hänvisar därmed ofta till 
denna lag. Både BFL och ÅRL tillhör civillagstiftningen. 
 
 
3.2.2 Den nya bokföringslagen (BFL) [1999:1078] i relation till ideella föreningar 
Enligt den gamla BFL [1976:125] var ideella föreningar bokföringsskyldiga endast om 
de bedrev näringsverksamhet och den skyldigheten gällde endast för 
näringsverksamheten. Den nya bokföringslagen trädde ikraft 2000 och började gälla 
från och med 2001 för ideella föreningar. Enligt propositionen (1998/1999:130) till 
lagförslaget tillkom BFL för att reglera kretsen av bokföringsskyldiga, räkenskapsår, 
löpande bokföring, avslutande av den löpande bokföringen och arkivering av 
räkenskapsinformation. I propositionen står även att lagen syftar till att tillgodose 
behovet av skydd för det bokföringsskyldiga företagets borgenärer och det allmänna 
samt företagets ägare, medlemmar och anställda.  
 
I en information om BFL skriver BFN (Ideella föreningar – en, 2002) att inte alla 
ideella föreningar behöver följa den nya lagen, även om betydligt fler föreningar berörs 
av den nya lagen än den gamla bokföringslagen. I BFL står att de ideella föreningarna är 
bokföringsskyldiga om värdet av tillgångarna överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 
trettio prisbasbelopp9. Om en ideell förening bedriver näringsverksamhet eller är 
moderföretag i en koncern, är den bokföringsskyldig även om ovanstående förutsättning 
inte är uppfylld.  
 
Alla ideella föreningar är således inte bokföringsskyldiga, vilket enligt BFN (Ideella 
föreningar och, 2004) beror på att lagstiftaren valt att göra undantag eftersom en sådan 
skyldighet skulle kunna uppfattas som onödigt besvärlig och kostsam i vissa fall. 
Lundén (2002, s 109) menar dock att även om föreningar formellt inte är 
bokföringsskyldiga är det lämpligt att utgå från bokföringslagens regler då det kan vara 
en stor fördel att gentemot medlemmar, banker, kommunen och andra intressenter 
kunna visa vart pengarna tagit vägen. 
 
Ibland skall den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. För ideella 
föreningar gäller att de ska lämna en årsredovisning om de är ett bokslutsföretag i vilken 
antalet anställda i verksamheten under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått 
till mer än tio, eller då nettovärdet av tillgångarna i verksamheten enligt en 
balansräkning för räkenskapsåret uppgår till mer än 24 miljoner kronor. Detsamma 
gäller om den ideella föreningen är ett moderföretag i en koncern av den storleken.  
 
En anledning för en ideell förening att lämna en årsredovisning är att ge medlemmar 
och andra en rättvisande bild av föreningen menar Lindblad och Lundén (2002, s 118). 
Det gäller även om föreningen inte tvingas till detta av den nya bokföringslagen (ibid). 
 
 
3.2.3 Årsredovisningslagen (ÅRL) [1995:1554] i relation till ideella föreningar 
I ÅRL  finns bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning. En 
årsredovisning ska bestå av bl.a. balansräkning, resultaträkning, noter och 
verksamhetsberättelse. Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i 
enlighet med god redovisningssed samt andra grundläggande principer.  

                                                 
9 År 2005 är prisbasbeloppet 39 400 kr 
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Vad gäller redovisningen av det egna kapitalet för ideella föreningar så finns det 
reglerat genom de tilläggsupplysningar om uppskrivningsfond och fond för verkligt 
värde10, som ska lämnas, samt i uppställning för balansräkningen. Enligt Artsberg 
(2003, s 302) finns ingen speciell definition av eget kapital i referensramarna utan eget 
kapital definieras helt enkelt som skillnaden mellan ett företags tillgångar och dess 
skulder. Det innebär att värderingsreglerna för tillgångar och skulder indirekt kommer 
att påverka det som slutligen redovisas som det egna kapitalet. 
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. BFN (Vad ett årsbokslut, 2003) förklarar 
det med att förvaltningsberättelsen i ord ska beskriva sådana förhållanden som inte ska 
redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna – men som är viktiga för 
bedömningen av föreningens ställning och resultat och föreningens förväntade framtida 
utveckling. Vidare ska viktiga förändringar i verksamheten och väsentliga händelser 
som inträffat under året beskrivas. 
 
Det går även att i not eller förvaltningsberättelsen lämna uppgift om sådant som ej är 
lagstadgat. Till exempel skriver BFN (Vad ett årsbokslut, 2003) att det ideella arbetet är 
av stort värde i föreningarna och att det därför är bra om uppgift om det lämnas, även 
om det inte är obligatoriskt. 
 
 
God redovisningssed 
En årsredovisning ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed står det att läsa i ÅRL. Enligt Artsberg (2003, s 128) hänvisas till god 
redovisningssed för att fylla ut lagen på de områden man inte ansett sig kunna skapa 
detaljregler i lag. God redovisningssed har i förarbetena till den tidigare bokföringslagen 
beskrivits som ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 
av bokföringsskyldiga”. I Riksdagens proposition till BFL (1998/1999:130) står att 
Bokföringsnämnden har till uppgift att utveckla och uttala sig om innebörden av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.  
 
 
Principen om rättvisande bild  
Enligt Ekholm och Troberg (1996) har begreppet ”en rättvisande bild” sina rötter i 
Storbritannien. Vidare skriver de att tolkning och tillämpning varierar kraftigt såväl 
mellan olika länder inom EU, som inom länderna. Genom ÅRL introducerades 
begreppet i den svenska redovisningslagstiftningen nämner Thomasson m.fl. 
(2002, s 105). De skriver att begreppet betraktas som överordnad begreppet ”god 
redovisningssed”, men underordnat lagstiftningen. Enligt lag finns ingen definition av 
begreppet rättvisande bild, utan det är ett begrepp där helheten ska bedömas menar 
Artsberg (2003, s 157). I ÅRL står det att resultaträkningen, balansräkningen, noterna 
och vid behov även tilläggsupplysningarna ska upprättas som en helhet för att ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 
 
 

                                                 
10 ÅRL 5 kap. 5 § 
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3.2.4 Resultaträkningens betydelse för eget kapital i ideella föreningar 
Resultaträkningen visar hur det satsade kapitalet, det egna kapitalet, har förändrats 
under året enligt Falkman (2001, s 98). När årets resultat läggs till det egna kapitalet så 
skall tillgångarna vara lika stora som summan av skulderna och det egna kapitalet 
skriver Gröjer (2002, s 107). Falkman (2001, s 98) menar att intäkter och kostnader på 
så sätt kan kopplas direkt till det egna kapitalets förändring. 
 
 
Intäkter i en ideell förening 
Specifikationen av intäkterna kan variera från förening till förening. Några av de 
vanligaste sätten att finansiera verksamheten i ideella föreningar enlig Lindblad och 
Lundén (2000, s 153 ff) är  
• MEDLEMSAVGIFTER, som så gott som alltid förekommer i en ideell förening, 
• UTFÖRDA ARBETEN, föreningen kan erbjuda sig att utföra arbeten som bl.a. 

skogsplantering, reklamutdelning mm.  
• REKLAM OCH SPONSRING, i stort sett all sponsring görs från ett företag till en 

idrottsförening eller kulturell förening. Företaget ska i gengäld få någon form av 
exponering av företaget eller dess produkter (op cit , s 165). 

• KOMMUNALA OCH STATLIGA BIDRAG, staten och kommuner ger stora bidrag till 
ideella föreningar. Bidragen har dock minskat i takt med kommunernas allt sämre 
ekonomi. Man kan söka olika bidrag från kommunen. 

• EU-BIDRAG, eftersom Sverige är ett medlemsland i EU finns det ytterligare bidrag 
att söka för föreningar. 

• LÅN, En seriös ideell förening med en bra organisation och ett bra upplagt 
redovisningssystem kan säkert få banklån om det behövs för exempelvis 
anskaffning av inventarier.  

 
 
Kostnader i en ideell förening 
Kostnaderna som uppstår i en ideell förening beror på verksamheten som bedrivs. 
Exempel på vanligt förekommande kostnader är material i verksamheten, reklam och 
löner. Enligt huvudregeln ska det inte göras några utbetalningar till medlemmarna i en 
ideell förening menar Lundén (1995, s 82 f), men naturligtvis finns det undantag. 
Medlemmar kan sälja saker till föreningen eller få kostnadsersättning om de har haft 
utlägg för föreningens räkning. De kan också få viss ersättning för arbete som de utför 
för föreningens räkning, men normalt förutsätts att medlemmarna bidrar till det 
gemensamma ändamålet med föreningen genom att arbeta ideellt. Vad gäller 
organisationens ledning anser Lundén att den har rätt till ett rimligt styrelsearvode för 
sitt arbete. 
 
 
Vinst/överskott 
Det är inte meningen att en ideell förening ska gå med vinst understryker Lundén och 
Lindblad (2000, s 126). Några av skälen är  
• om föreningen får bidrag från kommunen kan det ibland vara psykologiskt 

olämpligt att visa en vinst/överskott, 
• medlemmarna kan börja ställa orimliga krav om föreningen visar stora vinster 

dessutom kan 
• kostnadsmedvetenheten minskar. 
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Men under ett visst år kan föreningen dock ha stora intäkter som förbrukas först nästa 
år. Hur vinsten/överskottet ska disponeras, dvs. hur man har planerat att använda 
pengarna som blivit över tas genom beslut av medlemmarna vid årsstämman förklarar 
Lundén (1995, s 119). 
 
 
3.2.5 Balansräkningens betydelse för eget kapital i ideella föreningar 
Enligt den dynamiska balansuppfattningen som är dominerande idag, utgör 
balansräkningen bara ett hjälpmedel för resultaträkningen menar Gröjer (2002, s 107). 
Syftet med balansräkningen är att föra vidare till kommande redovisningsperioder de 
affärshändelser som inte har kunnat redovisas som intäkter eller kostnader. 
Balansräkningen utgör en brygga mellan två på varandra följande redovisningsperioder. 
 
 
Tillgångar 
För en ideell förening är innehav av tillgångar en förutsättning för att kunna driva sin 
verksamhet och även en grund för hur omfattande redovisning de ska ha enligt BFL. För 
att något ska anses som en tillgång måste det uppfylla kriterierna om att vara under 
företagets kontroll, vara ett resultat av inträffade händelser och förväntas innebära 
ekonomiska fördelar för företaget i framtiden skriver Artsberg (2003, s 182 f). 
Tillgångarna ska i balansräkningen delas upp i anläggnings- och omsättningstillgångar. 
Enligt ÅRL är en anläggningstillgång en tillgång som är avsedd att stadigvarande 
brukas eller innehas i verksamheten, med omsättningstillgång förstås annan tillgång.  
 
Grovt sett finns det tre kategorier av anläggningstillgångar förklarar Thomasson m.fl. 
(2002, s 225) och det är immateriella, materiella och finansiella tillgångar. Skillnaden 
mellan materiella anläggningstillgångar och de övriga typerna är att de materiella är av 
fysisk natur skriver Falkman (2001, s 196). De immateriella tillgångarna består av till 
exempel balanserade utgifter för forskning och utveckling, patent, licenser mm. 
Värderingsregler för tillgångar finns i ÅRL. BFN har gett ut en vägledning om 
redovisning av materiella tillgångar och Redovisningsrådet (RR) har gett ut 
rekommendationer om både materiella och immateriella tillgångar. 
 
Enligt Broberg m.fl. (1999, s 79) är styrelsens ansvar för föreningens överskott inte 
något garanterat resultatansvar. Det styrelsen ansvarar för är att organisationens 
tillgångar förvaltas på ett godtagbart sätt. Detta innefattar bl.a. att man ser till att ha 
trygghet mot nominella förluster och skydd mot urholkning genom inflationen, dvs. 
bibehållande av det reella värdet. 
 
 
Skulder 
Det som grovt översiktligt skiljer en skuld från eget kapital är att skulden skall 
återbetalas, eftersom det är ett troligt framtida utflöde av resurser, medan eget kapital är 
permanent investerat anser Artsberg (2003, s 302). Regler till skydd för fordringsägarna 
och tredje män är mindre i ideella föreningar än i många andra organisationsformer 
skriver Hemström (2002, s 104). Det innebär att bl.a. banker betraktar en ideell förening 
som en större risk och vid ett eventuellt lån så sätts räntan därefter menar Lindblad och 
Lundén (2000, s 156). Det kan vara en av anledningarna till att medlemmarna enligt 
Lundén (1995, 161) ibland lånar in pengar i föreningen, ofta utan ränta. Detta betraktas 
ur föreningens synpunkt som lån och därmed skulder till medlemmarna. 
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Eget kapital/förmögenhet 
I brist på lagstiftning om ideella föreningar saknas regler om uppbyggnad av ett eget 
kapital i ideella föreningar skriver Hemström (2002, s 104). Men enligt honom så lever 
uppenbarligen flertalet ideella föreningar på ett eget och av medlemmarna tillskjutet 
eller på annat sätt inom föreningen upparbetat kapital. Vid sidan av det egna kapitalet 
utnyttjar dock många ideella föreningar även upplånade medel, s.k. främmande kapital. 
Lundén och Lindblad (2002, s 153) benämner dessa två sätt att finansiera en ideell 
förening som självfinansiering, egna intäkter, och extern finansiering, lån. 
 
 
3.2.6 Förvaltning av eget kapital/förmögenhet i ideella föreningar 
Lundén och Lindblad (2002, s 129 ff) rekommenderar ideella föreningar att reglera 
resultatet genom dispositioner. Detta är en rent bokföringsteknisk historia som görs 
efter räkenskapsårets slut i samband med bokslutsarbetet. På så sätt kan man minska ett 
överskott mot framtida underskott. Enligt författarna måste resultatregleringen öppet 
visa följande: 
• dispositionerna i resultaträkningen och dessutom under dispositioner i 

balansräkningen. 
• dispositionerna i resultaträkningen och dessutom under eget kapital i 

balansräkningen. 
• dispositionerna enbart i förvaltningsberättelsen. 
Vidare förklarar Lundén och Lindblad (op cit, s 131) att dispositionerna kan vara av två 
slag, den första är avsättning till fonder (fondering) för att täcka framtida utgifter samt 
den andra avskrivning över/under plan. 
 
 
Avsättning till fonder (fondering) 
Om föreningen planerar att göra någon investering i framtiden kan man lägga undan 
pengar i bokföringen genom fondering föreslår Lundén (1995, s 119). Dock framhäver 
han att fonderna inte innehåller några öronmärkta pengar. Det egna kapitalet är 
skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder och genom fonderingarna talar 
man bara om hur det egna kapitalet fördelas (ibid).  
 
Lundén och Lindblad (2002, s 131) anser inte att ideella föreningar ska göra en rent 
allmän avsättning för framtida utgifter utan att tala om vad det handlar om. Å andra 
sidan ställs det inte allt för höga krav på att den framtida investeringen verkligen bli 
gjord så småningom. Det är vad man tror vid bokslutstillfället som är avgörande menar 
författarna. Några exempel på fonder är fond för jubileumsfest, fond för 
lokalreparationer, byggnadsfond, inventariefond.  
 
 
Avskrivning över/under plan 
Vissa föreningar väljer under år med vinst/överskott att göra ytterligare avskrivningar 
utöver de planmässiga, på inventarierna i form av överavskrivningar enligt Lundén och 
Lindblad (2002, s 130). Detta för att inte visa en olämpligt stor vinst/överskott för ett år. 
Valet av avskrivningstakt bör bedömas individuellt menar författarna, beroende på vad 
det är för investering. När föreningen visar underskott kan den då lösa upp 
överavskrivningarna (ibid). 
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3.3 Det intellektuella kapitalet  
 
          ”Den nya källan till rikedom är verkligen inte materiell, den består av  
          information, kunskap omsatt i arbete  syfte att skapa värde”. 
 Walter Wriston 
 
3.3.1 Bakgrund 
Det mytomspunna s.k. informationssamhället enligt Alström och Sjöblom Nordgren 
(2000, s 104 f) ställer krav på nya kompetenser inom företag och organisationer. 
Alström och Sjöblom Nordgren menar att de allt mer komplexa sammanhang som 
dagens organisationer agerar i skapar utmaningar i form av öppenhet och flexibilitet. 
Författarna anser att den moderna organisationen agerar på en global, snabbt föränderlig 
och sammansatt arena, vilket skapar behov av andra färdigheter än tidigare. Detta 
speglar sig på flera sätt. Nya företag som i folkmun kallas för kunskapsföretag växer 
hastigt fram och utvecklas. Dessa organisationers varor är, som namnet antyder, 
kunskap (ibid). 
 
Idag har kunskap både blivit den viktigaste råvaran och det viktigaste resultatet av 
ekonomisk aktivitet enligt Stewart (1997, s 87). Därför har en organisations intelligens 
– smarta människor som arbetar på ett smart sätt – övergått från att ha en stödfunktion 
till att spela huvudrollen. Vidare menar Stewart att för dem som tillhandahåller pengar 
till företag, investerarna, för dem som ägnar sina liv åt företagets verksamhet, 
medarbetarna, har intellektuellt kapital blivit så väsentligt, att ett företag eller en 
förvaltning som inte förvaltar kunskap faktiskt negligerar sin egen verksamhet.  
 
”Intellektuellt kapital” anser Stewart (op cit, s 13 f) är summan av alla kunskaper som 
alla i ett företag har och som ger företaget en konkurrensfördel. Vidare skriver Stewart 
att till skillnad från de tillgångar som är välkända för företagare och ekonomer till 
exempel mark, fastigheter, maskinutrustning och pengar är intellektuellt kapital 
immateriellt. Det förefaller anta två grundläggande former enligt Edvinsson och Malone 
(1997, s 55): humankapital, strukturkapital inkluderande kundkapital. 
 
 

INTELLEKTUELLT KAPITAL 
= 

KUNSKAPSKAPITAL 
= 

ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
= 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
= 

DOLDA TILLGÅNGAR 
= 

OSYNLIGA TILLGÅNGAR 
= 

MEDEL ATT UPPNÅ MÅLET 

 
Figur 3:1. Intellektuellt kapital. (Edvinsson och Malone, 1997, s 31) 
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3.3.2 Humankapital 
All individuell förmåga, kunskapen, skickligheten och erfarenheten hos företagets 
personal och ledning omfattas av termen ”humankapital” enligt Edvinsson och Malone 
(1997, s 55). Men de skriver även att det rör sig om mer än summan av dessa mått, då 
det snarare måste fånga dynamiken och kunskapsflödet hos en intelligent organisation i 
en föränderlig och konkurrenspräglad omgivning. Stewart (1997, s 56) beskriver en 
organisations humankapital som ”den kompetens hos individerna som behövs för att 
förse kunderna med lösningar”. Anledningen till humankapitalets betydelse, anser 
Stewart (1997, s 109), beror på att det är källan till innovation och förnyelse, vare sig 
detta kommer från brainstorming i ett laboratorium eller nya toppnoteringar i en 
försäljares lilla svarta bok. Humankapitalet påverkar även lönsamheten direkt genom att 
skapa mervärde som följd  av medarbetarnas möjlighet att skapa effektivitet och kvalitet 
menar Alström och Sjöblom Nordgren (2000, s 108 f). 
 
Humankapitalet utvecklas, sprids och kommer till användning när medarbetares tid och 
begåvning engageras i aktiviteter som leder till innovationer menar Stewart 
(1997, s 122). Han skriver även att humankapitalet utvecklas på två sätt: dels när 
organisationer använder mer av människors kunskaper och kreativitet, dels när fler har 
tillgång till de kunskaper som organisationen behöver för sina innovationer. 
Humankapitalet anses, enligt Alström och Sjöblom Nordgren (2000, s 108), mäta 
organisationens och medarbetarnas förmåga att tillsammans skapa värde och 
effektivitet. Men med tanke på vikten av kunskap och färdigheter hos de anställda som 
prestationsfaktorer så är däremot medlen för att mäta dem ofta grova och stelt fastställda 
anser Edvinsson och Malone (1997, s 152) 
 
 
3.3.3 Strukturkapital 
Strukturkapitalet tillhör hela organisationen, vilket kan reproduceras och delas med 
andra enligt Stewart (1997, s 147). Edvinsson och Malone (1997, s 29) anser att 
strukturkapital är hårdvaran, mjukvaran, databaser, organisationsstruktur, patent, 
varumärken och all annan organisationskapacitet som stödjer de anställda i deras 
produktivitet – det är med andra ord, menar författarna, allt det som finns kvar på 
arbetsplatsen när personalen har gått hem. Vidare skriver Edvinsson och Malone att det 
strukturella kapitalet också omfattar kundkapital (se figur 3.2), dvs. relationerna som 
utvecklats med nyckelkunder. Stewart (1997, s 312) har dock en annan syn gällande 
kundkapitalet. Han föredrar att placera det på samma nivå som human- och 
strukturkapitalet pga. att kunder, liksom anställda, inte är organisationens egendom. Vi 
har dock valt att organisera det intellektuella kapitalet enligt Edvinssons schema 
(se figur 3.2).  
 
Till skillnad från humankaptalet kan strukturkapitalet ägas och därmed göras affärer 
med enligt Edvinsson och Malone (1997, s 29). Stewart (1997, s 154) menar att 
strukturkapitalet tar hand om medarbetares kunskaper och vidarebefordrar det till 
företagets kunder. Det behöver inte sägas att detta är en mängd skilda komponenter. Ett 
sätt att organisera det hela är att se strukturkapitalet som sammansatt av två typer av 
kapital: organisation- samt kundkapital (se figur 3.2) skriver Edvinsson och Malone 
(1997, s 56). Följande är författarnas definition av respektive kapital: 
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Organisationskapital

Humankapital 

Processkapital

Kundkapital 

Strukturkapital

Innovationskapital

 

Intellektuellt kapital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2. Intellektuella kapitalets beståndsdelar. (återgiven av Stewart, 1997, s 312) 
 
 
Organisationskapital 
Organisationskapitalet består av såväl företagets investeringar i system, verktyg och 
verksamhetsfilosofi som ökar kunskapsflödet såväl i organisationen, som leverantörs- 
och distributionskanaler. Det är organisationens systematiserade, paketerade och 
kodifierade kompetens såväl som systemen som krävs för att använda den förmågan. 
Man kan dela upp organisationskapitalet enligt följande: 
 
INNOVATIONSKAPITAL refererar till innovationers förnyelseförmåga och resultat i form 
av skyddade affärsmässiga rättigheter, intellektuell egendom samt andra immateriella 
tillgångar och den begåvning som används för att skapa och snabbt marknadsföra nya 
produkter och tjänster. 
 
PROCESSKAPITAL är de arbetsprocesser, tekniker (t.ex. ISO 9000) och personalprogram 
som stärker och ökar effektiviteten i produktionen eller tjänsteleveransen. Det är den typ 
av praktisk kunskap som används i det fortlöpande värdeskapandet. 
 
 
Kundkapital 
Idén om kundkapital skulle ha varit verkligt främmande för bokförare för bara några 
decennier sedan menar Edvinsson och Malone (1997, s 58). Ändå har det alltid funnits 
där, dolt i posten ”goodwill” (ibid). Enligt Stewart (1997, s 187), som ser kundkapital 
som en separat kategori, har varje företag med kunder ett kundkapital. Detta eftersom 
han anser att det är kunderna som betalar fakturorna och eftersom de gör det, är spåren i 
de ekonomiska översikterna efter kundkapitalet lättare att följa än spåren efter human- 
och strukturkapital. 
 
 
3.3.4 Förvaltning av intellektuellt kapital 
Stewart (1997, s 211 ff) har sammanfattat förvaltningen av intellektuellt kapital i tio 
principer. 
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1. Företaget äger inte sitt human- och kundkapital, utan delar det med medarbetarna 
respektive kunderna. Genom att acceptera detta delade ägarskap kan man förvalta 
och få avkastning på kapitalet.  

 
2. Företaget måste stimulera lagarbete, nätverk och andra sociala former av lärande för 

att bygga upp det intellektuella kapital som det behöver. Enskilda individer kan när 
som helst lämna företaget men genom grupper och team, som integrerar olika 
fackområden tillvaratas, formaliseras och kapitaliseras kompetensen i företaget.  

 
3. Organisationens förmögenhet skapas kring den kompetens och begåvning som är 

kärnkompetens i betydelsen att ingen gör det bättre samt strategisk kompetens 
genom att den skapar det förädlingsvärde som kunderna betalar för. Människor med 
dessa talanger är tillgångar att investera i, andra är kostnader som ska minimeras, 
åtminstone i detta företag. 

 
4. Strukturkapitalet ägs av företaget utan förbehåll, men kunderna bryr sig minst om 

detta, därför är de strukturer bäst som gör minst väsen av sig. 
 
5. Strukturkapitalet tjänar två syften: Det ska tillhandahålla lager av kunskaper som 

ska vara ett effektivt stöd för det arbete som kunderna värderar, och det ska 
påskynda flödet av informationen inom företaget. 

 
6. Information och kunskap kan och bör ersätta dyra fysiska och ekonomiska 

tillgångar. Därför bör varje företag granska sina investeringar i 
anläggningstillgångar och fråga sig om billiga immateriella tillgångar kan utvecklas 
som substitut för de dyra fysiska. 

 
7. Kunskapsarbete är kundarbete. Massproducerade lösningar ger lägre kostnader men 

inte högre vinst. Även inom branscher som kännetecknats av massproduktion finns 
det möjlighet att skapa speciella relationer, som kommer att ge både kund och 
leverantör värde och avkastning. 

 
8. För att ta reda på vilken information som är mest avgörande bör hela värdekedjan 

analyseras där den egna verksamheten ingår, från råvaror till slutanvändare. När det 
gäller kunskapsarbete hittar man i allmänhet den informationen närmare kunderna i 
värdekedjan. 

 
9. Fokusera på informationsflödet och inte på materialflödet. Vare sig man ser på de 

olika delarna i det intellektuella kapitalet var för sig eller tillsammans så ska man 
akta sig för att blanda ihop den ”verkliga” ekonomin med den ”immateriella”. 
Tidigare var information ett stöd för den ”verkliga” verksamheten; nu är 
informationen den verkliga verksamheten. 

 
10. Human-, struktur- och kundkapital är delsystem som ska integreras till en helhet. 

Det räcker inte att investera i människor, system och kunder var för sig. De kan 
stödja varandra, men de kan också motverka varandra. 
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4 TRE IDEELLA FÖRENINGAR 
 
 

 
Vi har utfört tre intervjuer i vår empiriska del av uppsatsen. De presenteras var för sig 
och inleds med en kort information om respondentens förening. Därefter följer en 
sammanställning av intervjuerna. Avslutningsvis redogör vi det egna samt intellektuella 
kapitalet i respektive förenings årsredovisning. 
 
 
 
4.1 BRIS, barnens rätt i samhället (Rent ideell) 
 
4.1.1 Föreningens bakgrund och ändamål 
BRIS bildades 1971 och är verksam inom fem regioner samt ett Riksförbund i 
Stockholm. Inom varje region finns ett kansli med stödverksamhet, anställd personal 
samt ideella medarbetare. Region Nord, som vi valt att undersöka, har ca 900 
medlemmar och har funnits sedan 1988. Regionen sträcker sig från Hudiksvall i söder 
och längst norrut i landet. 
 
BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa 
och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS arbetar för att påverka den 
allmänna opinionen och beslutsfattare samt öka vuxnas respekt för barn som individer. 
Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra 
deras levnadsvillkor, vilket sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter som 
riktmärke. BRIS skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar och upprätthålla 
möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna.  
 
 
Regionchefen om BRIS 
Vi har intervjuat Martin Höög, som är regionchef för BRIS region Nord. Han har haft 
tjänsten sedan den inrättades för drygt sex år sedan, dessförinnan var han anställd ett 
halvår på BRIS med andra uppgifter. Höög berättar att de formella besluten inom 
föreningen tas av styrelsen, men genom en långtgående delegation har han ansvar för 
den löpande verksamheten. Detta innebär att han även har insikt i och tillgång till 
föreningens ekonomiska redovisning, men själva bokföringen och redovisningen sköts 
däremot av en revisionsbyrå. Enligt Höög är BRIS en ideell förening som genom icke 
ekonomisk verksamhet främjar ideell verksamhet. 
 
BRIS region Nord har ingen lokal verksamhet ute på olika orter, utan det är 
koncentrerat till kontoret i Umeå berättar Höög. Han talar även om att föreningen för 
närvarande har sju anställda, varav två stycken är projektanställda. Tidvis har de även 
praktikanställda och personer i olika arbetsmarknadsåtgärder, som arbetar för 
föreningen. Höög förklarar att förutom de anställda finns ca 80 medlemmar som arbetar 
helt ideellt med att svara på telefonsamtal och mejl från främst barn och ungdomar. De 
flesta av föreningens medlemmar är så kallade stödmedlemmar, de är inte aktiva i 
verksamheten men de stödjer den och visar sitt intresse genom medlemskapet menar 
Höög.
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4.1.2 Extern redovisning 
Höög berättar att BRIS region Nord inte har det formella kravet på sig att upprätta en 
årsredovisning, men de har alltid haft bokslut och en offentlig redovisning. Föreningen 
köper redovisningstjänsten av en revisionsbyrå och eftersom de eftersträvar en öppen 
och tydlig redovisning så upprättar de åtminstone sedan 1999 även en årsredovisning 
enligt ÅRL och BFN:s rekommendationer. Ändringen i BFL innebär inte heller några 
hinder eller problem för föreningen då de anlitar extern hjälp för redovisningen förklarar 
Höög.  
 
BRIS region Nord måste även skicka en redovisning till riksförbundet, som 
sammanställer en gemensam redovisning för BRIS verksamhet i hela landet. Eftersom 
BRIS är med i Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI)11 så har de även därifrån krav på 
sig att lämna en tydlig redovisning, där man bland annat ska kunna se att de insamlade 
medlen används på rätt sätt förklarar Höög. 
 
De främsta intressenterna för årsredovisningen är myndigheter och landsting enligt 
Höög, de privata givarna och medlemmarna frågar sällan efter den. När föreningen 
söker bidrag från kommuner och landsting så brukar de skicka med en årsredovisning 
för att visa på att föreningen har en trovärdig ekonomi. 
 
 
Intäkter och kostnader 
Höög berättar att kärnverksamhet för föreningen handlar om att svara i telefon samt på 
mejl och därigenom hjälpa barn och ungdomar. I Umeå finns det 80 personer i 
föreningen, som turas om att svara i telefon. Dessa personer rekryteras utifrån speciella 
krav och får utbildning inom föreningen, men jobbar sedan helt ideellt förklarar Höög. 
Vidare talar han om att de anställda förmedlar den kunskap som kommer in till 
beslutsfattare och yrkesverksamma inom tex. skola och socialtjänst samt utbildar 
människor på högskolor och liknande. De träffar även barn och ungdomar i skolorna 
samt informerar om deras rättigheter i olika sammanhang och om vad BRIS kan göra 
för dem. Enligt Höög är föreningens stora kostnader de för personal och lokal, 
verksamheten i sig kostar inte så mycket (svara i telefon) men de frivilliga måste få 
utbildning och ha en lokal att sitta i. Övriga kostnader som tillkommer är bland annat 
produktion av informationsmaterial samt administrationskostnader. 
 
När det gäller intäkter berättar Höög att riksförbundet har ett ansvar när det handlar om 
att finansiera hela organisationen och varje region får ett visst anslag därifrån varje år. 
Riksförbundet har hand om medlemsinbetalningar samt kontakt med en del större 
företag, som stödjer föreningarnas verksamhet. Regionerna jobbar även själva med 
finansieringen av verksamheten säger Höög. Han talar om att de bland annat söker 
bidrag från de kommuner och landsting, som ingår i deras region, med tre kronor per 
barn (upp till 18 år) i varje kommun. Ansökan motiveras med att kommuner och 
landsting har ett ansvar för barns hälsa och levnadsvillkor. Som ett komplement till den 
offentliga verksamheten har även alla barn fri tillgång till BRIS telefon- och 
mejlverksamhet. Alla BRIS intäkter kommer via frivilliga gåvor och bidrag, vilket 
                                                 
11 Stiftelsen för insamlingskontroll har som syfte att insamlingar till olika välgörande o.likn. ändamål 
sker under betryggande kontroll. Sunda marknadsföringsmetoder ska användas och insamlingarna ska 
inte belastas med oskäliga kostnader. SFI utfärdar och kontrollerar även de s.k. 90-kontona hos post- och 
bankgirot. 
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förutom ovanstående även innefattar minnesgåvor vid dödsfall, bössinsamlingar och 
andra gåvor. Föreningen har däremot ingen finansiering via lån förklarar Höög. 
 
Verksamheten anpassas efter de intäkter som de får, de har en ganska bra ekonomi idag 
och det känns tryggt tycker Höög. Så länge de jobbar för att få in pengar så klarar de av 
verksamheten och känner att de kan ta ansvar för personalen. ”Alla pengar ska ju 
användas, men det måste vara en långsiktighet i vår användning” menar Höög, har de 
fått in väldigt mycket pengar ett år så kan föreningen använda det i nästa års 
verksamhetsplan. 
 
 
Vinst/överskott  
Medlemmarna har fullt inflytande över hur ett eventuellt överskott ska disponeras enligt 
Höög, detta genom att de vid årsmötet varje år beslutar om hur pengarna kommer att 
användas. Någon slags resultatreglering förekommer inte i föreningen och Höög anser 
inte att det är olämpligt att visa en vinst i föreningens resultat, men att det bör lyftas 
fram i årsredovisningen. Han menar också att en förklaring ska lämnas till varför det 
blivit ett överskott och om möjligt vad pengarna kommer att användas till. 
 
Höög berättar att de diskuterat inom föreningen att det (inom rimliga nivåer) kan vara 
bättre att visa att BRIS har en trygg ekonomi med en buffert för att kunna visa på en 
långsiktighet i sitt tänkande. Han säger att föreningen anser att när folk ger pengar till 
föreningen ska de känna att det är pengar som kan användas till ändamålet och inte till 
att täcka ett akut underskott eller liknande. BRIS ansöker även om pengar från 
kommunerna inom regionen och då vill de också kunna visa att det är tryggt att ge 
pengar till föreningen, att de har en fungerande förvaltning och kan ta ansvar för sin 
personal. 
 
 
Tillgångar och skulder 
BRIS region Nord:s verksamhet kräver inga större materiella tillgångar, det som finns är 
mest kontorsinventarier och möbler. De finansierar sin verksamhet helt genom bidrag 
och gåvor och har därför inga lån förklarar Höög. 
 
 
Eget kapital 
BRIS region Nord har under några år samlat på sig ett överskott så de har en 
buffert/fonderade medel ungefär motsvarande kostnaderna för ett halvt år för lokaler 
och personal förklarar Höög. ”Om allt skulle krascha och alla intäkter uteblev så ska de 
kunna ta ansvar för personalen och annat under uppsägningstiden” menar han. Allt 
annat överskott förs vidare i verksamheten, det ska användas där. Det finns inget annat 
syfte med pengarna mer än att det ska omsättas i verksamhet. 
 
Föreningens kapital, om man tar bort pengar, så är det att vi har ett bra förtroende hos 
människor anser Höög. Det är oerhört viktigt, hade inte föreningen förtroende hos barn 
och ungdomar så skulle de inte välja att kontakta BRIS, hade inte föreningen förtroende 
hos allmänheten och myndigheter så skulle den inte ha någon ekonomi, menar han. Det 
har gjorts undersökningar bland ideella organisationer och BRIS ligger i topp vad gäller 
förtroende och det är något föreningen måste vara rädd om, det kommer inte gratis 
förklarar Höög. 
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”Pengarna är ett redskap, men bara ett redskap” menar Höög. Vid diskussion med 
bidragsgivare och andra så måste BRIS vara tydlig med att föreningen har en bra 
verksamhet, men att den inte har egna pengar till det utan måste få det från andra. När 
företag är intresserade så kan föreningen prata på ett affärsmässigt sätt förklarar han. 
”Vi har en bra verksamhet och förtroende hos allmänheten - ni har pengar, ni kan få visa 
att ni stödjer BRIS, men då vill vi ha pengar för det, pengarna är ett redskap för oss” 
förklarar Höög. 
 
Kopplingen mellan det egna kapitalet och målet är inte så komplicerad enligt Höög. Vi 
ser ett behov och har en verksamhet som kräver pengar, då går vi ut i samhället och 
säger att vi är beredda att ha den här verksamheten. Vi tycker att den behövs och tycker 
ni att den behövs så behöver vi ert stöd för den, då väljer företag, privatpersoner och 
myndigheter att stödja oss, en del vill ha något i gengäld och andra ger utan krav 
förklarar Höög.  
 
Enligt Höög framgår det inte specifikt i årsredovisningen hur det egna kapitalet är tänkt 
att användas. Han menar att det finns med i verksamhetsberättelsen, men inte bland 
siffrorna. För den fonderade delen av det egna kapitalet, framgår inte det 
bakomliggande beslutet eller anledningen till att pengarna finns där. 
 
 
Årsredovisningen och kapitalet 
Vid genomgång av årsredovisningen fann vi ingen uttalad redovisning av intellektuellt 
kapital, men BRIS nämner däremot en hel del om framförallt de olika frivilligarbetarna 
och utbildning av dem. Det framkommer också att föreningen ingått i rådet för 
migrations- och asylpolitiska barnfrågor vilket är ett tecken på förtroendet, som 
samhället har för BRIS. Vad gäller övrig redovisning av det egna kapitalet så stämmer 
det överens med vad som framkom vid intervjun. Föreningen har en ganska omfattande 
information om verksamheten i årsredovisningen. Det görs på ett lättläst sätt genom 
siffror (statistik och kronor) men även genom verksamhetsberättelsen i berättande form. 
 
 
4.2 Chalmers golfklubb (Ideell med ekonomisk verksamhet) 
 
4.2.1 Föreningens bakgrund och ändamål  
Chalmers Golfklubb bildades 1980 och valdes året därpå in i Svenska Golfförbundet. 
Från starten var det en golfförening för och med teknologer från Chalmers Tekniska 
Högskola, vilket gällde fram till 1987. Föreningen är idag en familjeförening, men den 
har kvar kopplingen till Chalmers bland annat genom ett antal medlemsplatser avsedda 
för studenter på skolan. Föreningen anlade först en provisorisk 9-hålsbana, som var 
spelklar 1989. En fortsatt utbyggnad till en 18-hålsbana skedde senare och den invigdes 
tillsammans med ett eget klubbhus 1991. I verksamheten ingår även golfkurser och 
lektioner och föreningen driver en butik med golftillbehör. I föreningens lokaler finns 
även en restaurangdel, som arrenderas ut till en privat krögare. 
 
Idag har föreningen ca 1600 medlemmar och styrelsen består av ideellt arbetande 
medlemmar. Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och 
jobbar med de långsiktiga målen. Det operativa arbetet är delegerat till klubbens 
ledande tjänstemän, som är banchefen, intendenten och instruktören, vilka även bildar 
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klubbens ledningsgrupp. Det finns ideella kommittéer som lyder under respektive 
tjänsteman och de har varsin kontaktperson i styrelsen. 
 
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel och 
därmed förenlig verksamhet på Chalmers Golfklubbs anläggning i Landvetter, i enlighet 
med idrottens mål och inriktning. Chalmers GK skall driva golfverksamhet så att alla 
medlemmars behov av trevligt golfspel av god kvalitet tillgodoses. 
 
 
Intendenten om klubben 
Vi har intervjuat Chalmers Golfklubbs intendent Magnus Lennartsson. Han har varit 
anställd av föreningen sedan 1998 och har det övergripande ansvaret för den löpande 
verksamheten, det innebär även att han är insatt i all ekonomisk redovisning i 
föreningen. Enligt Lennartsson är föreningen en rent ideell förening utan vinstsyfte och 
det finns inga företagsdelar involverade utan det ska gå plus/minus noll i resultat. 
 
Föreningen har både anställd personal och ideellt arbetande i verksamheten. Antalet 
anställda uppgår till 12 årsarbetare och de ideellt arbetande medlemmarna uppgår till ”i 
runda slängar” 70 stycken enligt Lennartsson.  
 
Nya medlemmar fås genom den egna websiten, utbildning av nya golfare och 
annonsering till viss del berättar Lennartsson. Alla som vill kan bli medlem i 
föreningen, men alla kan inte spela så mycket golf de vill då det är kö till banan. 
Medlemmarna kan gå ur föreningen när de vill och får då tillbaks sitt medlemslån 
(insatsen). Föreningen kan skjuta upp återbetalningen av lånet upp till två år ifall det 
skulle vara många medlemmar som går ur föreningen samtidigt, men i dagens läge finns 
det så många nya golfare i kö att risken är liten anser Lennartsson. 
 
 
4.2.2 Extern redovisning  
Föreningen har upprättat bokslut fram till och med 2002, därefter har en årsredovisning 
enligt ÅRL:s regler lämnats. Lennartsson förklarar att föreningen valde att vänta och 
börja med årsredovisning ett år senare mest för att kunna få historiskt jämförbara data 
till redovisningen. Den viktigaste intressenten för redovisningen är främst 
medlemmarna, men även andra golfklubbar har intresse av den menar Lennartsson. Han 
tycker inte att BFL:s krav om årsredovisning medfört några svårigheter eller hinder för 
dem, utan det har snarare förbättrat och underlättat redovisningen. Det som kan ha varit 
problem är t.ex. att medlemmarna varit van vid att uppgifter redovisats på ett annat sätt 
tidigare och därför kan de haft svårt att hitta igen vissa uppgifter om t.ex. antal gäster 
och sådant, men det var övergående. Tidigare sköttes ekonomin och redovisningen av 
föreningsmedlemmar, vilket inte fungerade så bra. Det beror enligt Lennartsson på ett 
vanligt problem inom ideella föreningar; de ideella kommer och går och har inte alltid 
den kompetens som krävs.  
 
 
Intäkter och kostnader 
Föreningens största kostnad och tillgång är anställd personal, hög service, och snygg 
och prydlig anläggning anser Lennartsson. De kostnader som uppkommer i 
verksamheten är framförallt skötseln av anläggningen med bland annat stora ytor som 
ska klippas. Andra kostnader som tillkommer är de för administrationen. 
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Lennartson berättar att föreningen är självfinansierad genom medlemsavgifter samt 
gäster och kunder i verksamheten. För att medlemmarna inte ska behöva finansiera hela 
verksamheten finns det t.ex. företagsavtal för att företag ska kunna utnyttja banan och 
det går att ta golflektioner. Föreningen har även reklamavtal som ger intäkter och de får 
kommunalt verksamhetsbidrag för sin juniorverksamhet. 
 
 
Vinst/överskott  
Det är egentligen ingen diskussion om hur ett överskott ska användas utan det går över i 
en ny räkning varje år berättar Lennartsson. Vidare säger han att det emellertid jämnas 
ut på längre sikt eftersom det vissa år går back och vissa år blir det positivt resultat, 
budgetmässigt försöker föreningen dock ligga nära ett nollresultat. Skulle däremot 
någon medlem vilja att överskottet ska användas på något speciellt sätt, då kan denne 
lämna en motion om det i vanlig ordning till ett av de två årliga medlemsmötena 
förklarar Lennartsson.  
 
 
Tillgångar och skulder 
Föreningens tillgångar består till största delen av anläggningen med golfbana, klubbhus, 
maskiner mm. På frågan vad Lennartsson anser är föreningens tillgångar så nämner han 
balansräkningen, men säger att det även är en svår fråga. Som exempel förklarar han att 
om föreningen skulle gå till banken och vilja låna pengar så kan byggnaden belånas, 
men golfbanan ligger på arrenderad mark och det går inte att plocka bort och sälja den. 
Vad gäller de likvida medlen så ”har vi en fruktansvärd betalningskapacitet då vi får in i 
stort sett alla medlemsavgifter i början av året” berättar Lennartsson. Angående frågan 
om medlemmarna kan betraktas som en tillgång svarar han att de är en förutsättning för 
att det ska fungera, men att det är fritt för dem att lämna föreningen och få tillbaka sitt 
medlemslån.  
 
Föreningens skulder består till största delen av banklån och medlemslån. Det är den 
insats alla medlemmar, utom de under 21 år och de som studerar vid Chalmers, betalar 
och som de får tillbaka när de lämnar föreningen förklarar Lennartsson. 
 
 
Eget kapital  
Lennartsson ser inga problem med redovisningen av det egna kapitalet eller ett 
överskott i bokföringen, ”det är trevligt att ha lite positivt kapital så man klarar av att gå 
minus något år” som han uttrycker det. Eftersom golfklubben är en ideell förening som 
inte påverkas skattemässigt av att ha ett överskott i resultatet, används inte heller över- 
och underavskrivningar enligt Lennartsson. Föreningen fonderar däremot för 
extraordinära åtgärder som normalt inte görs, t.ex. för sandbyte i bunkrarna. Sådana 
projekt tas upp i budgeten och följs upp separat så att medlemmarna ser att det blir gjort 
förklarar han. Vidare berättar han att föreningen har som mål att i övergripande nivå äga 
själva, det innebär att när tillfälle ges försöker föreningen köpa den mark som för 
närvarande arrenderas för golfbanan. Föreningen vill även i största möjliga mån 
använda egen finansiell styrka och undviker att låna pengar, bortsett från 
medlemmarnas insatser vilka betraktas som lån. 
Lennartsson tycker att utifrån den skriftliga och siffermässiga delen i årsredovisningen 
och den redovisning som sker på deras medlemsmöten, så framgår det hur föreningen 
förvaltar det egna kapitalet för att nå målet med sin verksamhet. Men han säger även att 
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medlemmarna egentligen inte är intresserade av det egna kapitalet, utan de vill veta hur 
föreningen använder sina årliga avgifter. Det beror på att det egna kapitalet som de 
genererar i form av överskott i en årsredovisning är väldigt litet i sammanhanget 
förklarar Lennartsson. 
 
 
Eget och intellektuellt kapital i årsredovisningen 
När vi läste igenom årsredovisningen så stämde det väl överens med det som framkom i 
intervjun. Det egna kapitalet var redovisat ”efter konstens alla regler” som Lennartsson 
uttryckte det och det fanns ingen uttalad redovisning av intellektuellt kapital. Vad som 
framkom i årsredovisningen var dels att de har en attraktiv förening med låg 
medlemsomsättning, bra kvalité på banan och ett gott rykte. Föreningen är också 
beroende av frivilliga insatser från medlemmar och kommittéer, vilket har skett i ganska 
stor omfattning det senaste året. Verksamhetsberättelsen innehöll det väsentligaste om 
föreningen, mest i berättande form och inte så mycket siffror. 
 
 
4.3 Villaägarnas riksförbund (Ideell med vinstsyfte för medlemmarna) 
 
4.3.1 Föreningens bakgrund och ändamål 
Sveriges Villaägareförbund startade 1952 som en protest mot det årets 
fastighetstaxering. Det nybildade förbundet fick som mål att påverka bostadspolitiken, 
ge råd och upplysningar samt förhandla fram rabattavtal för medlemmarna. Genom 
fusion med två regionala organisationer 1991 fick organisationen dels sitt nuvarande 
namn men framförallt förverkligades målsättningen att skapa en enad, rikstäckande 
intresseorganisation för ägare av småhus. 
 
Idag har förbundet över 340 000 medlemmar. Förutom riksorganisationen så tillhör de 
flesta även en av de 600 lokala föreningarna som finns ute i landet. De lokala 
föreningarna, som är indelade i regioner, utser representanter till kongressen vilken är 
förbundets högsta beslutande organ. Kongressen utser förbundsstyrelsen som i enlighet 
med förbundets ändamål och kongressens beslut skall svara för förvaltningen av 
förbundets angelägenheter. Styrelsen anställer förbundsdirektören, som utövar den 
omedelbara ledningen av förbundets verksamhet. 
 
Villaägarnas Riksförbund (härefter kallad Villaägarna) är en partipolitiskt obunden 
sammanslutning och har enligt stadgarna som ändamål att främja villaägarnas intressen 
genom  

• att verka för att de som vill bo i en egen villa ges möjlighet härtill, 
• att verka för rimliga boendekostnader, god boendemiljö samt trygghet och 

valfrihet i boendet, samt  
• att bistå medlemmarna med information, rådgivning och förhandlingshjälp samt 

annat som ökar medlemmarnas möjlighet att förbättra sitt boende. 
 
 
Ekonomichefen om förbundet  
Vi har intervjuat Villaägarnas ekonomichef Stefan Jansson, som genom sin tjänst 
ansvarar för den ekonomiska redovisningen i föreningen. Förutom ekonomin har han 
även ansvar för IT och medlemsregistret inom föreningen. Han har haft anställning som 
ekonomichef inom föreningen sedan 1991, men har inte varit aktiv i föreningen tidigare. 
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Enligt Jansson är Villaägarna att se som en ideell förening, men pga. att det i stadgarna 
står att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen så har den blivit 
kategoriserad som en icke allmännyttig förening. Det påverkar föreningen negativt bl.a. 
skattemässigt och vid brevutskick förklarar han. Verksamheten är delvis uppbyggd på 
ideellt arbete, men det finns även ca 55 anställda inom föreningen. Aktiva medlemmar 
(med förtroendeuppdrag) beräknas vara mellan femtusen och tiotusen. För närvarande 
tillkommer ungefär 45 tusen nya medlemmar varje år i föreningen och de flesta värvas 
genom telemarketingverksamhet berättar Jansson. 
 
 
4.3.2 Extern redovisning 
Under den tid som Jansson arbetat inom föreningen har det inte varit någon större 
förändring av ekonomisystem eller redovisning. Det är en så pass stor förening att den 
valt att följa ÅRL redan innan 2001 för hela sin verksamhet, inte bara för den del som 
betraktas som näringsverksamhet. Föreningen har även strävat efter att vara öppen i sin 
redovisning till medlemmarna berättar Jansson, t.ex. har redovisades styrelsearvoden 
redan innan det blev obligatoriskt enligt ÅRL och det har därför endast märkts av 
marginella skillnader i redovisningen i och med lagändringen 2001. Det som enligt 
Jansson kan ha påverkat redovisningen mest är nog att omfattningen ökat eftersom 
verksamheten ökat med det stigande medlemsantalet. Jansson anser att årsredovisningen 
fyller en funktion genom att det är ett dokument som revisorerna granskar och det ska 
visa för styrelsen och medlemmarna att de (anställda) sköter ekonomin. De centrala 
intressenterna för årsredovisningen är medlemmarna och föreningarna tycker han. 
 
 
Intäkter och kostnader 
De kostnader som uppstår inom föreningen är personalkostnader för rådgivning till 
medlemmarna, kampanjer för att påverka frågor som rör villaägarnas situation samt 
administrationskostnader berättar Janson. Vidare säger han att Villaägarna är 
självfinansierade genom sina medlemsintäkter samt att föreningen därutöver har några 
mindre intäkter från samarbetspartners, det är även den delen som betraktas som 
näringsverksamhet i föreningen.  
 
 
Vinst/överskott  
Ett eventuellt överskott i resultatet överförs alltid i ny räkning och det har enligt Jansson 
aldrig varit någon diskussion om hur det ska fördelas. Det är styrelsen som lämnar 
förslag till kongressen om hur överskottet ska fördelas och kongressen i sin tur har alltid 
beslutat enligt förslaget berättar han. Eftersom föreningen inte skattar för vinster så 
spelar dess storlek inte någon roll ur det perspektivet. Av den anledningen görs inga 
fonderingar eller över- och underavskrivningar heller för att påverka överskottet. 
Huruvida någon har nytta av att föreningen redovisar sin vinst/överskott och sitt eget 
kapital säger Jansson att nyttan finns eftersom ”man ska redovisa öppet för sina 
medlemmar vad man har för överskott i eget kapital”. 
 
 
Tillgångar och skulder  
Föreningen har inga långfristiga skulder, och de kortfristiga är till största delen 
medlemsavgifterna säger Jansson. Det beror på att avgiften för ett år faktureras i 
november och de flesta medlemmar därmed betalar in i december året innan det år 
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avgiften avser förklarar han. Det innebär att så gott som hela årets intäkter för 
föreningen finns på banken i början av året och att likviditeten därför är väldigt bra då. 
Föreningens tillgångar består också till största delen av medlemsavgifterna, i början av 
året var ca 74 miljoner på banken av totalt 99 miljoner i tillgångar. Av de övriga 
tillgångarna är större delen byggnader. Avskrivningstider på tillgångarna bestäms enligt 
god redovisningssed och i samråd med revisorerna. Angående immateriella tillgångar 
som goodwill t.ex. så menar Jansson att de inte hör hemma i en ideell organisation. 
Visserligen skulle man kunna säga att medlemsregistret med 340 000 medlemmar skulle 
kunna ha ett värde om man såg affärsmässigt på det säger han. 
 
 
Eget kapital 
Förmögenhet är definitionsmässigt detsamma som eget kapital säger Jansson och för 
Villaägarnas del består det framförallt av de förutbetalda intäkterna, även om de i sin tur 
är en skuld till nästa år. Det egna kapitalet ska fylla två syften inom föreningen berättar 
Jansson. Det ena är att det ska vara så stort att föreningens existens inte ska äventyras 
vid kortvariga nedgångar, t.ex. om det skulle bli ett större ”medlemstapp” under en 
kortare tid eller något liknande. Det andra syftet är att föreningen ska ha muskler att 
kunna gå med ett kraftigt underskott om det skulle dyka upp någon intressepolitisk 
fråga, som är av oerhört stort intresse för villaägare. Det är dyrt att driva kampanjer i 
olika frågor och det egna kapitalet skulle således vara en säkerhet för att kunna göra 
detta avslutar han. 
 
 
Eget och intellektuellt kapital i årsredovisningen 
Villaägarnas årsredovisning har förutom det som framkommer i intervjun inte redovisat 
så mycket om det egna kapitalet och intellektuellt kapital. I verksamhetsberättelsen 
berättas om det arbete som de anställda gör, t.ex. remisser som skrivs och rådgivning 
som ges, vilket visar på en kunskapskompetens hos personalen. Medlemmarnas 
arbetsinsatser nämns också, det har även startats en utbildningsverksamhet för dessa. 
Föreningen har en tidning, som av medlemmarna uppfattas som läsvärd och trovärdig. 
Det framgår också att de frågor som förbundet driver har bra genomslagskraft i media. 
Föreningen har väldigt mycket information i årsredovisningen om arbetet som gjorts 
under året; vilka frågor de arbetat med, remisser som skrivits mm. Det redovisas mycket 
i berättande form, men även en hel del statistik förekommer. 
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5 ANALYS 
 
 
 
I det här kapitlet kommer begrepp och modeller från vår teoretiska referensram att 
användas för att belysa den empiriska studien vi gjort inom den ideella sektorn. 
Kommentarer, tolkningar samt resonemang till intervjuresultaten kommer att ges under 
våra respektive forskningsfrågor. Dock kommer analysen av förvaltningen av det egna 
kapitalet samt det intellektuella kapitalet i andra frågan att presenteras var för sig. 
 
 
 
5.1 Vilken koppling har organisationens mål och eget kapital samt förmögenhet i 

ideella föreningars externredovisning? 
 
5.1.1 Definition av ideella föreningar 
De tre föreningarna i undersökningen har väldigt olika mål med sina verksamheter. Vad 
gäller definitionen av respektive föreningar har det framkommit att det inte alltid är så 
självklart att de är överens med den kategori de blivit placerade i enligt Lundén och 
Lindblad (2002, s 12) i vårt teoriavsnitt 3.1.1. BRIS mål är att hjälpa barn som far illa 
och för att nå sitt mål använder de resurser i form av bl.a. ideellt arbete samt bidrag och 
gåvor för att kunna driva verksamheten. På så sätt motsvarar de Hemströms 
(2002 s 95 f) tolkning av en rent ideell förening som genom icke ekonomisk verksamhet 
främjar medlemmarnas intresse.  
 
Chalmers golfklubb har som mål att verka för att medlemmarna ska kunna spela golf, 
detta genom att bl.a. tillhandahålla en bana för dem. För att finansiera verksamheten 
krävs mycket pengar då hög kvalitet är klubbens strategi. Det skulle vara för kostsamt 
för medlemmarna ifall de skulle behöva betala hela driften av anläggning mm, därför 
har föreningen även en butik, golfkurser samt företagsavtal för att öka intäkterna. Dessa 
verksamheter kan enligt Lindblad och Lundén (2000, s 9) utifrån skatterättsliga grunder 
betraktas som näringsverksamhet och därmed även som ekonomisk verksamhet.  
 
Villaägarnas riksförbund verkar för att de som vill bo i egen villa ges möjlighet härtill. 
Detta för att det inte alltid är självklart att man har råd att bo i ett hus, då 
fastighetstaxering, värmekostnader mm. är höga. Genom att förbundet arbetar för att få 
ner boendekostnaderna främjas medlemmarnas ekonomiska intresse, vilket gör att de 
betraktas som en ideell förening med vinstsyfte för medlemmarna enligt Lundén och 
Lindblad (2002, s 12). 
 
Det som är intressant med Chalmers golfklubb och Villaägarna är att både intendenten 
samt ekonomichefen ser sin egen förening som en rent ideell förening utan varken 
ekonomisk verksamhet eller vinstsyfte. Anledningen enligt intendenten är att 
verksamheten inte ska gå med vinst, utan bara täcka kostnaderna. Ekonomichefen 
däremot menar att föreningen även ser till icke medlemmars intresse genom att de också 
får ekonomiska fördelar av förbundets arbete. Golfklubben har dock ingenting emot den 
klassificering som den fått, då det inte påverkar föreningen på något sätt. Villaägarna 
däremot drabbas ekonomiskt då förbundet även klassas som icke allmännyttig och 
därmed bl.a. måste skatta för sin verksamhet.  
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5.1.2 Målet med en ideell förening 
BRIS region nord har ca 80 ideellt arbetande medlemmar, vilket visserligen kan verka 
lågt jämfört med att föreningen har ca 900 medlemmar totalt. Men det stämmer ändå bra 
in på att det ideella arbetet är en byggsten i de flesta ideella föreningar som Lundén och 
Lindblad (2002, s 9) skriver. Att inte fler jobbar ideellt beror dels på att de flesta väljer 
att endast vara stödmedlemmar och dels på att de som jobbar med telefon- och mejlsvar 
till barn- och ungdomar måste fylla vissa kriterier för att få göra det. Dessa 80-talet 
medlemmar kan stämma in på Amnås (1995, s 62) förklaring om att frivilligt arbete 
erbjuder en möjlighet för de ideologiskt medvetna men inte ekonomiskt starka 
medborgarna att med sin egen tid, kompetens och entusiasm göra en insats. 
 
Chalmers golfklubb är en individfokuserande organisation enligt Amnås (1995, s 56) 
definition, eftersom det är en idrottsförening. Föreningen har anställd personal, men 
liksom Lundén och Lindblad (2002, s 9) skriver om att de ideella föreningarna bygger 
på de ideella arbetsinsatserna så behövs dessa också i golfklubben. Detta eftersom 
kostnaderna för medlemmarna att spela golf går att hålla på en lägre nivå. 
 
Villaägarna är den största föreningen i undersökningen och har mellan fem- och tiotusen 
aktiva medlemmar med förtroendeuppdrag, vilket till övervägande del sköts ideellt på 
fritiden. Arbetet är visserligen ideellt, men föreningens verksamhet handlar om 
medlemmarnas ekonomiska intresse till skillnad mot det Amnå (1995, s 20) skriver om 
att det ideella arbetet sker utan huvudsaktlig avsikt att vinna några egna materiella 
fördelar. Föreningens verksamhet går ut på att förbättra förhållandena för villaägare. En 
stor del av arbetet är kunskapsbaserat genom att bland annat rådgivning ges till 
medlemmar, t.ex. i juridiska frågor och inom energisparområdet. Det innebär att också 
att föreningen, förutom de ideellt engagerade, måste anställa personal med 
specialkunskap inom olika områden. Det stämmer in på det som Lundén och Lindblad 
(2002, s 9) skriver om att utvecklingen bl.a. visar att en ideell förening kan ha anställd 
personal. 
 
 
5.1.3 Extern redovisning 
Föreningarna i undersökningen har väldigt olika årsredovisningar, även om de följer 
samma regelsystem genom BFL och ÅRL. BRIS har inte krav enligt lag att lämna 
årsredovisning, men gör det ändå eftersom olika intressenter (bidragsgivare, SFI, 
Riksförbundet m.fl.) efterfrågar den informationen. Jämförelse kan göras med Lundén 
(2002, s 109), som skriver att det är lämpligt att föreningar följer BFL:s regler för att 
kunna visa intressenterna vart pengarna tagit vägen. BRIS har en väldigt innehållsrik 
verksamhetsberättelse med både siffror och berättande information om verksamheten 
under året. Det finns ingen uttalad redovisning av intellektuellt kapital, men det som 
framkommer i verksamhetsberättelsen  
 
Chalmers golfklubbs årsredovisning är utformad på ett annat sätt. Föreningens 
redovisning innehåller den information som ska vara med, men inte på samma ”säljande 
sätt” och inte lika omfattande som BRIS och Villaägarna. Golfklubben är mindre i 
storlek och informationen i redovisningen riktar sig i första hand till medlemmarna, 
vilka till olika grad redan är insatt i verksamheten genom att de vistas på golfbanan och 
tar del i verksamheten. 
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Villaägarna riktar också sin information till medlemmarna i första hand, men det är en 
större förening än Chalmers golfklubb och långtifrån alla medlemmar är aktiva i 
föreningen. Villaägarnas årsredovisning innehåller mycket information om vad som 
gjorts under året, vilka frågor de arbetat med, remisser som skrivits samt en del statistik 
om medlemmar bl.a.  
 
Dessa tre föreningars redovisning visar på att redovisningens syfte och innehåll varierar 
beroende på perspektiv, som Falkman (2001, s 13) skriver. Det som redovisas är 
avgränsat till sådant som är relevant för de respektive föreningarna och ger olika bilder 
av dessa vilket även Hayes (1983) nämner. Den viktigaste funktionen för föreningarnas 
redovisning verkar vara att legitimera dess handlande genom att visa hur verksamhetens 
resurser använts. Det är även en av de funktioner för redovisningen som Mellemvik 
m.fl. (1988) tar upp om i sin artikel. 
 
 
5.2 Hur förvaltar den ideella sektorn det egna kapitalet och intellektuella 

kapitalet för att på bästa sätt uppfylla organisationens mål och generera 
nytta för medlemmar, givare eller andra intressenter? 

 
5.2.1 Förvaltning av eget kapital - BRIS 
Vid vinst/överskott har BRIS:s medlemmar fullt inflytande över hur pengarna ska 
disponeras. Detta genom att medlemmarna vid årsmötet varje år beslutar om hur 
pengarna ska komma att användas, vilket stämmer bra överens med vår teori i avsnitt 
3.2.4. 
 
BRIS anser inte att det är olämpligt att visa en vinst i föreningens resultat, men att det 
bör lyftas fram i årsredovisningen. En förklaring ska lämnas till varför det blivit ett 
överskott och om möjligt vad pengarna kommer att användas till, menar föreningen. 
Detta för att kunna visa på en långsiktighet i sitt tänkande samt att föreningen har en 
trygg ekonomi. Föreningen anser att när folk ger pengar till BRIS ska de känna att det är 
pengar som kan användas till ändamålet och inte till att täcka ett akut underskott eller 
liknande. BRIS ansöker även om pengar från kommunerna inom regionen och då vill de 
också kunna visa att det är tryggt att ge pengar till föreningen, att de har en fungerande 
förvaltning och kan ta ansvar för sin personal. Lundén och Lindblad (2000, s 126) 
skriver dock att det inte är meningen att en ideell förening ska gå med vinst. Enligt 
Falkman (2001, s 13) är redovisningens syfte och innehåll varierande beroende på val 
av perspektiv. Mellemvik m.fl. (1988) anser att användning av extern redovisning kan 
visa sina intressenter den ekonomiska ställningen, och därmed hur de har förvaltat 
verksamhetens resurser. 
 
BRIS region Nord har under några år samlat på sig ett överskott så de har en 
buffert/fonderade medel ungefär motsvarande kostnaderna för ett halvt år för lokaler 
och personal. Allt annat överskott förs vidare i verksamheten och det finns inget annat 
syfte med pengarna mer än att det ska omsättas i föreningen. Enligt Lundén 
(1995, s 119) är det egna kapitalet skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder 
och genom fonderingarna talar man bara om hur det egna kapitalet fördelas. Hayes 
(1983) skriver att man i redovisningen försöker fånga komplexiteten genom att dela upp 
kostnaderna och fördela dem i större utsträckning. 
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5.2.2 Förvaltning av eget kapital - Chalmers golfklubb 
För Chalmers golfklubb är det ingen diskussion om hur ett överskott ska användas utan 
det går över i en ny räkning varje år. Det jämnas emellertid ut på längre sikt eftersom 
det vissa år går back och vissa år blir det positivt resultat, budgetmässigt försöker 
föreningen dock ligga nära ett nollresultat. Skulle däremot någon medlem vilja att 
överskottet ska användas på något speciellt sätt, då kan denne lämna en motion om det i 
vanlig ordning till ett av de två årliga medlemsmötena. Detta stämmer överens med vår 
teori i avsnitt 3.2.4. Hayes (1983) tar upp hur organisationer lever i en otydlig och 
föränderlig värld där mål och resultat av handlingar är osäkra, vilket gör att 
redovisningen underlättar handlandet i organisationen. 
 
Golfklubben ser inga problem med redovisningen av det egna kapitalet eller ett 
överskott i bokföringen. Detta eftersom golfklubben är en ideell förening som inte 
påverkas skattemässigt av att ha ett överskott i resultatet, därför används inte heller 
över- och underavskrivningar. Föreningen fonderar däremot för extraordinära åtgärder 
som normalt inte görs, t.ex. för sandbyte i bunkrarna. Sådana projekt tas upp i budgeten 
och följs upp separat så att medlemmarna ser att det blir gjort. Lundén och Lindblad 
(2002, s 129 ff) förklarar att ideella föreningar kan göra resultatregleringar genom 
fonderingar samt avskrivningar över/under plan om föreningen planerar att göra någon 
investering i framtiden eller inte väljer att visa vinst/överskott. Mellemvik m.fl. (1988) 
menar att genom användning av extern redovisning kan man visa sina intressenter den 
ekonomiska ställningen och därmed hur verksamhetens resurser har förvaltats (ibid). 
Hayes (1983) skriver att man i redovisningen försöker fånga komplexiteten genom att 
dela upp kostnaderna och fördela dem i större utsträckning. 
 
Chalmers golfklubb har som mål att i övergripande nivå äga själva, vilket innebär att 
när tillfälle ges försöker föreningen köpa den mark som för närvarande arrenderas för 
golfbanan. Föreningen vill även i största möjliga mån använda egen finansiell styrka 
och undviker att låna pengar, bortsett från medlemmarnas insatser som betraktas som 
lån. Lundén och Lindblad (2000, s 126) skriver dock att det inte är meningen att en 
ideell förening ska gå med vinst. Enligt BFL som nämnts i teorikapitlet, avsnitt 3.2.5 är 
innehav av tillgångar en förutsättning för en ideell förening att kunna driva sin 
verksamhet och även en grund för hur omfattande redovisning den ska ha. Mellemvik 
m.fl. (1988) anser att användning av extern redovisning kan visa intressenterna den 
ekonomiska ställningen, och därmed hur de har förvaltat verksamhetens resurser. 
 
 
5.2.3 Förvaltning av eget kapital - Villaägarnas riksförbund 
Villaägarna överför alltid ett eventuellt överskott i resultatet i ny räkning. Eftersom 
föreningen inte skattar för vinster så spelar dess storlek inte någon roll ur det 
perspektivet. Av den anledningen görs inga fonderingar eller över- och 
underavskrivningar. Med andra ord kommer Lundén och Lindblads (2002, s 129 ff) 
rekommendation om bokslutdispositioner inte till användning hos Villaägarnas 
riksförbund. Hayes (1983) anser att externredovisning bl.a. ger en bild eller karta av 
organisationen genom att avgränsa det som redovisas till det som är relevant för 
organisationen. 
 
Förmögenhet är definitionsmässigt detsamma som eget kapital och för Villaägarnas 
riksförbunds del består det framförallt av de förutbetalda intäkterna, även om de i sin tur 
är en skuld till nästa år. Det egna kapitalet ska fylla två syften inom föreningen. Det ena 
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är att det ska vara så stort att föreningens existens inte ska äventyras vid kortvariga 
nedgångar, t.ex. om det skulle bli ett större ”medlemstapp” under en kortare tid eller 
något liknande. Det andra syftet är att föreningen ska ha muskler att kunna gå med ett 
kraftigt underskott om det skulle dyka upp någon intressepolitisk fråga, som är av 
oerhört stort intresse för medlemmarna. Det är dyrt att driva kampanjer i olika frågor 
och det egna kapitalet skulle således, enligt föreningen, vara en säkerhet för att kunna 
göra detta. Lundén och Lindblad (2002, s 129 ff) menar just att en ideell förening 
genom resultatregleringen kan minska ett överskott mot framtida underskott. När ansvar 
decentraliseras krävs därmed variation i redovisningstekniken för att rationalisera och 
rättfärdiga handlingar enligt Hayes. Han anser även att behovet av att få en bättre 
överblick av en större organisation kräver en utveckling till ett mer omfattande 
redovisningssystem. Ett sådant system gör det även möjligt att besluta om vad som ska 
redovisas i bokslut och det startar också processen med att utveckla organisatoriska 
myter, förklarar Hayes. 
 
 
5.2.4 Förvaltning av intellektuellt kapital - BRIS  
I Umeå har BRIS idag för närvarande sju anställda och ca 80 medlemmar som arbetar 
helt ideellt med att svara på telefonsamtal och mejl från främst barn och ungdomar. 
Dessa människor är att betrakta som föreningens personal samt humankapital. Enligt 
Stewart (1997, s 56) är en organisations humankapital ”den kompetens hos individerna 
som behövs för att förse kunderna med lösningar”. Kunderna i BRIS fall jämställer vi 
med barnen/ungdomarna vars rättigheter och levnadsvillkor behöver förbättras. 
 
BRIS’ humankapital/personal rekryteras utifrån speciella krav och får utbildning inom 
föreningen. Detta stämmer överens med vad Stewart (1997, s 211 ff), har tagit upp om 
det intellektuella kapitalets uppbyggnad i ett företag. Stewart skrev också om att 
organisationens förmögenhet skapas kring den kompetens och begåvning som är 
kärnkompetens samt strategisk kompetens genom att den skapar det förädlingsvärde 
som kunderna betalar för. Människor med dessa talanger är tillgångar att investera i 
(ibid).  
 
De anställda i BRIS förmedlar den kunskap som kommer in, till beslutsfattare och 
yrkesverksamma inom t.ex. skola och socialtjänst samt utbildar människor på högskolor 
och liknande. De träffar även barn och ungdomar i skolorna samt informerar om deras 
rättigheter i olika sammanhang och om vad BRIS kan göra för dem. Stewart 
(1997, s 122) menar att humankapitalet utvecklas, sprids och kommer till användning 
när medarbetares tid och begåvning engageras i aktiviteter som leder till innovationer.  
 
Utbildning är vad BRIS nämnt som ett måste för sin personal. Detta stämmer överens 
med strukturkapital som Stewart (1997, s 147) nämnt. Han menar att strukturkapitalet 
tillhör hela organisationen, vilket kan reproduceras och delas med andra. Edvinsson och 
Malone (1997, s 29) menar att allt det som finns kvar på arbetsplatsen när personalen 
har gått hem är strukturkapital.  
 
BRIS nämner i sin årsredovisning en hel del om framförallt de olika frivilligarbetarna 
och utbildning av dem. Det framkommer också att föreningen ingått i rådet för 
migrations- och asylpolitiska barnfrågor vilket är ett tecken på förtroendet som 
samhället har för BRIS. Dock menar Stewart (1997, s 211 ff) att strukturkapitalet ägs av 
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företaget utan förbehåll, men kunderna bryr sig minst om detta, därför är de strukturer 
bäst som gör minst väsen av sig. 
 
BRIS har ett bra förtroende hos barn och ungdomar, vilket kan stämma in på vad som 
Edvinsson och Malone (1997, s 29) menar med kundkapital, dvs. relationerna som 
utvecklats med nyckelkunder. Enligt Stewart (1997, s 187) har varje företag med kunder 
ett kundkapital då det är kunderna som betalar fakturorna. Vi tolkar barn och ungdomar 
som BRIS’ nyckelkunder samt barnens och ungdomarnas förtroende för BRIS som 
fakturor – de litar på att de får den hjälp de behöver.  
 
Alla barn har fri tillgång till BRIS telefon- och mejlverksamhet vilket vi tolkar som 
BRIS’ sätt att förvalta sitt kundkapital. Stewart (1997, s 211 ff) menar att om man 
skapar speciella relationer med sina kunder, dvs. att dessa barn och ungdomar kan höra 
av sig till BRIS utan problem, kommer det att ge både kund och leverantör värde och 
avkastning. Leverantör i det här fallet är alltså BRIS. 
 
 
5.2.5 Förvaltning av intellektuellt kapital - Chalmers golfklubb 
Chalmers golfklubbs största tillgång är bl.a. anställd personal och hög service. Dessa är 
att betrakta som intellektuellt kapital vilket omfattas av föreningens immateriella 
tillgångar. Stewart (1997, s 87) skriver att till skillnad från de tillgångar som är 
välkända för företagare och ekonomer till exempel mark, fastigheter, maskinutrustning 
och pengar är intellektuellt kapital immateriellt. Stewart (1997, s 211 ff) menar att 
human-, struktur- och kundkapital är delsystem som ska integreras till en helhet. Det 
räcker inte att investera i människor, system och kunder var för sig. De kan stödja 
varandra, men de kan också motverka varandra. Det framkom dock inte i vår empiri om 
hur Chalmers golfklubb förvaltar sitt intellektuella kapital. 
 
Chalmers golfklubb har idag anställda som uppgår till 12 årsarbetare och de ideellt 
arbetande medlemmarna ca 70 stycken. Dessa människor är att betrakta som 
föreningens personal samt humankapital. All individuell förmåga, kunskap, skicklighet 
och erfarenhet hos företagets personal och ledning omfattas av termen ”humankapital” 
enligt Edvinsson och Malone (1997, s 55). Företaget i det här fallet är alltså 
golfklubben.  
 
Föreningen är beroende av frivilliga insatser från medlemmar och kommittéer, vilket 
har skett i ganska stor omfattning det senaste året, är det nämnt i Chalmers golfklubbs 
årsredovisning. Humankapitalet anses, enligt Alström och Sjöblom Nordgren (2000, s 
108), mäta organisationens och medarbetarnas förmåga att tillsammans skapa värde och 
effektivitet. 
 
Föreningens personal skall hjälpa till att driva golfverksamheten så att alla medlemmars 
behov av trevligt golfspel av god kvalitet tillgodoses. Alström och Sjöblom Nordgren 
(2000, s 108 f) menar att humankapitalet även påverkar lönsamheten direkt genom att 
skapa mervärde som följd av medarbetarnas möjlighet att skapa effektivitet och kvalitet. 
Medlemmarnas behov av föreningen är vår tolkning av lönsamheten i det här fallet.  
 
De ideella av personalen i golfklubben beskrivs som ersättbara, då de kommer och går 
och inte alltid har den kompetens som krävs. Detta stämmer inte överens med Stewarts 
(1997,s 211 ff) princip om uppbyggandet av det intellektuella kapitalet i företaget. 
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Stewart menar att enskilda individer när som helst kan lämna företaget men genom 
grupper och team, som integrerar olika fackområden tillvaratas, formaliseras och 
kapitaliseras kompetensen i företaget. Föreningens ekonomi och redovisning är ett 
exempel på fackområden. 
 
Nya medlemmar fås till föreningen genom den egna websiten, utbildning av nya golfare 
och annonsering till viss del. Strukturkapitalet är bl.a. hårdvaran, mjukvaran och 
databaser menar Edvinsson och Malone (1997, s 29). Därför anser vi att golfklubbens 
egna website borde vara ett organisationskapital vilket omfattas av golfklubbens 
strukturkapital. Detta enligt författarnas (Edvinsson & Malone, 1997, s 56) definition av 
organisationskapital som vi tagit upp i vårt teorikapitel (avsnittet 3.3.2). Stewart 
(1997, s 211 ff) menar att strukturkapitalet ägs av företaget utan förbehåll, men 
kunderna bryr sig minst om detta, därför är de strukturer bäst som gör minst väsen av 
sig. 
 
Golfklubben anser att medlemmarna är en förutsättning för att föreningen ska fungera 
då medlemslån samt –avgifter finansierar en stor del av verksamheten. Vi tycker det är 
lämpligt att se dessa medlemmar som klubbens kundkapital. Stewart (1997, s 187) 
menar att det är kunderna som betalar fakturorna och eftersom de gör det, är spåren i de 
ekonomiska översikterna efter kundkapitalet lättare att följa än spåren efter human- och 
strukturkapitalet. Detta tycker vi stämmer in på Chalmers golfklubb. 
 
Om verksamhetens största kostnad samt tillgång nämnde klubben bl.a. 
administrationen, hög service, snygg och prydlig anläggning, skötsel av den. Detta 
tolkar vi som föreningens sätt att förvalta både sin goodwill som sitt 
kundkapital/strukturkapital, då medlemmarnas behov av trevligt golfspel av god kvalitet 
tillgodoses. Enligt Edvinsson och Malone (1997, s 58) brukar kundkapitalet vara dolt i 
”goodwill”. Författarna (op cit, s 29) som även anser att kundkapitalet borde omfattas 
av strukturkapitalet (se figur xx) menar att strukturkapital kan ägas och därmed göras 
affärer med. Stewart (1997, s 154) menar att strukturkapitalet tar hand om medarbetares 
kunskaper och vidarebefordrar det till företagets kunder.  
 
 
5.2.6 Förvaltning av intellektuellt kapital - Villaägarnas riksförbund 
Villaägarnas verksamhet är delvis uppbyggd på ideellt arbete, men det finns även ca 55 
anställda inom föreningen samt aktiva medlemmar (med förtroendeuppdrag) beräknas 
vara mellan femtusen och tiotusen. Dessa anser vi är förbundets humankapital bland 
vilka all individuell förmåga, kunskap, skicklighet och erfarenhet finns enligt Edvinsson 
och Malone (1997, s 55). Om hur föreningens förvaltar det intellektuella kapitalet, eller 
det byggs upp, framkom varken under intervjun eller i föreningens årsredovisning. 
 
De flesta av Villaägarnas riksförbunds medlemmar värvas genom 
telemarketingverksamhet, vilket enligt vår tolkning hör till förbundets 
organisationskapital som omfattas av strukturkapital. Edvinsson och Malone (1997, s 
56) menar att organisationskapitalet består av bl.a. företagets investeringar i system och 
verktyg som bistår exempelvis distributionskanaler. Villaägarnas riksförbund är i våra 
ögon ett företag och distributionskanalerna jämställer vi med riksförbundets 
telemarketingverksamhet. Stewart (1997, s 211 ff) menar att strukturkapitalet ägs av 
företaget utan förbehåll, men kunderna bryr sig minst om detta, därför är de strukturer 
bäst som gör minst väsen av sig. 
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Angående immateriella tillgångar såsom goodwill menar Villaägarnas riksförbund att 
det inte hör hemma i en ideell organisation. Visserligen skulle man kunna säga att 
medlemsregistret med 340 000 medlemmar skulle kunna ha ett värde om man såg 
affärsmässigt på det enligt förbundet. Vi tycker att det ligger lite i ovanstående men vill 
hellre se föreningens medlemmar som ett kundkapital då verksamheten främst 
finansieras genom sina medlemsintäkter. Detta är att jämföras med företagets kunder 
som betalar fakturorna som Stewart (1997, s187) nämnt. 
 
Remisser som skrivs, kampanjer för att påverka frågor som rör Villaägarnas 
riksförbunds situation, öppenhet i redovisning av föreningens vinst/överskott och eget 
kapital, rådgivning till medlemmarna samt utbildningsverksamhet som nyligt startat för 
dessa är vad som framkommit i vår empiri om Villaägarnas riksförbunds förvaltning av 
sitt kundkapital. Kunskapsarbete är kundarbete menar Stewart (1997, s 211 ff). Vidare 
menar han att man ska skapa speciella relationer, som kommer att ge både kund och 
leverantör värde och avkastning om möjlighet finns. Detta anser vi att Villaägarnas 
riksförbund har uppnått.  
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6 SLUTSATS 
 
 
 
Det är ytterst svårt att generalisera den ideella sektorn då verksamheter som bedrivs 
inom den är så olika och av så skilda slag. Genom vår analys av de tre utvalda ideella 
föreningarna kommer vi härmed att presentera våra slutsatser direkt under de i 
problemdiskussionen ställda forskningsfrågorna. I det här kapitlet kommer även 
resultaten av den andra frågan om eget kapital samt intellektuellt kapital att redogöras 
var för sig. 
 
 
 
6.1 Vilken koppling har organisationens mål och eget kapital samt intellektuellt 

kapital i ideella föreningars externredovisning? 
 
Vår slutsats är att BRIS, ren ideell förening, och Villaägarnas Riksförbund, ideell 
förening med vinstsyfte för medlemmarna, lägger ner mer resurser på årsredovisningen 
för att tydligt kunna visa hur pengarna används och hur verksamheten sköts. För 
Chalmers Golfklubb, ideell förening med ekonomisk verksamhet, har däremot inte 
samma behov av detaljerad verksamhetsberättelse, som de två andra föreningarna. Detta 
eftersom klubbens årsredovisning inte är lika efterfrågad av intressenterna, utan görs 
mest för att uppfylla kraven i ÅRL. Alla tre föreningarnas redovisning återspeglar 
organisationens mål och eget samt intellektuellt kapital (även om det intellektuella 
kapitalet inte är direkt uttalat, utan underförstått) och kopplingen däremellan är 
uppenbar. 
 
 
6.2 Hur förvaltar ideella föreningar det egna kapitalet och intellektuella 

kapitalet för att på bästa sätt uppfylla organisationens mål och generera 
nytta för medlemmar, givare eller andra intressenter? 

 
6.2.1 Förvaltning av eget kapital 
De tre olika typerna av ideella föreningar, BRIS, Chalmers golfklubb samt Villaägarnas 
riksförbund verkar inte ha några som helst problem att förvalta det egna kapitalet för att 
uppfylla organisationens mål. Alla tre undersökta föreningar menar dock att de inte har 
något emot att redovisa en eventuell vinst/överskott utan det är bara positivt när det 
händer. Det blir istället ett sätt att visa medlemmar, givare eller andra intressenter att 
man har en trygg ekonomi. 
 
Resultatregleringar såsom fonderingar samt överavskrivningar visar sig inte vara 
någonting nytt för föreningarna. De känner alla till metoderna, men intressant nog har 
det visat sig att alla tre ideella föreningar enhetligt valt att inte nyttja överavskrivningar. 
Vår slutsats om detta är att det beror på skatten, dvs. så länge föreningarna inte behöver 
skatta för vinsten/överskotten så lär överavskrivningar vara överflödiga.  
 
Fonderingar görs både hos BRIS samt Chalmers golfklubb men inte hos Villaägarna, 
vilket vi inte riktigt förstår varför. Villaägarna har två syften med sitt eget kapital, och 
de anser vi skulle kunna uppnås mycket bättre med fonderingar. I och med detta har vi 
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kommit fram till att klassificeringar i ideella föreningar påverkar hur deras eget kapital 
samt vinst/överskott redovisas.  
 
6.2.2 Förvaltning av intellektuellt kapital 
BRIS, en ren ideell förening, har visat sig vara den som bäst har integrerat human-, 
struktur- och kundkapital till en helhet i sin verksamhet. Både under intervjun samt 
analysen har vi fått intrycket av att BRIS är mycket mån om sitt intellektuella kapital i 
verksamheten. Dock har vi saknat tungvikten på den samt en tydligare redogörelse av 
humankapitalet/intellektuella kapitalet i BRIS:s årsredovisning. 
 
Chalmers golfklubb, en ideell förening med ekonomisk verksamhet, kan behöva förvalta 
sitt intellektuella kapital bättre än i dagsläget. Humankapitalets värde i föreningen är 
väldigt lågt värderat jämfört med kundkapitalet. Vi finner ingen bra balans mellan 
human-, struktur- och kundkapitalen i verksamheten. Den ideella personalens 
kompetens bör stärkas, detta förutsätter dock att föreningens omsättning av både ideell 
och anställd personal minskar.  
 
Villaägarnas riksförbund, en ideell förening med vinstsyfte för medlemmarna, är 
föreningen som har störst kundkapital och förvaltningen av det är i det närmaste 
komplett. Humankapitalets värde och dess förvaltning i föreningen saknas. 
Riksförbundets årsredovisning ger ett kommersiellt intryck. Därmed behöver det 
intellektuella kapitalet förstärkas som helhet. 
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7 DISKUSSION OCH REKOMMENDATION 
 
 
 
I slutdiskussionen redogörs våra egna reflektioner samt tankar kring vad som 
framkommit i vårt arbete om den ideella sektorn. Till ideella föreningar vill vi härmed 
ge förslag om hur de bättre kan förvalta sitt eget kapital samt intellektuella kapital. 
 
 
 
7.1 Slutdiskussion 
Det vi tycker är intressant och som framkommit i vårt arbete är att två av de utvalda 
ideella föreningarna (BRIS och Villaägarnas Riksförbund) redan innan den nya BFL:s 
tillkomst har valt att upprätta årsredovisning enligt ÅRL. Det tyder på vikten av att 
kunna visa sin verksamhet och förvaltning av resurser är stor för dessa föreningar. Den 
ideella sektorn är inte så ideell alla gånger anser vi, detta genom att t.ex. BRIS som är 
en ren ideell förening även har avlönad personal. Frågan är om det inte finns några 
välutbildade människor som vill ställa upp för större ideella föreningar utan ekonomiskt 
intresse? Eller kan det vara för att intressenterna har större krav på en ideell förenings 
ekonomiska förvaltning idag? 
 
En annan reflektion är att vissa ideella föreningar kan vara så stora att de närmast börjar 
likna företag, men ändå var det först nyligt (2001) som BFL:en ställde kravet att de ska 
upprätta en årsredovisning. Man kan också fråga sig om förtroendet för de ideella 
föreningarnas hantering av medlemmarnas bidrag minskat eller om de ideella 
föreningarna har missbrukat sin identitet som ideell förening? 
 
Vad gäller den intellektuella kapitalredovisningen som har uppmärksammats de senaste 
åren bland företag, verkar det huvudsakliga skälet varit att förklara hur mycket mer 
värda deras verksamhet är än det bokförda. Men för den ideella sektorns del är det 
kanske inte av intresse att få ett pris på det intellektuella kapitalet, då en ideell förening 
inte går att sälja. Vi tycker dock att människorna som utför det ideella arbetet 
(humankapitalet) för att nå föreningens mål absolut är värt en plats i årsredovisningen. 
Det är trots allt dessa människor som utgör den ideella sektorn. 
 
 
7.2 Rekommendation om förvaltning av eget kapital och intellektuellt kapital 
Fondering är en bra disposition av det egna kapitalet i en ideell förening som upprättar 
en årsredovisning. Genom fonderingar får alla intressenter lätt fram hur kapitalet 
förvaltas och hur verksamheten planeras att driva. 
 
Det intellektuella kapitalet borde poängteras mer än allt annat i en ideell förening. För 
föreningar som upprättar en årsredovisning rekommenderar vi att förse det intellektuella 
kapitalet i verksamheten med en egen rubrik.  
 
Kundkapitalet värdesätts oftast högst i en ideell förening precis som ett företag, och det 
tycker vi är helt okej så länge humankapitalet uppskattas minst lika mycket! Det är hög 
tid för den ideella sektorn att balansera human-, struktur- och kundkapital mer i 
verksamheten som helhet. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Vi är två studenter, Maria Kaati och Mei-Lin Yang, som läser tredje året på 
ekonomprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Som en del i arbetet med vår c-
uppsats i ämnet ekonomistyrning, har vi valt att intervjua aktörer inom den ideella 
sektorn. Bakgrunden till detta är att betydligt fler ideella föreningar än tidigare är 
tvungna att följa bokföringslagen och därmed även årsredovisningslagen from 2001. 
Dessa lagar är till stor del anpassade till det redovisningsbehov som finns för företag 
med ett vinstdrivande syfte. Vi vill därför, ur de ideella föreningarnas perspektiv, 
undersöka den externa redovisningens beskrivning av och koppling mellan 
organisationens mål och eget kapital/förmögenhet. 
 
Vi har kontaktat dig eftersom vi är intresserade av hur du som aktör inom den ideella 
sektorn uppfattar och ser på detta ämne. Nedan finns en intervjuguide med frågor vi vill 
få belysta och till en del av dem finns även punkter som vägledning. 
 
Intervjun sker via telefon och vi kommer båda två att vara närvarande. För att få ut det 
mesta av den kommer vi även att spela in på band. De intervjuer vi utför kommer sedan 
att sammanställas i en uppsats, vilket innebär att det blir offentligt. 
 
Vid frågor eller funderingar nås vi på dessa mejl-adresser eller telefonnummer: 
Maria Kaati, markaa-2@student.ltu.se, tel.nr. xxxxxxxxxx 
och Mei-Lin Yang meiyan-2@student.ltu.se  
 
 
Intervjuguide 

1. Vilken befattning har du i den här föreningen?  
 
2. Hur länge har du haft den befattningen samt varit aktiv i föreningen?  

 
3. Berätta vad du gör, dvs vilka arbetsuppgifter du har i föreningen. 

o Är du insatt i föreningens ekonomiska redovisning? 
o Har du tillgång till föreningens ekonomiska redovisning? 
 

4. Hur ser ansvarsfördelningen ut i föreningen? 
 
5. Vad har du för ansvarsområden? 

 
6. Vilket ändamål har din förening? Berätta om föreningens verksamhet, syfte och 

mål. 
 
7. Det finns enligt litteraturen tre olika typer av ideella föreningar, hur vill du 

klassificera din förening?  
a) Förening som genom icke ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen. 

(Rent ideell) 
b) Förening som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen. 

(Ideell med ekonomisk verksamhet) 
c) Förening som genom icke ekonomisk verksamhet främjar medlemmarnas 

ekonomiska intresse. (Ideell med vinstsyfte) 
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BILAGOR 

8. Hur är föreningens verksamhet uppbyggd för att nå målet? 
o Ideellt arbete? Antal aktiva medlemmar, antal övriga ideellt arbetande? 
o Avlönad personal? Antal anställd personal av föreningen, antal aktiva 

medlemmar? 
o Antal passiva medlemmar? 
o Vilka kostnader uppkommer för genomförandet av verksamheten? 
o Hur får ni nya medlemmar till föreningen? 
 

9. Hur finansieras föreningens verksamhet? 
o Självfinansiering (egna intäkter som medlemsavgifter). 
o Intäkter från verksamhetsutövning (inträden etc). 
o Gåvor, bidrag, sponsring, samarbetspartners mm. 
o Lån 

 
10. Under ett visst år kan det tänkas att föreningen får en vinst/ett överskott. Vilket 

inflytande har styrelse respektive medlemmar över hur föreningen ska använda 
dessa pengar? 

 
11. Hur resonerar styrelsen respektive medlemmarna om hur en vinst/ett överskott 

skall användas? 
 
12. Anser Du att vinsten/överskottet används för att (på bästa sätt) uppfylla 

föreningens mål?  
 
13. Om ja, hur?  
 
14. Om nej, varför? 
 
15. Har ni upprättat bokslut, årsredovisning eller inget av dem före år 2001, dvs 

innan den nya bokföringslagen trädde i kraft? 
 
16. Har den nya bokföringslagens krav på årsredovisning medfört svårigheter/hinder 

för föreningen?  
 
17. Hur redovisar ni vinsten/överskottet och det egna kapitalet i årsredovisningen (i 

balans- och resultaträkning, verksamhetsberättelse och noter)? Varför har ni valt 
att redovisa på detta sätt? 

 
18. Ser Du några problem med att redovisa en förenings vinst/överskott och eget 

kapital? 
 
19. Vad består föreningens tillgångar av? Vad består föreningens skulder av? 
 
20. Har någon nytta av att din förening redovisar sin vinst/överskott och sitt eget 

kapital? Vem/vilka? 
 
21. Framgår det från er årsredovisning hur föreningen förvaltar det egna kapitalet 

för att nå målet med verksamheten? Om ja, på vilket sätt? Varför? 
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