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Sammanfattning 
Titel: Intressenternas syn på ideella föreningars redovisning 

Kurs: FED334 – System för redovisning, revision och ägarstyrning 

Författare: Bengtsson, C., Fredriksson, J., Jönsson, M. 

Handledare och examinator: Karin Jonnergård  

Bihandledare: Erik Rosell 

 

Nyckelord: ideell förening, intressent, årsbokslut, kontraktsteori, agentteori 

 

Syfte: Att utifrån ett användarperspektiv undersöka om det finns ett gap mellan den 

lämnade informationen och mottagarens informationsbehov i ideella föreningar.  

 

Metod: Uppsatsen bygger på en fallstudie utförd hos intressenter till två ideella 

idrottsföreningar. Det empiriska materialet samlades hos intressentgruppen 

medlemmar in genom en enkät och hos övriga intressentgrupper genom kvalitativa 

intervjuer.  

 

Teoretiska utgångspunkter: Vi har i vår uppsats utgått från kontraktsteori, 

agentteori och intressentteori.  

 

Slutsats: Det framkom i vår studie angående informationsgapet att det finns ett 

informationsgap hos intressentgruppen medlemmar. Hos övriga intressenter kunde vi 

inte se något informationsgap på grund av att de, i de fall de inte använde 

årsbokslutet, istället använde alternativa informationskällor för att uppfylla sitt 

informationsbehov. Dock fanns ett gap hos dessa intressenter angående årsbokslutet 

såtillvida att många intressenter uttryckte ett intresse för årsbokslutet men föreningen 

hade inte tillhandahållit dem detta.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att studera redovisningen 

ur ett användarperspektiv i ett antal ideella föreningar på elitnivå, exempelvis 

föreningar i Elitserien eller Allsvenskan, där omsättningen är betydligt större än i de 

föreningar vi studerat. Det hade även varit intressant att studera metoder som kan 

överbrygga eventuella informationsgap i ideella föreningar, som till exempel social 

redovisning.



    IV 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ..................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion........................................................................... 6 
1.3 Problemformulering.......................................................................... 7 
1.4 Syfte................................................................................................. 7 
1.5 Studiens relevans ............................................................................ 8 
1.6 Disposition ....................................................................................... 9 

 
2 EXPERTSTUDIE OCH PROBLEMUTVECKLANDE DISKUSSION ............................10 

2.1 Expertstudie................................................................................... 10 
2.1.1 Viktiga intressenter för den ideella föreningen........................ 11 
2.1.2 De största användarna ........................................................... 11 
2.1.3 Intressanta områden att studera............................................. 12 

2.2 Resultat av expertstudien .............................................................. 12 
2.3 Kontrakten i ideella föreningar ....................................................... 13 
2.4 Intressenterna................................................................................ 16 
2.5 Redovisningsinformationens tillgänglighet ..................................... 17 
2.6 Redovisningens kvalitativa egenskaper ......................................... 18 

 
3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ...............................................................................20 

3.1 Arbetsprocess................................................................................ 20 
3.2 Val av undersökningsmetod........................................................... 22 
3.3 Val av fallstudieobjekt .................................................................... 23 
3.4 Reliabilitet ...................................................................................... 24 
3.5 Validitet .......................................................................................... 25 
3.6 Generaliserbarhet .......................................................................... 26 
3.7 Litteraturinsamling.......................................................................... 26 
3.8 Analysmodell ................................................................................. 26 

 
4 EMPIRI......................................................................................................29 

4.1 Hovshaga IF .................................................................................. 29 
4.1.1 Föreningen ............................................................................. 29 
4.1.2 Intervju med ordförande Roland Östberg................................ 29 

4.2 Intervjuer med intressenter till Hovshaga AIF (HAIF)..................... 31 
4.2.1 Sponsor, ICA Supermarket Hovshaga.................................... 31 
4.2.2 Sponsor, Team Sportia Växjö................................................. 32 
4.2.3 Anställd................................................................................... 33 
4.2.4 Växjö kommun........................................................................ 34 
4.2.5 Medlemmar............................................................................. 36 

4.2.5.1 Anledning till läsning ................................................................................ 36 
4.2.5.2 Tillgänglighet............................................................................................ 37 
4.2.5.3 Informationsbehov ................................................................................... 37 
4.2.5.4 Kontrollbehov ........................................................................................... 39 
4.2.5.5 Uppfattning............................................................................................... 40 

4.3 TK 77 ............................................................................................. 41 
4.3.1 Föreningen ............................................................................. 41 



    V 

4.3.2 Intervju med kassören Johan Nyberg ..................................... 41 
4.4 Intervjuer........................................................................................ 43 

4.4.1 Bank, Föreningssparbanken Vetlanda.................................... 43 
4.4.2 Sponsor, ICA Kvantum Vetlanda ............................................ 45 
4.4.3 Anställd/sponsor ..................................................................... 47 
4.4.4 Vetlanda kommun................................................................... 49 
4.4.5 Medlemmar............................................................................. 50 

4.4.5.1 Anledning till läsning ................................................................................ 51 
4.4.5.2 Tillgänglighet............................................................................................ 52 
4.4.5.3 Informationsbehov ................................................................................... 52 
4.4.5.4 Kontrollbehov ........................................................................................... 53 
4.4.5.5 Uppfattning............................................................................................... 54 

 
5 ANALYS....................................................................................................56 

5.1 Sponsorer ...................................................................................... 56 
5.1.1 Använder årsbokslut ............................................................... 56 
5.1.2 Använder inte årsbokslut ........................................................ 58 

5.2 Bank............................................................................................... 59 
5.2.1 Använder årsbokslut ............................................................... 60 

5.3 Kommun ........................................................................................ 62 
5.3.1 Använder årsbokslut ............................................................... 62 

5.4 Anställda ........................................................................................ 63 
5.4.1 Använder årsbokslut ............................................................... 63 

5.5 Medlemmar.................................................................................... 65 
5.5.1 Använder årsbokslut ............................................................... 65 
5.5.2 Använder inte årsbokslut ........................................................ 66 

5.6 Övergripande analys...................................................................... 69 
 
6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER.....................................................71 

6.1 Slutsatser....................................................................................... 71 
6.2 Egna reflektioner och kritik............................................................. 73 
6.3 Förslag till fortsatt forskning ........................................................... 74 

 
REFERENSER ...................................................................................................76 

Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjumanual Expertstudie 
Bilaga 2 – Intervjumanual Föreningar 
Bilaga 3 – Intervjumanual Intressenter 
Bilaga 4 – Enkät 
 
 
 
 
 
 
 



- Inledning -  
____________________________________________________________________ 

    1 

1 INLEDNING  

 
1.1 Bakgrund 

 

Den ideella föreningen är den vanligaste organisationsformen inom den ideella 

sektorn i Sverige. År 2002 stod verksamheten i ideella föreningar och liknande 

juridiska former för cirka 70 procent av omsättningen i den ideella sektorn. 

(Wijkström och Einarsson 2006) 

 

Vi kommer i uppsatsen utgå från att begreppet ”non-profit organization” innefattar 

den svenska organisationsformen ideell förening. Vi utgår vidare från att ideell 

förening är en är en organisationsform inom det som benämns den ideella sektorn. 

Begreppet ideell organisation ser vi som ett bredare begrepp än ideell förening. 

Medan ideell förening är en associationsform så syftar begreppet ideell organisation 

inte på någon associationsform utan på verksamhetens karaktär, oavsett 

associationsform. Enligt Wijkström och Einarsson (2006) är föreningar och stiftelser 

de två grundläggande juridiska formerna som används för att organisera verksamhet i 

den ideella sektorn i Sverige.  Vi vill med nedanstående bild visa var vi anser att den 

ideella föreningen kan placeras inom ideella organisationer och ideell sektor.  

 

 

 

Figur 1 Visualisering av de olika begreppen 
 

 

 

Ideell sektor 

Ideella organisationer 
 

Ideella föreningar 
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Syftet med en ideell förening är att ett antal människor med ett gemensamt intresse 

ska kunna samlas i en organiserad form. Det är inte så att verksamheten måste 

bedrivas helt ideellt utan den ideella föreningen kan mycket väl ha avlönad personal 

och bedriva kommersiell näringsverksamhet. (Lundén och Lindblad 2002)  

 

Merparten av de ideella föreningarna i Sverige är allmännyttiga ideella föreningar. 

Med allmännyttig menas att föreningen har ett högtstående/gott syfte. (Lundén och 

Lindblad 2002) Ideella föreningar med ett gott syfte vill i olika avseenden förbättra 

världen, till exempel genom att ge stöd och hjälp åt missbrukare (Gustafson 2006a). 

Allmännyttiga ideella föreningar är skattemässigt gynnade genom att de är befriade 

från inkomstskatt och moms. Det finns en mängd olika typer av ideella föreningar. 

Exempel på ideella föreningar som ofta är allmännyttiga är idrottsföreningar, 

frikyrkor, studieförbund och politiska föreningar. Exempel på ideella föreningar som 

sällan är allmännyttiga är arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, 

sällskapsföreningar och näringsdrivande ideella föreningar. (Lundén och Lindblad 

2002) 

 

De egenskaper som är typiska för en icke-vinstdrivande organisation kan variera men 

i ett större projekt angående den icke-vinstdrivande sektorn identifierades fem 

huvudegenskaper. Utifrån dessa fem huvudegenskaper kan den icke-vinstdrivande 

sektorn definieras som en samling av enheter som är (Salomon 1997, sid 33f): 

 

• formellt organiserade, dvs. institutionaliserade på något sätt 

• privata i förhållande till staten och således separerade från staten 

• ”nonprofit distributing”, dvs. de delar inte ut några vinster eller utdelningar 

till ägare, ledare eller medlemmar 

• Självstyrande, dvs. utrustade för att kontrollera och styra sina egna aktiviteter 

• Frivilliga, dvs. innebära någon meningsfull grad av frivilligt deltagande eller 

givande av bidrag (svensk översättning av dessa fem punkter är hämtad från 

Gustafson 2006a) 

 

Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar i Sverige. Detta har 

medfört att ideella föreningar enbart regleras av generella rättsprinciper och 
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rättspraxis. Även om det inte finns någon särskild lag för ideella föreningar så berörs 

de av andra lagar som till exempel köplagen, lagen om anställningsskydd, 

konkurslagen och bokföringslagen. (Lundén och Lindblad 2002)  

   

Fram till 2001 var det endast de ideella föreningar som bedrev näringsverksamhet 

bokföringsskyldiga. I januari 2001 trädde nya regler i kraft för ideella föreningar 

vilket innebar att fler ideella föreningar än tidigare blev bokföringsskyldiga. Ideella 

föreningar som bedriver näringsverksamhet och/eller har tillgångar vars 

marknadsvärde överstiger 30 prisbasbelopp är bokföringsskyldiga. Om den ideella 

föreningen, förutom nyss nämnda kriterium, har en omsättning som överstiger 20 

prisbasbelopp ska redovisningen avslutas med ett årsbokslut. Har den ideella 

föreningen fler än 10 anställda eller ett nettovärde på tillgångarna som överstiger 24 

miljoner ska föreningen avsluta redovisningen med en årsredovisning.  (Lundén och 

Lindblad 2002) 

 

I propositionen till den nya bokföringslagen nämns att det är naturligt att fråga sig 

vilka intressen som ska tillgodoses vid en övervägd ändring av reglerna gällande 

bokföring. Vid bokföringslagens tillkomst uttalades att lagstiftningen måste inriktas 

både på den bokföringsskyldiges egna behov och på de behov av information som 

kan finnas hos anställda, hos andra nära intressenter och hos företagets omvärld. I 

skälen för regeringens bedömning anförs att det emellertid inte finns anledning att 

lagstifta om bokföringsskyldighet i syfte att tillgodose företagarens egna intressen då 

företagaren själv borde vara den bäste att bedöma hur dessa ska tillgodoses. 

Lagstiftningsbehovet måste istället bedömas utifrån utomstående intressenters 

perspektiv. Regeringens uppfattning är att bestämmelser om löpande bokföring och 

arkivering skall utformas i syfte att skydda framförallt borgenärer, företagets 

delägare, medlemmar och anställda samt det allmänna. Med det allmänna avses 

främst skattemyndigheten. Den ökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar 

motiverar regeringen med att alla juridiska personer, som huvudregel, bör vara 

bokföringsskyldiga. För detta talar såväl borgenärsintresset, delägarnas eller 

medlemmarnas intressen som samhällets behov av att i efterhand kunna spåra och 

upptäcka brott. Dessa intressen utgör skäl för att bokföringsskyldigheten för ideella 

föreningar inte ska vara begränsad till de fall då föreningen bedriver 

näringsverksamhet. (Prop. 1998/99:130)  
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Enligt IASB´s föreställningsram för finansiella rapporter är syftet med de finansiella 

rapporterna att tillhandahålla information om ett företags ställning och resultat som 

är användbar för olika användare i deras beslut i ekonomiska frågor (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige – IAS/IFRS 2005). De främsta mottagarna av 

företagens redovisningsrapporter betraktas vara investerare och de använder 

informationen främst till att bedöma investeringsalternativ. En av de kvalitativa 

egenskaperna i kommersiell redovisning är jämförbarhet. Frågan är hur stort behov 

användarna av redovisningen i ideella organisationer har av att kunna jämföra olika 

organisationer med varandra. Möjligtvis kan det tänkas att detta behov inte är så stort 

vilket då skulle ge utrymme för mer kreativa och individuella redovisningar. 

(Gustafson 2006b)     

 

Om en ideell förening ska upprätta en årsredovisning innebär det att samtliga 

bestämmelser i ÅRL ska beaktas. Revisorerna Hans Torkelsson och Eva Törning 

menar i en artikel i Balans att ÅRL ska tillfredställa många behov men att det främsta 

kanske är att ge information utifrån de krav som olika intressenter kan ställa på en 

årsredovisning. ÅRL baseras på EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv. Dessa 

direktiv behandlar endast kapitalassociationer, det vill säga aktiebolag och vissa 

handelsbolag. Syftet med dessa organisationsformer är att leverera vinst till 

delägarna. Således gäller samma regler för verksamheter vars mål är att generera 

vinst till delägarna som för verksamheter vars mål är ett helt annat, nämligen att 

uppnå ett ideellt syfte och göra något bra med de pengar som kommer verksamheten 

till godo. (Balans nr 5/2000) 

 

Enligt Gustafson bör de ideella organisationerna fråga sig vilka de rapporterar för.  I 

Sverige har god redovisningssed utvecklats under många år för att betjäna framförallt 

intressenten kapitalägare, som kan vara både ägare och långivare.  I ideella 

organisationer finns det inga ägare i den bemärkelsen som det finns i en 

vinstdrivande organisationer. Då syftet med en ideell förening kan vara mer 

komplext än hos en vinstdrivande organisation kan det vara befogat att utvidga 

intressentbegreppet. I den ideella organisationen lämnar privatpersoner och grupper 

gåvor, medlemmar betalar medlemsavgifter, frivilligarbetare ger av sin tid och staten 

lämnar bidrag samt erhåller skatter. Det finns också anställda och konsumenter som 

kan ha ett intresse av den ideella organisationen. (Gustafson 2006a) Enligt Barrett 
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(2001) finns det en brist på publicerat material när det gäller intressentteorier som 

kan appliceras på ideella föreningar.  

 

Det kan generellt sägas att redovisningen i ideella organisationer är mindre utvecklad 

i jämförelse med redovisningen i företag med vinstdrivande syfte. För affärsdrivande 

företag har det utvecklats redovisningsnormer gällande den externa redovisningen. 

Redovisningsnormer för ideella organisationer har inte utvecklats i samma takt och 

då ideella organisationer skiljer sig från vinstdrivande företag i flera avseenden 

såsom avsaknad av vinstsyfte kan inte dessa redovisningsnormer på ett enkelt sätt 

överföras på ideella organisationer. (Gustafson 2006a) Enligt Gustafson är det 

anmärkningsvärt att det inte finns utvecklade redovisningsnormer för ideella 

föreningar av främst tre anledningar, nämligen: 

 

• Den ideella sektorn omfattar en stor verksamhet. De mest aktuella siffrorna 

är från 1992 och då omsatte sektorn nästan 60 miljarder kronor vilket 

motsvarar ca 4 % av BNP. (Här hänvisas till siffror från Wijkström 1997. I 

Wijkström och Einarsson 2006 uppskattas den årliga omsättningen i den 

ideella sektorn till 140 miljarder kronor. /Vår anmärkning) 

• Verksamheten i ideella organisationer är förtroendebaserad. I många 

organisationer finns det ingen koppling mellan de som bidrar med resurser 

och de som är förmånstagare av verksamheten. Förvaltandet av resurserna 

bygger då mycket på förtroende. De som bidrar med resurser får ingen 

direkt information från verksamheten utan är beroende av den redovisning 

som organisationen lämnar ut för att bedöma om organisationen lever upp 

till detta förtroende.  

• I ideella föreningar handlar inte redovisningen om att beräkna en vinst som 

ska fördelas mellan olika intressenter. Även om det i den ideella föreningen 

inte finns ägare med de privilegier och rättigheter som följer med 

ägandeskapet i en affärsdrivande verksamhet så finns olika grupper av 

människor som har ett utbyte med den ideella organisationen. Det finns 

således grupper av intressenter som kan förväntas ha ett stort intresse av hur 

verksamheten redovisas. (Gustafson 2006a)  
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1.2 Problemdiskussion  

 
Användningen av redovisningsinformationen är en faktor som påverkar 

utformningen av redovisningen. Då redovisningen i många ideella föreningar sedan 

2001 utformas i likhet med redovisningen i affärsdrivande företag går det att fråga 

sig om den ideella föreningens intressenter har samma informationsbehov som det 

affärsdrivande företagets intressenter då dessa använder informationen för att fatta 

ekonomiska beslut. Vi tror att användare av redovisningsinformationen i ideella 

föreningar efterfrågar information av en mer icke-ekonomisk karaktär som beskriver 

verksamhetens mål och prestationer i icke-ekonomiska termer.  

 

Mautz  som skrivit boken ”Financial Reporting for Nonprofit Organizations” från 

1994 kommer i sin analys fram till att de som använder sig av den ideella 

organisations redovisningsrapporter kan förväntas vilja ha svar på fem 

grundläggande frågor: 

• Hur mycket pengar erhöll organisationen detta år och varifrån kom de? 

• Hur har de använt pengarna? 

• Hur mycket har de kvar? 

• Vilka planer har de för nästa år? 

• Hur mycket pengar behöver de ytterligare och hur förväntar de sig att få dem?   

 

Kan vi förvänta oss att hitta samma behov i svenska ideella föreningar som Mautz 

identifierar i sin analys? Medlemmarna har en central betydelse för föreningens 

överlevnad, utan medlemmar skulle det på sikt vara svårt att bedriva en framgångsrik 

verksamhet. Det finns ett behov inom föreningarna att bibehålla och/eller värva nya 

medlemmar så kapital kommer in i föreningen, då detta är en viktig del av 

föreningens finansieringsmöjligheter. Det borde ligga i föreningens intresse att 

tillgodose intressenterna med efterfrågad information. Ger föreningen dålig 

information till intressenterna finns det en möjlighet att intressenterna inte kommer 

att tillföra ytterliggare kapital. 

 

Agneta Gustafson har i sin avhandling från våren 2006, angående redovisning i 

ideella föreningar, under förslag till fortsatt forskning föreslagit att redovisningen i 

ideella föreningar studeras ur ett användarperspektiv. Denna kunskap skulle enligt 
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Gustafson kunna visa om det finns skillnader, ”ett gap”, mellan informationsbehovet 

hos mottagarna och det uppfattade informationsbehovet hos de redovisningsskyldiga 

organisationerna. Vi utgår i vår studie ifrån att det finns en naturlig 

informationsasymmetri mellan den ideella föreningen och dess intressenter. Naturlig 

så till vida att föreningen på grund av sin position alltid kommer vara den part som 

har tillgång till mest information. På grund av verksamhetens karaktär i den ideella 

föreningen finns det antagligen inte samma tryck hos föreningens intressenter för att 

informationsasymmetrin ska minskas som det finns hos intressenter till ett 

vinstdrivande företag. Detta då verksamheten i den ideella föreningen ofta bedrivs 

just ideellt, utan avlönad personal och utan vinstsyfte. De som leder den ideella 

föreningen har ofta fått detta uppdrag genom deras engagemang eller intresse för 

föreningen. Detta i motsats till en företagsledning där de ansvariga väljs ut till stor 

del för att de är kunniga inom den funktion som de är jobbar inom. Vi tror därför att 

det inte blir samma naturliga del för dem som är ansvariga inom den ideella 

föreningen att arbeta för att minska informationsasymmetrin till föreningens 

intressenter vilket gör att det eventuellt kan finnas ett gap mellan den information 

som föreningens intressenter upplever att de får och den information de anser sig ha 

behov av.    

 

 

1.3 Problemformulering   

 
• Vilken syn på årsboksluten har intressenterna i de ideella föreningarna?  

• Förstår de informationen i årsbokslutet?  

• Är de intresserade av informationen?  

• Förmedlar årsboksluten den information som intressenterna efterfrågar? 

 

 

1.4 Syfte 

 
Studiens syfte är att utifrån ett användarperspektiv undersöka om det finns ett gap 

mellan den lämnade informationen och mottagarens informationsbehov i ideella 

föreningar.  
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1.5 Studiens relevans 

 

Vi har inte kunnat hitta någon större mängd information om vilket behov av 

ekonomisk information som finns hos intressenterna till den ideella föreningen. Det 

faktum att Agneta Gustafson, som är väl insatt på området, i sin avhandling föreslår 

att redovisningen i ideella föreningar studeras ur ett användarperspektiv talar också 

för att området är relativt outforskat. Vi menar därför att vår studie är relevant och 

kan bidra med kunskaper kring hur intressenter i ideella föreningar ser på den 

redovisningsinformation som lämnas. 

 



- Inledning -  
____________________________________________________________________ 

    9 

1.6 Disposition 

 

 
Figur 2 Disposition av uppsatsen 
 

 

1. Inledning och bakgrund 
Bakgrund till problemet samt problemformulering och syfte presenteras.  

 

2. Expertstudie och problemutvecklande diskussion 
Resultatet från den inledande expertstudien presenteras och vi beskriver de 

ideella föreningarna utifrån agent-, kontrakts och intressentteori. 
 

3. Tillvägagångssätt 
Studiens tillvägagångssätt och motiveringar till de olika valen i studien 

presenteras.  Även vår analysmodell presenteras här. 
 

4. Empiri 
Intervjuer och enkätresultat från respektive föreningen presenteras. 

 

5. Analys 
Det empiriska materialet analyseras utifrån vår analysmodell. 

 

6. Slutsats och egna reflektioner 
Studiens slutsatser, egna reflektioner och kritik samt förslag till fortsatt forskning 

presenteras i detta avslutande kapitel. 
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2 EXPERTSTUDIE OCH PROBLEMUTVECKLANDE 

DISKUSSION 

 

2.1 Expertstudie 

 

Expertstudien genomfördes i syfte att ge oss en bättre bild av området vi studerar och 

på så sätt ge oss möjlighet att lägga upp vår undersökning på bästa sätt. Följande 

personer ingick i expertstudien:  

 

Agneta Gustafson som är verksam vid Örebro Universitet samt på KPMG i 

Stockolm. Anledningen till att vi tillfrågade Gustafson är att hon skrivit 

avhandlingen ”Normer och praxis – tre ideella föreningar och deras redovisning” och 

det var från denna avhandling vi fick inspiration till vår studie.  

 

Victor Pestoff som är professor i statsvetenskap och social ekonomi vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Pestoffs arbete fokuserar på demokrati och politiska 

aspekter i frivilligorganisationer, kooperativ och den tredje sektorn. (Det finns olika 

definitioner på den tredje sektorn, men den har stora likheter med det som i Sverige 

kallas den ideella sektorn.) Den främsta orsaken till att vi tillfrågade Pestoff är att 

han har mycket kunskap inom området social redovisning.  

 

Yohanan Stryjan som är professor i företagsekonomi vid Södertörns Högskola. 

Anledningen till att vi tillfrågade Stryjan är att han bland annat studerat 

medlemsledda organisationer och social ekonomi vilket gör att han har kunskap inom 

området icke-vinstdrivande organisationer.  

 

Ulrika Granholm som är auktoriserad revisor hos Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 

i Stockholm. Anledningen till att vi tillfrågade Granholm Dahl är att hon är specialist 

inom idrottsrörelsen, intresseorganisationer samt fackförbund.  

 

Vi redovisar här inte all information som vi fick fram genom intervjuerna utan endast 

den information som vi kommer att använda oss av i uppsatsen.  
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2.1.1 Viktiga intressenter för den ideella föreningen  

 

Vi frågade om det finns intressenter som är viktiga för den ideella föreningen men 

som lätt försvinner i de intressentmodeller som används för vinstdrivande företag. 

Enligt Gustafson är medlemmar samt gåvo- och bidragsgivare intressenter som är 

viktiga för den ideella föreningen men som försvinner i de traditionella 

intressentmodellerna som används för vinstdrivande företag. Hon säger att det i 

förarbetena till den nya bokföringslagen talas om medlemmar men att det inte nämns 

något om gåvo- och bidragsgivare som är viktiga intressenter för 

insamlingsorganisationer. Enligt Granholm Dahl är de viktigaste intressenterna till 

den ideella föreningen medlemmarna. Pestoff nämner här de intressenter som inte 

har ett ekonomiskt syfte med sitt medlemskap eller med sin förbindelse med den 

ideella föreningen. Han menar att dessa intressenter inte får sina intressen 

tillgodosedda genom vanlig redovisning. För att få med dem i sin redovisning kan 

den redovisningsskyldige använda sig av social redovisning vilket ger en dialog med 

dessa intressenter. 

 

 

2.1.2 De största användarna 

 

När det gäller vilka som är de största användarna av den redovisningsinformation 

som föreningarna producerar i dagsläget säger Granholm Dahl att det är svårt att 

svara generellt på. Hon säger att stora organisationer ofta använder sin 

årsredovisning/verksamhetsberättelse för att informera om organisationen och 

verksamheten. I små föreningar blir den ekonomiska rapporteringen något som 

endast läggs fram på årsmötet och något som ingen annan än de som deltar där bryr 

sig om. Gustafson säger att det varierar väldigt mycket från förening till förening 

vilka som är de största användarna av den ideella föreningens 

redovisningsinformation. Enligt Stryjan går det inte att säga rent generellt vilka som 

är de största användarna av den redovisningsinformation som de ideella föreningarna 

producerar då det är väldigt olika från organisation till organisation.  
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2.1.3 Intressanta områden att studera  

 

Stryjan svarar att det finns väldigt många möjliga alternativ med olika förutsättningar 

när vi frågar om det finns några speciella branscher/typer av ideella föreningar där 

det skulle vara extra intressant att studera redovisningen ur ett användarperspektiv. 

Han nämner några exempel, bland annat idrottsföreningar som är intressanta då det 

finns en väldigt stor läskrets. Gustafson upplever att det skulle vara intressant att 

studera redovisningen ur ett användarperspektiv i de flesta branscher/typer av ideella 

föreningar. Delvis på grund av att det rent allmänt finns ett ganska litet intresse för 

de ideella föreningarnas ekonomiska rapporter hos många intressentgrupper. 

 

 

2.2 Resultat av expertstudien 

 

Vi fick i expertstudien fram att medlemmarna är en viktig intressentgrupp till den 

ideella föreningen. Genom expertstudien fick vi uppfattningen att denna 

intressentgrupp till viss del är förbisedd när det gäller ekonomisk information och att 

intressentgruppen kan upplevas som ointresserad av den ekonomiska informationen 

vilket kan tänkas bero på det sätt som informationen är utformad på. 

 

Vi fick också fram att det är svårt att svara generellt på frågor rörande ideella 

föreningar och redovisning då de ideella föreningarna finns inom ett väldigt brett 

område och skiljer sig mycket åt sinsemellan.  

 

I expertstudien framkom även att det skulle vara intressant att studera den ideella 

föreningens redovisning ur ett användarperspektiv i ett flertal olika branscher/typer 

av ideella föreningar. Stryjan nämner som exempel att idrottsföreningar skulle vara 

intressanta att studera då det finns en stor läskrets. Resultaten från expertstudien 

kommer att användas för att motivera vissa metodval.  
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2.3 Kontrakten i ideella föreningar  

 

Jensen och Meckling (1976) definierar agentrelationen som ett kontrakt enligt vilket 

en eller flera personer (principalen) ålägger en annan person (agenten) att utföra 

någon form av uppdrag. Detta uppdrag involverar delegering av viss beslutsfattande 

behörighet. Om båda parter i relationen är nyttomaximerare finns det stor anledning 

att tro att agenten inte alltid kommer att agera i principalen bästa intresse. Vi utgår 

från att dessa kontrakt mellan principal-agent är närvarande överallt i samhället och 

inte är något som är specifikt för exempelvis företag. Utifrån detta kan vi anta att det 

finns ett antal kontrakt mellan principal-agent även i den ideella föreningen.  

 

Enligt Jensen och Meckling (1976) är det viktigt att inse att de flesta organisationer 

bara är juridiska konstellationer som fungerar som samlingspunkt för ett antal 

kontraktsliknande relationer mellan individer. Detta inkluderar bland annat företag, 

icke vinstdrivande institutioner, vissa privata klubbar och statliga institutioner. Fama 

(1980) menar att ett företag kan ses som en samling kontrakt mellan olika 

produktionsfaktorer där varje faktor drivs av sitt eget självintresse. Vi anser att det 

går att tillämpa kontraktsteorin på den ideella föreningen. Den ideella föreningen ska 

då ses som en samling kontrakt där varje kontrakt innehåller ett principal-

agentförhållande.  

 

Eisenhardt menar i Jones (1995) att kontraktet är en lämplig metafor för relationen 

mellan företaget och dess intressenter. Vi menar att kontraktet är en lämplig metafor 

även för relationen mellan den ideella föreningen och dess intressenter. De kontrakt 

som förekommer i en ideell förening är oftast av det slag som betecknas 

ofullständiga, dvs. alla situationer som kan uppstå är inte täckta av kontraktet. Spier 

(1992) menar att kontraktens ofullständighet drivs av den asymmetri som finns i 

informationen mellan agent och principal. Kontrakten är ofullständiga om 

ersättningen i kontrakten är densamma för alla möjliga kombinationer av 

output/resultat. Hart och Moore (1999) anser att i ett idealt läge skulle alla kontrakt 

skrivas helt kompletta utan några luckor, med allt vad som ska levereras i olika 

situationer som uppstår. Om däremot antalet situationer som kan uppstå är väldigt 

stort eller oförutsägbart skulle ett sådant kontrakt vara så pass dyrt att upprätta att 

parterna istället upprättar ofullständiga kontrakt.  
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Hansmann (1980) skriver att det som utmärker en icke vinstdrivande organisation är 

att den inte delar ut sin vinst till någon individ som har kontroll över organisationen, 

som till exempel medlemmar, anställda eller bidragsgivare. Detta betyder dock inte 

att organisationen inte kan betala ut skälig ersättning till dem som har bidragit på 

något sätt. Organisationen är inte heller förbjuden att generera vinst. Det viktiga är 

att vinsten inte får distribueras vidare. Vinsten måste stanna inom organisationen och 

får endast användas till framtida uppfyllelse av de ursprungliga ändamålen. Vi menar 

att just detta leder till att principal-agentförhållandet ser annorlunda ut i en ideell 

förening jämfört med ett vinstdrivande företag. Då eventuella vinster inte kommer att 

delas ut till principalen så har denne inte något större intresse att bevaka sitt bidrag 

till organisationen i monetära termer. Dessutom tror vi att insatserna för många av 

den ideella föreningens intressenter är så pass liten att övervakningskostnaderna 

snabbt blir så stora att de överstiger nyttan. Vi anser att principal-agentförhållandet i 

en ideell förening istället ofta handlar om att övervaka agenten i syfte att maximera 

nytta i form av upplevelser. Detta till skillnad mot principal-agentförhållandet i ett 

vinstdrivande företag där agenten övervakas av principalen i syfte att generera en så 

hög avkastning så möjligt för principalen i monetära termer.    

 

Fama och Jensen (1983) menar att organisationer utan vinstsyfte kan anses ha 

svårare att motivera den övervakning som normalt förekommer i vinstdrivande 

organisationer, till exempel ett företag. Detta på grund av det faktum att aktieägarna i 

ett företag genom att motverka ineffektivitet kan påverka sin egen vinst. I 

organisationer utan vinstsyfte så saknas dock detta incitament och intressentgruppen 

aktieägare saknas också. Däremot så vill intressenterna och bidragsgivarna ha något 

tillbaka i utbyte mot det som de bidrar med. Detta kan vara att förknippas med den 

verksamhet som organisationen bedriver. Bedrivs däremot verksamheten på ett sätt 

som inte är bra eller ineffektivt så blir detta samband inte önskvärt för 

intressenterna/bidragsgivarna. Därför menar Fama och Jensen (1983) att 

intressenterna/bidragsgivarna tar aktieägarnas plats som övervakare för att se till att 

verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Williamson (1983) menar dock att det inte 

behöver vara det effektiva sättet i sig som är viktigt utan hur det uppfattas av 

allmänhet och omgivning, det vill säga även om användandet av resurserna är 

ineffektivt men uppfattningen från allmänheten är positiv så är detta gott nog åt 
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intressenterna/bidragsgivarna. Williamsons resonemang gäller ursprungligen 

välgörenhetsorganisationer och deras bidragsgivare men vi menar att resonemanget 

även är applicerbart på övriga icke-vinstdrivande organisationer och då främst 

gällande intressentgruppen sponsorer då allmänhetens uppfattning av den sponsrade 

verksamheten kan sägas vara viktig för dem.  

 

Enligt Fama och Jensen (1983) kan den externa arbetsmarkanden vara en viktig 

faktor vid övervakning av beslutsfattande agenter. Jensen och Meckling (1976) och 

Fama (1980) menar att beslutsfattarnas möjligheter att agera på sådant sätt som 

avviker från det önskvärda är begränsade av den externa arbetsmarknaden. 

Beslutsfattarens framtida karriär och lön kan delvis sägas bestämmas av det resultat 

han presterat i sina tidigare uppdrag. Däremot är det inget som helt tar bort 

problemet. I den ideella föreningen kan det därför eventuellt sägas att det uppdrag 

som en styrelsemedlem har, är av betydelse för de uppdrag han tar i hans 

yrkeskarriär, då rykte indirekt kan påverka framtida uppdrag. Att föreningen 

dessutom har en nära koppling till samhälle och kan sägas engagera många personer 

från skilda bakgrunder och sammanhang kan det antas att det som presteras i en 

förening får en stor muntlig spridning.  

 

Vi vill dock fastslå att även om det är annorlunda mot det i det vinstdrivande 

företaget så finns det ett principal-agentförhållande i den ideella föreningen. De som 

bidrar gör det med pengar eller med ideellt arbete och genom att de ofta inte gör det 

direkt mot dem som det berör, åligger det andra se till att dessa insatser verkligen 

används till det som de är avsedda för. Vi kan här tydliggöra med exempel från våra 

fallstudieobjekt. De föreningar som ingår i vår studie är Hovshaga Allmänna 

Idrottsförening (HAIF) och TK 77, vilka kommer att presenteras mer ingående i 

empirin. En medlem i HAIF skulle själv kunna starta en fotbollsförening, samla ett 

antal spelare och sköta föreningens organisation. En medlem i TK77 skulle själv 

kunna köpa mark och sköta driften av en bana. Om vi utgår från att detta sker på 

grund av en önskan att få utöva den aktuella aktiviteten skulle detta först och främst 

ske i syfte att maximera egna upplevelser och inte i syfte att genera avkastning. Nu 

finns det dock stordriftsfördelar med att flera medlemmar går ihop och den egna 

upplevelsen blir större i förhållande till insatsen än vad som hade varit fallet om de 

organiserat verksamheten var för sig. Detta leder dock till att de måste överlåta till 
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andra att organisera verksamheten och se till att medlemmar kan uppleva en 

acceptabel nivå av upplevelse i förhållande till insatsen. Enligt Alchain och Demsetz 

(1972) uppstår denna kontraktsstruktur eftersom det är ett effektivt sätt att organisera 

teamproduktion.  

 

Alchain och Demsetz (1972) skriver också om vad de kallar laganda och lojalitet. De 

menar att alla team-medlemmar skulle föredra ett team där ingen, inklusive sig själv, 

maskade. Enligt författarna fungerar ett team där det finns laganda och lojalitet bättre 

på grund av minskat maskande. Detta anser vi kan vara en viktig förklaring till det 

låga intresse för övervakning som finns i de ideella föreningarna. Det skulle enligt 

oss kunna tänkas att det som Alchain och Demsetz (1972) beskriver som laganda och 

lojalitet är något som leder till ett minskat kontrollbehov hos den ideella föreningens 

intressenter. Vi anser att det, speciellt hos intressentgruppen medlemmar, borde 

finnas en högre grad av samhörighet i den ideella föreningen än vad som är fallet i ett 

vinstdrivande företag. I det vinstdrivande företaget är inte den gemensamma 

nämnaren för dem som verkar inom företaget något gemensamt intresse, vilket ofta 

är fallet i den ideella föreningen, där resultatet i form av aktiviteter och prestationer i 

form av sportsliga resultat är det viktiga. Många fler minns säkert föreningen 

slutposition i förra årets serie, jämfört med vilket finansiellt resultat som föreningen 

presterade.  

 

 

2.4 Intressenterna 

 

Som vi nämnde innan så kan den ideella föreningen ses som en samling kontrakt. 

Gemensamt för varje kontrakt är att de har den ideella föreningen som en part medan 

den andra parten kan variera. Den andra parten kallas intressent och kontraktet 

mellan intressenten och den ideella föreningen innehåller enligt oss ett principal-

agentförhållande.  

 

Jones i Wallis och Dollery (2005) beskriver en intressent som någon som har ett 

intresse, anspråk eller gjort en insats i organisationen. För att motivera intressenter 

att vara med i organisationen krävs det att motivationsfaktorerna, det vill säga det 

som intressenterna får i utbyte, är större än de insatser som krävs av intressenten.     
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Nygaard och Bengtsson (2002) menar att de olika intressentgrupperna har olika krav 

på organisationen. Desto mer pengar som en intressent satsar desto större blir kraven 

gentemot organisationen. Intressenterna är inte intresserade av att ta en risk utan få 

inflytande över organisationen.  

 

Deegan (2005) anser att alla intressenter bör få information från organisationen om 

sådant som kan påverka dem. Intressenterna ges då möjlighet att själva besluta om 

vilken information som är användbar eller inte. Gray, Owen och Adams i Deegan 

(2005) menar att när det finns rättigheter till information så bör rapporteringen vara 

ansvarsdriven istället för efterfrågedriven. Det handlar om att intressenterna har rätt 

att bli informerade om vad som händer i organisationen, utan att behöva efterfråga 

denna information. Vi tror de ideella föreningarna i många fall tillhandahåller 

information efter vad lagstiftning kräver och ser lite eller inget alls till vad 

intressenterna efterfrågar. Detta skulle kunna vara en anledning till varför det 

eventuellt uppstår ett informationsgap mellan föreningen och intressenterna.  

 

Ovan har vi lyft fram kontraktsteori, agentteori och intressentteori och diskuterat 

kring hur den kan tillämpas på ideella föreningar. Vissa intervjufrågor har utformats 

utifrån denna teoridiskussion. I analysen kommer teorierna vi diskuterat att ställas 

mot det empiriska material som samlats in från intressenterna till våra 

fallstudieobjekt.  

 

 

2.5 Redovisningsinformationens tillgänglighet 

 

Vad innebär det då att principal-agentförhållandet i första hand inte fokuserar på 

monetära termer? I denna uppsats står de ideella föreningarnas ekonomiska rapporter 

i fokus och de förmedlar i första hand information i monetära termer. Som en följd 

av detta borde det inte finnas samma efterfrågan gällande ekonomiska rapporter i 

ideella föreningar som det finns i vinstdrivande företag.  

 

Om vi utgår från att principal-agentperspektivet från principalens sida avser 

upplevelser så är detta inte något som utvärderas genom ekonomiska rapporter utan 

genom en personlig bedömning av de upplevelser som den ideella föreningen har 
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gett principalen. För vissa utvärderas dessa upplevelser förmodligen mot den avgift 

som principalen betalar in i monetära termer men nyttan av upplevelserna utvärderas 

inte i monetära termer. Vi kan utifrån detta tänka oss att tillgängligheten till viss del 

kan spela in i när det gäller användningen av årsredovisningen. Då en utvärdering av 

verksamheten i monetära termer inte upplevs som speciellt viktig kommer inte heller 

intressenterna att lägga ner några större resurser på att få tillgång till 

årsredovisningen, då kostanden för att inhämta denna information snabbt kan bli stor 

i förhållande till det insatta kapitalet. I ett vinstdrivande företag där de ekonomiska 

rapporterna säkerligen spelar en större roll i principal-agentförhållandet är det 

förmodligen så att principalen kan lägga ner mer resurser på att få tillgång till 

årsredovisningen. Vi tycker därför tillgänglighet kan vara en intressant aspekt när 

användningen hos den ideella föreningens intressenter studeras. 

 

 

2.6 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

 
Som vi tidigare nämnt upprättar nu fler ideella föreningar än tidigare sina 

ekonomiska rapporter i enlighet med de regler som gäller för vinstdrivande företag. 

IASB har i sin föreställningsram satt upp ett antal kvalitativa egenskaper som de 

finansiella rapporterna bör uppfylla. Dessa kvalitativa egenskaper tar främst sikte på 

finansiella rapporter som vinstdrivande företag lämnar men då vi i Sverige i många 

fall har samma redovisningsregler för vinstdrivande företag och ideella föreningar så 

finner vi det intressant att ta med de kvalitativa egenskaperna även när vi tittar på 

ideella föreningar. Uppfyllandegraden av dessa kvalitativa egenskaper påverkar hur 

informationen uppfattas av mottagarna och detta kan direkt eller indirekt påverka 

informationsasymmetrin i kontraktsförhållanden. Då uppsatsens syfte är att 

identifiera en eventuell informationsasymmetri har vi utformat vissa av våra intervju- 

och enkätfrågor med utgångspunkt från IASB´s kvalitativa egenskaper. Dessa frågor 

har gett oss en utvärderingsgrund angående användarnas uppfattning om den 

ekonomiska informationen. De kvalitativa egenskaperna är begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. 

 

Den information som lämnas skall vara lättbegriplig för användarna, men IASB 

förutsätter samtidigt att användarna innehar har en rimlig kunskap om 
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affärsverksamhet, ekonomi och redovisning, samt är beredda att studera 

informationen med rimlig noggrannhet. IASB menar vidare att den 

redovisningsinformation som lämnas måste vara av sådan art att den är relevant för 

användarna av den som beslutsunderlag. Informationen är relevant om den 

underlättar bedömningen av de beslut som skall tas. Den lämnade 

redovisningsinformationen skall kunna användas för att förutsäga framtiden likaså 

som den skall kunna använda för att utvärdera tidigare information och värderingar. 

Redovisningsinformationen saknar relevans om den levereras vid fel tidpunkt. För att 

informationen ska vara användbar måste den vara tillförlitlig och informationen är 

tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Att 

sedan kunna jämföra redovisningen mellan organisationer och över tiden är en annan 

viktig del av redovisningens syfte. För att kunna göra jämförelser krävs information 

om till exempel vilka redovisningsprinciper som tillämpats. Dessutom är kravet på 

historiska data en förutsättning för att kunna göra historiska jämförelser. 

(Internationell redovisningsstandard i Sverige - IAS/IFRS 2005)  
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

3.1 Arbetsprocess 

 

Vi inledde vårt uppsatsarbete genom att samla in information om ideella föreningar 

och redovisningen i dem. Utifrån den information vi samlade in beslöt vi oss för att 

inrikta vår undersökning mot ett användarperspektiv då vi upplevde att detta inte 

studerats i någon större utsträckning tidigare. Vi fick också mycket inspiration från 

det förslag till fortsatt forskning som förekom i Agneta Gustafsons avhandling om 

redovisningen i ideella föreningar. Här föreslogs att redovisningen i ideella 

föreningar kunde studeras ur ett användarperspektiv då denna kunskap skull kunna 

visa om det finns ett ”gap” mellan intressenternas informationsbehov och det 

informationsbehov som redovisaren uppfattat  

 

När vi hade valt inriktning för uppsatsen kände vi att ville inhämta kunskap från dem 

som vi bedömde var kunniga inom området. Vi beslöt oss då för att göra en förstudie, 

eller expertstudie. Enligt Rosengren och Arvidsson (2002) är en förberedande 

undersöknings roll att förbereda en annan undersökning så den blir så bra som 

möjligt. Intervjuerna i expertstudien har skett via telefon i alla fall utom ett då 

respondenten svarade genom mail. Telefonintervjuerna gick till så att vi skickade ett 

mail och frågade om personerna vill delta i undersökningen. Vi bifogade även 

frågorna (Se bilaga 1) i detta mail. Om respondenterna ville delta så bestämde vi tid 

för telefonintervju. Svaren antecknades under intervjuns gång och skrevs in i datorn 

direkt efter intervjuns slut. Efter intervjun skickades ett mail till respondenten med de 

svar som angivits. Respondenten kunde då komma med synpunkter om det var något 

som vi missförstått eller antecknat fel. I det fallet där respondenten svarade via mail 

ansåg vi inte att vi behövde skicka tillbaka svaren för granskning då respondenten 

själv skrivit ner svaren. Risken för missförstånd eller felaktigheter torde i det fallet 

vara liten.  

 

Vi valde sedan att studera två ideella föreningar i Småland. Vi valde ut två föreningar 

inom idrottssektorn, Hovshaga Allmänna Idrottsförening (HAIF) i Växjö samt  TK77 

tennis i Vetlanda (se stycket 3.3 Val av fallstudieobjekt nedan för motivering).    
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Dessa två ideella föreningar kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville delta 

i studien. Vi påbörjade undersökningen genom att träffa en representant för den 

ideella föreningen där vi närmare presenterade vad vi ville ha fram med 

undersökningen. Hos Hovshaga AIF träffade vi föreningens ordförande medan vi hos 

TK 77 bestämde möte med föreningens kassör. Vid detta första möte resonerade vi 

även kring vilka föreningens intressenter var. När föreningens huvudsakliga 

intressenter var identifierade kontaktade vi dessa via telefon för att boka tid för 

intervju. De som ingick i intressentgruppen medlemmar valde vi däremot att skicka 

en enkät till, istället för att använda oss av personliga intervjuer. Detta för att vi 

skulle kunna få ett större underlag från denna viktiga intressentgrupp. Att 

medlemmarna är en viktig intressentgrupp för de ideella föreningarna framkom i 

expertstudien som en bekräftelse på vad vi själva också antagit. Även i intervjuer 

med representanter för de två föreningarna pekas medlemmarna ut som en viktig 

intressentgrupp.   

 

Medlemmarna som skulle svara på enkäten valdes ut genom att dessa grupperades 

genom ett stratifierat urval baserat på föreningarnas medlemsregister. Två grupper 

skapades i respektive förening, en innehållandes de över 18 år och en innehållandes 

de under 18 år. Anledningen till att vi gjorde denna indelning var att vi bedömde att 

personer under 18 år inte har något större intresse av den information som 

presenteras i ett årsbokslut. När det gäller personer under 18 år anser vi att det ofta är 

föräldrar som betalar in deras medlemsavgifter vilket gör att föräldrarna borde ha ett 

större intresse än barnen/ungdomarna av den ekonomiska informationen. I den grupp 

som innehöll de över 18 år gjordes sedan ett systematiskt urval där vi i HAIF´s fall, 

med en lista på 1146 personer, valde att plocka ut vart tjugonde namn i listan, vilket 

gav ett urval på 57 personer. I TK77´s fall, som är en mycket mindre förening med 

endast 250 medlemmar, valde vi att kontakta alla över 18 år, ett urval på 35 personer. 

De utvalda kontaktades per telefon och tillfrågades om de var intresserade av att 

delta i vår undersökning. Om respondenten svarade ja frågade vi efter deras e-

mailadress, till vilken vi sedan skickade ett mail som innehöll instruktioner och länk 

till vår enkät. Enkäterna, en för respektive förening, skapades i Query & Report, som 

är ett webbaserat verktyg för att skapa, samla in och sammanställa enkäter. Vi hade 

som mål att få in ett tjugotal enkätsvar från respektive förening.  Då informationen vi 

fick in från enkäterna inte skall analyseras statistiskt, menar vi att det inte är av större 
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vikt att säkerställa resultatet statistiskt. Vi anser heller inte att det finns något behov 

av att göra en bortfallsanalys. Enkäten skall ses som ett substitut för kvalitativa 

intervjuer. Genom att använda en enkät ansåg vi att vi kunde nå ett större antal 

respondenter än vad som varit möjligt vid personliga intervjuer. Vi bedömde att 

respondenterna hade lättare för att ta sig tid att ställa upp på en enkät jämfört med ett 

intervjutillfälle. Den tid som fanns tillgänglig för uppsatsens genomförande gjorde att 

vi genom enkät kunde komma i kontakt med fler respondenterna jämfört med vad 

som hade varit fallet vid personliga intervjuer. (Se bilaga 4 för enkäten.) 

 

Intervjuerna som genomfördes med övriga intressenter spelades in och skrevs sedan 

in på dator av oss. Vid intervjutillfällena hade vi med oss en intervjumall 

innehållande de olika frågor vi önskade få svar på. (Se bilaga 3 för intervjufrågor.) 

Innan uppsatsen lämnades in så har de intervjuade fått möjlighet att läsa igenom det 

empiriska materialet som hämtats från respektive person, om de så önskat.  

 

De svar vi fick in genom intervjuerna presenteras i empirin. I analysen ställer vi 

svaren mot de teorier som tidigare presenterats. 

 

 

3.2 Val av undersökningsmetod 

 

Val av undersökningsmetod är beroende på det som skall undersökas. Fallstudien 

inriktar sig på ett fåtal undersökningsenheter och att i dessa få en djupare kunskap 

om de variabler som påverkar den undersökta enheten. Då syftet med vår uppsats är 

att undersöka om det finns ett gap mellan intressenternas informationsbehov och den 

information som lämnas anser vi att det är motiverat att välja fallstudien. De objekt 

som ingår i vår fallstudie är ett antal ideella föreningar. Det är dock inte själva 

föreningarna som ska undersökas i vår uppsats utan det primära är intressenternas 

perspektiv. Föreningarna fungerar i det här fallet mer som referenspunkter. Vi tycker 

det är lättare att hantera den information vi får in från intressenterna om de alla 

refererar till samma objekt. Vissa intressentgrupper hade vi kunnat undersöka utan 

att ha en viss given förening som utgångspunkt, till exempel intressentgruppen 

medlemmar. Vi hade då kunnat kontakta ett antal personer och frågat dessa om de 

var medlem i någon ideell förening. Om de svarade ja hade vi kunnat ställa vidare 
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frågor om vilket informationsbehov de anser sig ha och vilken information som 

föreningen tillhandahåller. Svårigheter hade uppkommit om personen varit medlem i 

mer än en ideell förening. Utifrån vilken förening ska personen då svara på frågorna? 

Detsamma gäller för till exempel intressentgruppen bank. Banken ger säkert lån till 

flera olika ideella föreningar som skiljer sig mycket åt. Det framkom i expertstudien 

att ideella föreningar kan skilja sig mycket åt sinsemellan och att de verkar inom 

väldigt varierande områden. Därför finner vi det svårt att besvara uppsatsen syfte 

genom att genomföra en studie av allmän karaktär. Genom att vi väljer ut ett antal 

specifika ideella föreningar och låter intressenterna lämna sina svar med avseende på 

en specifik ideell förening så kan vi undvika dessa problem.  

 

 

3.3 Val av fallstudieobjekt 

 
Vi valde att studera två ideella föreningar, en i Växjö och den andra i Vetlanda. 

Anledningen att vi valde två ideella föreningar i Växjö och Vetlanda berodde till stor 

del på att vi gjorde ett bekvämlighetsurval. Vi tyckte att vi på ett enklare sätt kunde 

utföra våra intervjuer om vi hade våra fallstudieobjekt inom ett hanterbart avstånd 

från hemorten. Genom att vi kunde genomföra intervjuerna öga mot öga med 

respondenterna så tror vi att vi fick mer uttömmande svar och möjlighet att uppfatta 

nyanser i svaren. Anledningen till att vi inte valde fler än två fallstudieobjekt var att 

den tid som finns till förfogande inte tillät en större studie. Vi tyckte även att 

ytterligare fallstudieobjekt hade kunna påverka undersökningskvaliteten negativt hos 

de två fallstudieobjekt vi redan valt då mindre tid hade funnits tillgänglig för 

insamling och bearbetning av data. De två fallstudieobjekten består av två ideella 

föreningar inom idrottssektorn. Föreningarna är av olika storlek, med avseende på 

medlemsantal och verksamhetens omfattning, vilket vi bedömer ger en möjlighet till 

en bredare bild än om vi hade använt två föreningar där dessa variabler hade varit 

mer lika.  Idrottsföreningar är dessutom relativt lättillgängliga objekt som vi bedömer 

har en intressant sammansättning av intressenter. Vi tror vidare att idrottssektorn är 

en sektor där det finns en relativt stor öppenhet och därmed möjligheter för oss att 

genomföra vår studie. Yohanan Stryjan utryckte i expertstudien att idrottssektorn är 

en intressant sektor att studera ur ett användarperspektiv när det gäller redovisning i 

ideella föreningar. Detta då det finns en väldigt stor läsekrets. Sammantaget så 
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bedömde vi därför att idrottssektorn var mest lämpad för att välja ut fallstudieobjekt 

inom.    

 

Idrottsföreningar har ofta ett stort inslag av ideellt arbete som utförs av föreningens 

största intressentgrupp, medlemmarna. Detta ideella arbete borde i många fall ge 

intäkter till föreningen och därmed vara ett viktigt inslag för föreningens fortlevnad. 

Medlemmarnas ideella arbete och de medlemsavgifter som erläggs är stor del av 

grunden för många föreningar. Förutom detta är sponsorer och ”vanliga” finansiärer 

såsom banker också representerade i föreningarnas intressenter. Detta resonemang 

var ytterligare en anledning för oss att välja föreningar inom idrottssektorn. 

 

 

3.4 Reliabilitet 

 

Graden av tillförlitlighet i en undersökning brukar kallas reliabilitet. Reliabilitet kan 

påverkas av fel från till exempel mätinstrument, den som utför mätningen eller det 

objekt som mäts. (Rosengren och Arvidsson 2002) Yin (2002) talar om att 

målsättningen med reliabilitet är att minska fel och störningar i undersökningen. En 

korrekt dokumentation och avsaknaden av slumpmässiga fel ska borga för att 

studiens resultat håller hög kvalitet. Vi har under studiens gång sparat all den 

information som vi samlat in för att vi ska kunna styrka de resultat vi kommer fram 

till.  

 

Vi har försökt att utforma intervjufrågor och enkätfrågor som ska vara lätta att förstå 

för att undvika missförstånd. Genom att vi har spelat in de intervjuer vi genomfört 

kan dessa kontrolleras och lyssnas igenom flera gånger vilket ökar tillförlitligheten i 

vårt material. För att ytterligare öka tillförlitligheten i vår undersökning har vi låtit 

respondenterna läsa igenom den färdiga sammanställningen av intervjun så att 

eventuella missförstånd eller oklarheter då kunnat redas ut. Vi vill också hävda att 

detta förfarande ökar tillförlitligheten genom att det ger en bild av vad respondenten 

tycker vid olika tillfällen. Risken finns annars att svaren påverkas av den 

sinnesstämning som respondenten är i just vid den aktuella tidpunkten för intervjun. 

Genom att respondenten får läsa igenom intervjun efter en tid och då har chans att 
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lämna synpunkter och se vilka citat vi har använt så ökar tillförlitligheten såtillvida 

att respondenten verkligen står för de synpunkter som vi presenterar i empirin.                            

 

Vi har också försökt att öka undersökningens tillförlitlighet genom att intervjua de 

som vi bedömt som mest lämpade att svara på våra frågor. Hos intressenterna har vi 

eftersträvat att intervjua de som har störst kunskap om relationen till den aktuella 

föreningen. När vi intervjuade en representant från respektive föreningen valde vi ut 

den representant som vi bedömde hade den bästa överblicken över verksamheten.   

 

Vi har även försökt vara tydliga i vår beskrivning av uppsatsens genomförande och 

tillvägagångssätt vilket ger läsaren en chans att skapa sig en egen bedömning av 

uppsatsens tillförlitlighet.  

 

 

3.5 Validitet 

 

Enkelt uttryckt kan det sägas att en valid undersökning mäter vad den är avsedd att 

mäta. Validitet innebär att de empiriska begrepp som mäts stämmer överens med de 

teoretiska begreppen. (Rosengren 2002) Relevans kan också sägas ingå i validiteten 

och avser hur relevant det empiriska begrepps- och variabelurvalet är i förhållande 

till problemställningen (Andersen 1998). För att öka validiteten i vår undersökning 

har vi utformat intervju- och enkätfrågor som, enligt vår bedömning, är relevanta 

utifrån uppsatsen syfte och teoretiska val. För att vi ska kunna mäta det som vi 

verkligen vill mäta krävs också att de respondenter som ingår i undersökningen 

uppfattar frågorna på det sätt som vi har tänkt att de ska uppfatta frågorna. Vi har 

försökt utforma frågor som är tydliga och lätta att förstå för att undvika problem med 

detta. Under de intervjuer vi genomförde öga mot öga med respondenterna hade vi 

också möjlighet att förtydliga vad vi ville ha fram med frågan om vi fick känslan av 

att respondenten inte hade uppfattat frågan på rätt sätt.  
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3.6 Generaliserbarhet 

 

Generalisering utifrån fallstudier kan vara svåra att motivera enligt Denscombe 

(2000). Vi är medvetna om problemen med att generalisera utifrån fallstudier varför 

inte heller har för avsikt att försöka presentera vårt material som allmänt 

generaliserbart. Det skall istället ses som en beskrivning av förhållandena som finns i 

de två fallstudieobjekten som ingår i studien. Däremot menar vi att det antagligen går 

att se likheter i många föreningar som har liknande sammansättning. Detta är dock 

upp till läsaren att själv bedöma i de enskilda fallen.  

 

  

3.7 Litteraturinsamling 

 

Litteraturinsamlingen till denna uppsats gjordes främst genom sökningar i 

sökmotorerna Elin samt scholar google. Sökorden som främst användes var 

”stakeholder theory”, ”accounting theory”, ”agency theory” samt ”non-profit 

organization” och kombinationer av dessa. Vi har sökt litteratur inom aktuellt 

område på Växjö Universitetsbibliotek samt på övriga svenska bibliotek genom 

Libris.  

 

 

3.8 Analysmodell  

 

Modellen visar hur det insamlade empiriska materialet skall analyseras. Analysen 

kommer att genomföras med utgångspunkt i kontraktsteori och de i många fall 

ofullständiga kontrakt som vi menar finns mellan förening och intressenter. Vi 

kommer utifrån de olika kontraktssituationerna som finns mellan intressenterna och 

förening beskriva de typer av funktioner som kontraktet kan anses ha. I de beskrivna 

kontraktssituationerna kan sedan årsbokslutet observeras som mer eller mindre 

använt av de olika intressenterna.  Beroende på användande eller icke-användande av 

informationen i årsbokslut, under olika former av kontraktsförhållande och funktion 

av dessa, kan olika beteenden för att minska informationsasymmetrin i 

kontraktsförhållandena identifieras. Genom att också titta på hur användarna 

upplever årsbokslutet utifrån de kvalitativa egenskaper som finns upprättade i IASBs 
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föreställningsram för finansiella rapporter kan vi också skapa en bättre bild av de 

väsentliga kvalitativa egenskaper som bör finnas för att kunna minska 

informationsasymmetrin. Uppfattningen om det årsbokslut som upprättats av 

föreningen samt uppfattningen om de alternativa källor till information som finns 

menar vi kan visa om det eventuellt finns ett gap mellan intressenternas behov av 

redovisningsinformation och den information som intressenterna känner att de 

erhåller. Enligt agentteorin bör det finnas det övervakningsintresse hos intressenterna 

gällande deras insatser i föreningen. Ofullständiga kontrakt kan minska behov av och 

incitament till övervakning bland annat beroende på i vilken grad de är ofullständiga.  

 

De olika variablerna som finns i analysdelen baserat på användande och icke-

användande av årsbokslutet ger oss möjlighet att dra slutsatser som svarar på de 

delfrågor som finns i vår problemställning: 

 

• Vilken syn på årsboksluten har intressenterna i de ideella föreningarna?  

• Förstår de informationen i årsbokslutet?  

• Är de intresserade av informationen?  

• Förmedlar årsboksluten den information som intressenterna efterfrågar? 

 

Dessa delfrågor kan i sin tur som helhet besvara det syfte vi har med uppsatsen, 

nämligen att undersöka om det finns ett gap mellan den lämnade informationen och 

mottagarens informationsbehov. 
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Figur 3Analysmodell 
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4 EMPIRI 

 
4.1 Hovshaga IF 

 

4.1.1 Föreningen 

 

Hovshaga AIF startades 1986 och är idag en av smålands största idrottsföreningar 

med över 1900 medlemmar. Föreningens målsättning är att idrottsligt och socialt 

engagera barn, ungdomar och dess föräldrar bosatta på Hovshagaområdet i Växjö. 

Verksamheten bedrivs inom fyra sektioner; fotboll, innebandy, bordtennis och tennis 

(tennissektionen är för närvarande vilande). Verksamheten ska vara öppen för alla 

och genom närhet samt låga kostnader vill föreningen ge alla möjligheten att vara 

med och känna sig välkomna. Föreningen omsätter omkring fem miljoner kronor 

(2004) och har en kanslist anställd. (www.haif.net) En stor inkomstkälla för 

föreningen är konserter med kända artister som brukar anordnas i Växjö under 

somrarna. Detta är stora evenemang som engagerar stora delar av föreningen och 

anhöriga till medlemmar i flera dagar kring evenemangen. (Intervju Roland Ösberg 

060502)  

 

4.1.2 Intervju med ordförande Roland Östberg 

 

Under intervjun med ordförande Roland Östberg diskuteras intressenterna och deras 

betydelse för Hovshaga AIF. Enligt Östberg är medlemmarna föreningens viktigaste 

intressenter. Föreningen har många medlemmar, omkring 1900 medlemmar, och 

dessa bidrar med kapital i form av medlemsavgifter och deltagaravgifter. 

Medlemmarna är dessutom den intressentgrupp som kommer med mest frågor och 

synpunkter kring föreningens verksamhet och dess ekonomi. En viktig 

informationskanal för dessa frågor är föreningens hemsida, där också all övrig 

information till föreningens medlemmar lämnas.  Föreningen har ytterst få sponsorer. 

Detta på grund av det arbete som krävs för att kontakta och attrahera möjliga 

sponsorer, samt att det rent allmänt finns mindre sponsorpengar att hämta ute hos 

företagen idag än tidigare, menar Östberg. Det som är typiskt för sponsorer är att de 

inte kräver någon information i efterhand om hur pengarna har använts. Östberg 
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menar att det svåra är att få sponsorerna ”över tröskeln” dvs. att ge föreningen 

sponsorbidrag. När väl pengarna är utbetalda ställs inga fler frågor från sponsorerna. 

Han poängterar dock att föreningen inte har något att dölja och om någon sponsor 

hade efterfrågat information hade det inte vara några problem att plocka fram de 

siffror som efterfrågats. Föreningen har två auktoriserade revisorer som följer 

föreningens verksamhet. Varje styrelsemötesprotokoll skickas efter mötet till 

revisorerna som granskar dessa och ser till att det som är relevant och viktigt 

behandlas på mötena. Dessutom finns en tredje revisor som enbart har hand om 

föreningens engagemang kring konsertverksamheten. Östberg anser att den interna 

kontrollen i föreningen är god vilket borgar för att intressenterna kan känna sig 

trygga i de beslut som styrelsen fattar.  

 

Föreningen upprättar en verksamhetsberättelse, resultatrapport och balansräkning vid 

årsbokslut. Denna lämnas ut i samband med föreningens årsmöte.  

 

”Alla som kommer på årsmötet får en i sin hand men om det ringer någon och frågar 

om vi kan skicka den så är det ytterst tveksamt om vi gör det. Då hänvisar vi till 

kansliet. Vi tycker att om man inte kommer på årsmötet så är man inte intresserad av 

om det går bra eller dåligt utan då är man ute efter någonting annat. Den är inte 

dold på något sätt men vi massproducerar den inte.” (Intervju Roland Östberg, 

060502) 

 

På hemsidan finns dessutom verksamhetsberättelsen tillgänglig, dock med minskad 

sifferdel.  

 

Föreningen anser inte att upprättande av verksamhetsberättelse och bokslut är något 

som tillför föreningen något mervärde. Det blir en nödvändighet beroende på krav 

från stadgar, myndigheter och idrottsförbund. Roland betonar att tryckningen av 

redovisningen är en kostnad, att ta fram själva innehållet är inga problem.  

 

Föreningen är självfinansierad och har inga banklån. Det går inte att leva på lånade 

pengar, menar Östberg. Varje sektion står för sina kostnader och ansvarar för att få 

intäkter som täcker sektionens kostnader. Dessutom finns det olika typer av bidrag 
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som går att söka från kommun och stat. Det bidrag som HAIF söker är främst det så 

kallade aktivitetsstödet.  

 
 
 
4.2 Intervjuer med intressenter till Hovshaga AIF (HAIF) 

 

4.2.1 Sponsor, ICA Supermarket Hovshaga 

 
Intervjun genomfördes med köpmannen Thomas Alfredsson som driver ICA 

Supermarket Hovshaga i Växjö. Samarbetet mellan Thomas och HAIF har funnits 

sedan Alfredsson tog över verksamheten på Hovshaga för ungefär sju år sedan. HAIF 

får handla till rabatterade priser på ICA Hovshaga och har möjlighet att lämna 

tillbaka de varor som de inte lyckas sälja. Dessutom sponsrar butiken HAIF med 

julgåvor till tränare och ledare.  

 

Den främsta anledningen till att Alfredsson valde att inleda samarbete med HAIF var 

den lokala förankringen som föreningen har i området. Alfredsson menar att det inte 

hade gett lika mycket att sponsra en förening någon annanstans i Växjö. Han menar 

också att det är hårt klimat för föreningarna när det gäller sponsorer. Företagen har 

mindre pengar och det krävs nu för tiden ofta något i gengäld för sponsringen. För 

Alfredsson innebär detta till exempel att det är viktigt att HAIF handlar i hans butik.  

 

Alfredsson har inte läst HAIF´s årsbokslut någon gång. Han menar att han får 

tillräckligt med information på annat sätt, till exempel genom att hans barn är 

medlemmar i föreningen och han som förälder då får information. Han menar 

däremot att om årsbokslutet varit mer lättillgänglig så hade han antagligen läst det. 

Han har inte heller några problem med att förstå ekonomisk information. Alfredsson 

vet att viss informationen finns på föreningens hemsida men har inte tittat på den 

informationen. Inte heller i ingångskedet av samarbetet gick Alfredsson igenom 

något årsbokslut från HAIF.  

 

”Gick på känsla så att säga, att det gynnar oss också förhoppningsvis.” (Intervju 

Thomas Alfredsson, 060509) 
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Alfredsson får också mycket information genom att han har nära kontakt med 

HAIF´s ordförande Roland Östberg. Denna information upplever han som mycket 

tillförlitlig. Han är nöjd med arbetet idag och menar att eftersom det han bidrar med 

inte går till något elit- eller A-lag inom föreningen, så har inte någon större 

anledningen att kontrollera användandet av hans bidrag. Han tror att det han ger idag 

blir jämnt fördelat i föreningen i och med att de oftast inte är rena bidrag i form av 

pengar utan rabatter, varor och andra former av bidrag. Däremot menar han att om 

han inte varit nöjd med föreningens arbete, så hade han granskat föreningens 

ekonomiska rapporter noggrannare.  

 

 

4.2.2 Sponsor, Team Sportia Växjö 

 
Intervjun genomfördes med Inge Adolfsson som är ansvarig för klubbförsäljning. I 

början av 2006 skrev HAIF och Team Sportia ett samarbetsavtal som främst berör 

tillhandahållandet av allt det materiella som medlemmarna i HAIF behöver för sitt 

idrottsutövande. Team Sportia handhar beställningar och levererar till subventionerat 

pris utrustning åt medlemmarna i HAIF. Dessutom anordnas klubbkvällar där 

medlemmarna får möjlighet att utnyttja ytterligare erbjudande från företaget. 

Medlemmarna kan bli medlemmar i Team Sportias så kallade ”Sportklubb” och får 

då utnyttja erbjudanden och får bonus på sina årsinköp. Dessutom tjänar HAIF på det 

som föreningens medlemmar handlar för.  

 

Adolfsson har inte läst Hovshagas årsbokslut. Istället menar han att genom det arbete 

föreningen bedriver, såsom deras konserter och annan verksamhet, har Team Sportia 

fått en känsla av att HAIF är en välskött förening med en solid ekonomi. Däremot 

skulle han läsa årsbokslutet om det fanns mer lättillgänglig och menar att speciellt 

viktigt är det att skaffa information om motpartens ekonomi i inledningsskedet av ett 

samarbete. Han har inte heller några problem med att förstå sådan information. 

 

Information om föreningens ekonomi och verksamhet känner Adolfsson att han kan 

ta till sig från andra källor och på så sätt få en känsla för föreningen. Det handlar 

mycket om personliga kontakter och relationer. Han nämner också de centrala 

förbunden, som till exempel Smålands fotbollsförbund, som en bra källa. Generellt 
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så upplever han situationen för många föreningar som ansträngd rent ekonomiskt, 

och därför kan det vara bra att skaffa sig en uppfattning om föreningen innan ett 

samarbete startas.  

 

Om företaget skulle hamna i en situation där de skulle välja mellan två föreningar 

tror han att redovisningen kan vara en avgörande faktor i beslutet. När det gällde 

samarbetet med HAIF så var det  föreningens stabila ekonomi tillsammans med deras 

breda ungdomsverksamhet som var avgörande.   

 

Adolfsson kan inte peka på några speciella faktorer som han tycker att den ideella 

föreningen behöver redovisa utöver ekonomin.  

 

”Ekonomin är ju ändå en bas i verksamheten och det är ju bra att den blir uppstyrd 

så att föreningarna verkligen har folk som kan det” (Intervju Inge Adolfsson, 

060509) 

 

Adolfsson har en känsla av att de ideella föreningarna har blivit bättre på att sköta sin 

ekonomi och han känner att han kan lita på den ekonomiska information som HAIF 

lämnar, men han tror ändå att det rent generellt kan bli bättre.  

 

Adolfsson tycker att det är relevant att få information om HAIF´s ekonomi och då 

speciellt i inledningsskedet av samarbetet.  

 

 

4.2.3 Anställd  

 

Intervjun genomfördes med Jan-Erik Engström som har jobbat som kanslist hos 

HAIF sedan hösten 2002. Han beskrivs som ”spindeln i nätet” i HAIF´s organisation. 

Han är inte medlem i föreningen utan relationen till föreningen baseras endast på ett 

anställningsförhållande. 

 

Engström har läst HAIF´s senaste årsbokslut. Han uppger att han sköter mycket av 

föreningens bokföring och att det därför känns självklart för honom att titta i 
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årsbokslutet. Han tittar så att han känner igen siffrorna. Han uppger att han har bra 

koll på föreningens ekonomi och verksamhet då han sköter det administrativa. 

 

Han menar att den information som ges i de ekonomiska rapporterna idag fyller hans 

behov och han kan inte säga att han saknar någon information. Årsbokslutet 

förmedlar det han vill veta. Tillförlitligheten i de ekonomiska rapporterna upplever 

han som god. 

 

Engström jämför också årsboksluten från år till år.  

 

”Ja det är klart jag tittar på det så vi håller oss inom ramarna.” (Intervju Jan-Erik 

Engström, 2006-05-09) 

 

Dessutom menar han att det är intressant att följa föreningens ekonomiska 

utveckling. 

 

Som anställd är han mest intresserad av att läsa de ekonomiska siffrorna och anser 

dessa vara mest relevanta i föreningens årsbokslut. 

 

Verksamhetsberättelsen är också något som Engström läser och den tycker han 

förmedlar det som han efterfrågar. Han kan inte säga att han saknar någon 

information i verksamhetsberättelsen.  

 

 

4.2.4 Växjö kommun 

 

Intervjun genomfördes med Carl-Bertil Löfqvist som är ansvarig för Växjö kommuns 

bidrag till föreningar. Han använder Hovshagas årsbokslut som ett underlag till de 

ansökningar föreningen gör för att få aktivitetsstöd. I den redovisning som Löfqvist 

tar emot ingår förutom resultat- och balansrapport, verksamhetsberättelse, 

verifikationer och olika typer av närvarokort för de aktiviteter föreningen genomfört 

under perioden. Detta gör att han får den information som han behöver för att kunna 

ta beslut om bidrag till föreningen. Alla de krav på redovisningen som finns från 

kommunens sida är uppfyllda i HAIF´s fall.  
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”Sen går jag in och tittar på balans- och resultatrapport, tittar hur det ligger till, 

ekonomiskt sätt. Vi går ju inte in och, så att säga, styr deras verksamhet eller hur 

dom hanterar sina pengar. Vi bara tittar så att våra pengar är bokförda, att det ser 

någorlunda schysst ut, och att de siffror de tar upp i ansökan finns med i 

resultatrapporten.” (Intervju, Carl-Bertil Löfqvist, 060505) 

 
Löfqvist säger att han inte saknar någon information i redovisningen. Varje år 

hanterar han bidragslämnande till 220-230 föreningar och detta gör att han inte har 

tid att ta till sig all den information som lämnas i årsbokslutet. På grund av detta 

känner han inget behov av ytterliggare information. 

 

Löfqvist tycker det är bra att föreningarna upprättar ekonomiska redovisningar, det 

ger indikationer på hur föreningarna mår speciellt när det gäller de likvida medlen.  

Löfqvist har relevanta kunskaper för att skapa sig en förståelse kring de ekonomiska 

rapporterna. Skulle det vara något som han tycker är oklart hör han av sig till 

föreningen för att få svar på sina frågor.  När han går igenom föreningarnas 

redovisning i samband med bidragsansökan så läggs de ansökningar eller 

redovisningar som bedöms som lite osäkra åtsidan, för att under de lite lugnare 

delarna av året följas upp noggrannare. Eventuella fel rättas då till i efterhand, de 

vanligaste ”felen” är att föreningarna tagit upp för lite i sina ansökningar.  

 
På frågan om han kan lita på redovisningen så svarar Löfqvist:  

 

”Ja, det tycker jag. Jag måste ju förutsätta att all den information jag får är bra när 

jag får ner den, jag kan inte förutsätta att det är fel. Jag måste förutsätta att de 

sköter det i god redovisningssed. Gör man inte det då får man nog sluta om man 

skall misstänka alla föreningar. Utgångsläget måste vara att jag litar på dom och att 

jag tror att det är riktigt gjort. Men, sen får man göra nedslag om man misstänker 

något.” (Intervju, C-B Löfqvist, 060505) 

 

Löfqvist granskas dessutom själv vart tredje år av antingen interna eller externa 

revisorer. Dessa går igenom den egna verksamheten samt djupreviderar ett antal 

föreningar. Detta upplever Löfqvist som en trygghet och det är bra att veta att 

verksamheten fungerar som den skall.  
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De flesta föreningar har också någon typ av revisor i sin verksamhet, som antingen 

jobbar ideellt i egenskap av medlem eller är externt anlitad. Det är också vanligt att 

kassören i föreningarna har någon koppling till liknande verksamhet i sitt yrkesliv. 

Detta krävs ofta nuförtiden för att kunna klara av att genomföra en korrekt 

redovisning, vilket Löfqvist upplever att många föreningar är rädda och oroliga för 

att misslyckas med.  

 
 

4.2.5 Medlemmar 

 
Vi valde att ställa ett antal standardiserade frågor till HAIF´ s medlemmar. Totalt var 

det 14 stycken som svarade på vår enkätundersökning. Detta gav en svarsfrekvens på 

cirka 25 %.  

 

Endast en person av de 14 som svarade på frågan angav att denne hade läst HAIF´s 

senaste årsbokslut medan resterande svarade att de inte hade läst det. Vidare svarade 

tre av de tillfrågade att de läst årsbokslut från tidigare år, medan elva sa att de aldrig 

hade läst något årsbokslut från HAIF.  

 

När vi vidare frågade intervjupersonerna om de hade jämfört något årsbokslut från år 

till år svarade samtliga personer att de inte hade gjort några jämförelser mot tidigare 

år. 

 

4.2.5.1 Anledning till läsning 

De som hade läst årets årsbokslut eller tidigare års årsbokslut angav följande 

anledningar till sin läsning:  

 

”Av eget intresse tidigare, i år för att seniorlaget som jag medverkar i har en egen 

budget.”    

”Har tidigare varit aktiv som tränare och ordf i fotbollssektionen. Finns således att 

intresse för mig att följa ekonomin...”    

”Har varit styrelsemedlem och allmänt intresse.”     
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Samtliga som hade läst årsbokslutet kände att de fick reda på det som de ville veta 

och de tyckte att årsbokslutet förmedlade detta på ett bra sätt. Kommentarer vi fick 

angående årsbokslutet från dem som hade läst årets årsbokslut eller årsbokslut från 

tidigare år var:  

 

”Intressant läsning!”    

”Välgjord”    

”Helt ok”       

”Har ej sett dessa på senare år, men anser att tidigare bokslut/årsredovisningar på 

ett bra sätt beskrivit det gångna årets verksamhet.”    

”Välarbetade”  

   

4.2.5.2 Tillgänglighet 

Fem personer angav att de skulle läsa HAIF´s årsbokslut om det var mer tillgängligt 

medan sex personer svarade att de inte skulle läsa årsbokslutet om det var mer 

tillgängligt. 

 

Åtta personer svarade att de inte vet hur de får tag på HAIF´s årsbokslut medan tre 

personer svarade att de vet hur de får tag i HAIF´s årsbokslut.  

 

 

4.2.5.3 Informationsbehov 

Av de som inte läser årsbokslutet svarar tre personer att de får den ekonomiska 

information de efterfrågar från annat håll. Resterande, sju personer, svarar att de inte 

får någon ekonomisk information från annat håll. En av de respondenterna svarar:  

 

”Lågt engagemang. Känner inte något behov av ekonomisk info.” 

Av de som inte läser årsbokslutet svarar fem personer att de känner att den 

information de efterfrågar inte återfinns i ett årsbokslut. Resterande fem personer 

känner att den information de efterfrågar skulle återfinnas i ett årsbokslut.  
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Bland de som känner att den ekonomiska information de efterfrågar inte återfinns i 

ett årsbokslut, svarade två personer att de efterlyster: 

 

”Enkel sammanfattning av ekonomin för de olika idrotterna, så man som medlem 

enkelt kan se den/de felande länkarna.”    

”Vart alla pengar går som vi får in genom konserter osv.”     

 

När vi frågade medlemmarna om det finns något intresse av den ekonomiska 

informationen som HAIF lämnar, svarade fem personer att det fanns ett intresse från 

deras sida, medan sju personer svarade att det inte fanns något intresse från deras 

sida.  Två personer valde att kommentera frågan på följande sätt: 

 

”Ja, jag är allmänt intresserad av att följa föreningens ekonomi och verksamhet 

bland annat till följd av mitt tidigare engagemang.” 

”Det är lite intressant hur det går med HAIF. Vi var tidigare mer aktiva när våra 

egna barn var mer aktiva i föreningen.” 

 

När det gäller frågan om medlemmarna ansåg att de fick tillräcklig med ekonomisk 

information från föreningen ansåg åtta respondenter att de fick tillräcklig med 

information medan sex respondenter ansåg att de inte fick tillräckligt med ekonomisk 

information.   

 

– Andel av respondenterna som var intresserade av att veta: 

           Antal svar           

Hur mycket pengar HAIF fick in detta år och varifrån de kom?    9                    

Hur HAIF har använt pengarna?   9                              

Hur mycket pengar de har kvar?  10                            

Vilka planer de har för nästa år?  13                    

Vilka behov av pengar som för kommande år?  12                    

Hur de förväntas få tag på de pengar som behövs?              9                              
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– Andel av respondenterna som upplever att de får svar på följande: 

  Antal svar           

Hur mycket pengar HAIF fick in detta år och varifrån de kom?    2                    

Hur HAIF har använt pengarna?   2                              

Hur mycket pengar de har kvar?   0                                

Vilka planer de har för nästa år?   4                    

Vilka behov av pengar som för kommande år?   4                    

Hur de förväntas få tag på de pengar som behövs?              3                               

 

 

4.2.5.4 Kontrollbehov 

Vi frågade medlemmarna om de känner något behov av att kontrollera att det de 

bidrar med till föreningen används på ett sätt som de finner acceptabelt och i så fall 

hur de kontrollerar detta. Sex respondenterna svarade enbart nej, de känner alltså 

inget behov av att kontrollera att det de bidrar med till föreningen används på ett sätt 

de finner acceptabelt. Övriga respondenter svarade med följande kommentarer: 

 

”Nej, jag vet vad pengarna går till!”    

”Känner ingen kontroll, skulle vilja veta mera då det ideligen klagas över den dåliga 

ekonomin.”    

”Jag är numera enbart stödjande medlem och har flyttat från Hovshaga. Litar 

fullständigt på de som nu är aktiva, men saknar information....”     

”Jag kontrollerar den inte. Jag hoppas att de sköter de och gör det rättvist.”     

”Kan man inte göra”    

”Skulle vara intressant att veta, men vet ej idag om det är möjligt att få fram den 

informationen.”    

”Mina barns aktiviteter är tillräckligt bra för att jag ska ha fortsatt förtroende för 

föreningen.”    

”Jag kontrollerar inte hur de använder pengarna, eftersom jag inte vet hur.” 

”Vore intressant att få veta vart pengarna går.”    

”Jag litar på dem. Vi har ju fått en fotbollsplan och en idrottshall”   

 

Tre respondenter uppger att deras behov av att kontrollera hur deras pengar används 

påverkas av hur nöjda de är med föreningens arbete. Åtta respondenter uppger att 
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deras behov av att kontrollera hur deras pengar används inte påverkas av hur nöjda 

de är med föreningens arbete. Övriga respondenter som besvarade frågan lämnade 

följande kommentarer: 

 

”Nej, jag vet hur mycket ideellt arbete som läggs ner och vilket utmärkt arbete som 

utförs, samtidigt vet jag hur allt kostar också.”    

”Bidrar i viss mån, men naturligtvis lägger man mycket i händerna på styrelsen, och 

litar på att de använder pengarna på ett ändamålsenligt sätt.”    

”Skulle vi varit missnöjda skulle vi nog snarare lämna föreningen.”    

 

Endast en respondent uppger att denne använder årsbokslutet som ett underlag vid 

val av förening åt sig själv eller sina familjemedlemmar. Resterande 13 respondenter 

använder inte årsbokslutet som underlag för detta ändamål. 

 

Samtliga 14 respondenter svarar att de inte använder HAIF´s årsbokslut till att göra 

jämförelser mot andra föreningar. 

 

 

4.2.5.5 Uppfattning 

Tolv respondenter uppger att de tycker det är betydelsefullt att få ekonomisk 

information från HAIF medan två respondenter uppger att de inte tycker det är 

betydelsefullt.  

 

Elva respondenter svarar att de litar på den ekonomiska informationen som HAIF 

lämnar medan tre respondenter svarar att de inte litar på den ekonomiska 

informationen som HAIF lämnar. 

 

På frågan om HAIF´s årsbokslut är skrivna på ett sådant sätt att respondenterna 

förstår innehållet svarar de flesta att de inte vet eftersom de inte har läst/sett något 

årsbokslut. Fyra respondenter uppger att HAIF´s årsbokslut är skrivna på ett sådant 

sätt att de förstår innehållet. Två respondenter uppger att HAIF´s årsbokslut är 

skrivna på ett sådant sätt att de inte förstår innehållet. 
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4.3 TK 77 

 

4.3.1 Föreningen 

 

TK 77 bildades 1977 till en följd av att tennisintresset var så pass stort i Vetlanda att 

det blev ohållbart med endast en tennisklubb i staden. TK 77 ger kurser för alla 

ålderskategorier, från knattar till avancerade tävlingsspelare. Föreningen är känd i 

tennissverige för att de anordnar flest tävlingar för ungdomar och motionärer i 

Sverige.(Intervju Johan Nyberg 060504) Föreningen jobbar hårt för jämställdhet och 

att killar och tjejer ska ha lika villkor. Föreningen har 250 medlemmar i åldrarna 5 

till 75 år och föreningens motto är ”alla oavsett ålder och spelstyrka ska få tillgång 

till träning, tävling och gemenskap”. (www.tk77.se) De vill kort och gott att tennisen 

ska kunna roa alla. Föreningen omsätter omkring en miljon kronor (2005) och har en 

kanslist samt en chefstränare anställd. Föreningen äger själv sina tennisbanor inne 

och utomhus, vilket skiljer sig från en rad andra tennisklubbar.  (Intervju Johan 

Nyberg 060504) 

 
 

4.3.2 Intervju med kassören Johan Nyberg 

 
Vi valde att intervjua kassören i TK 77 för att få information föreningens 

intressenter. Anledningen till detta är att ordförandeposten var vakant då studien 

genomfördes. Johan Nyberg som gör sitt första år som kassör berättade att på 

årsmötet medverkade ett 20-tal personer, de flesta av dessa var medlemmar. Vidare 

berättade Nyberg att verksamheten finansieras genom: 40 procent av statliga och 

kommunala bidrag, 12 procent är strötimmar och abonnemang, 2 procent är 

medlemsintäkter, 11 procent tävlingsintäkter samt 16 procent från sponsorer och 

reklam. För den löpande driften finns inga lån utan dessa finansieras endast med 

intäkter.  

 

Nyberg anser att årsbokslutet upprättas för medlemmarna, detta för att de ska få en 

bättre insyn i hur det går för föreningen.  
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”De brinner för föreningen. De arbetar ideellt för oss och vill se vad vinsten och 

förlusten beror på.” (Intervju, Johan Nyberg, 060504) 

 

Föreningen upprättar årsbokslut, vilket kassören redovisar för de som närvarar på 

årsmötet. Enligt Nyberg finns årsbokslutet tillgängligt för medlemmarna under 

årsmötet, men är det någon som vill ha årsbokslutet efter årsmötet så finns det 

tillgängligt på kansliet.  

 

Nyberg menar att alla medlemmar som vill ska få full insyn i föreningen. Däremot 

anser Nyberg att det är svagt intresse från övriga intressenter för årsbokslutet. 

Medlemmarna har behovet att veta, banken är intresserad av det när det gäller att ta 

nya lån, men när det gäller kunder och leverantörerna så rullar det bara på. 

 

Nyberg berättar att det är kassören som upprättar de ekonomiska rapporterna, sedan 

granskas dessa av två lekmannarevisorer som väljs för ett år på årsmötet.  Vidare 

påpekar Nyberg att under sin tid i föreningen har det aldrig hänt att någon kund eller 

leverantör har hört av sig till honom för att få information om årsboksluten. De 

medlemmar som vill veta något kommer till årsmötet då ekonomin gås igenom. 

 

På frågan om någon av intressenterna har en styrelsepost svarar Nyberg att samtliga i 

styrelsen är medlemmar, men en del av dessa medlemmar är i sin yrkesroll dessutom 

sponsorer och leverantörer åt föreningen. 

 

Avslutningsvis frågar vi Nyberg om han anser att kostanden är större än nyttan för 

framställandet av ekonomiska rapporter. Han anser kostanden är större än nyttan 

eftersom det är ingen som efterfrågar informationen. 
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4.4 Intervjuer 

 

4.4.1 Bank, Föreningssparbanken Vetlanda 

 

Intervjun genomfördes med Sven Klaesén som är bankrådgivare vid 

föreningssparbanken i Vetlanda. Klaesén har varit TK 77:s bankkontakt sedan 15 år 

tillbaka. Han vet inte exakt hur länge Föreningssparbanken har varit en intressent, 

men han kan av namnet döma att de har varit det sedan 1977. Enligt Klaesén så är 

det dock inget stort engagemang från bankens sida. 

 

Klaesén säger att han ännu inte har läst TK 77:s årsbokslut från 2005 eftersom han 

inte fått årets årsbokslut från föreningen men han berättar att de har till augusti på sig 

att lämna det till honom. Klaesén säger vidare att han har tagit del av de senaste 14 

årens årsbokslut. Enligt Klaesén är det en rutin på banken att varje år gå igenom 

föreningens årsbokslut. I och med att föreningen äger hallen så är engagemanget lite 

större från bankens sida än vad som är normalt för en förening av denna storlek.  

 

När vi frågar Klaesén vad han tycker om de rapporter som TK 77 lämnar, säger han: 

 

” Det är lite för dåligt och det är det nästan alltid för ideella föreningar. Samtidigt 

får man ha i beaktande att det är inga proffs som jobbar med detta utan det görs 

ideellt. Det är ofta så att vi inte får den informationen som vi vill ha utan att be om 

den. ” (Intervju Sven Klaesén, 060516) 

 

Enligt Klaesén är det en väldigt stor skillnad när det gäller engagemang med 

föreningar jämfört med företag, framförallt med avseende på informationsflödet.   

När det gäller ideella föreningar får banken själv söka den informationen som de vill 

ha medan företag ger banken den information de behöver utan att banken behöver be 

om den först. 

 

När vi frågar vad de främst är intresserade av svarar Klaesén: 

 

 ”Vi är ju intresserade av att se att de reder ut de åtaganden som de har mot oss.” 

(Intervju Sven Klaesén, 060516) 
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I första hand tittar han på kassaflödet och i andra hand på vilken säkerhet föreningen 

har gentemot banken. Klaesén är intresserad av att se att medlemsantalet inte sjunker 

samt att det som föreningen har budgeterat stämmer överens med verkligheten så att 

föreningen kan infria de åtaganden som de avtalat om.  

 

Vi undrar vidare om han känner att han får tillräcklig information från TK 77, då 

svarar han: 

 

”När det gäller den här typen av föreningar så är de inte vana vid att hantera det 

utan vi får oftast fråga efter informationen och det tycker vi inte ska vara 

nödvändigt. När man haft ett årsmöte ska det vara en självklarhet att vi som en stor 

leverantör av finansiella tjänster till den här föreningen får ta del av detta, det ska vi 

inte behöva be om. Det finns inte i deras huvuden att nu ska vi skicka det till banken 

också trots att jag varje år ber om de ska skicka ett till banken.”  (Intervju Sven 

Klaesén, 060516) 

 

Enligt Klaesén är detta inget unikt för TK 77 utan det är vanligt att ideella föreningar 

inte lämnar sitt årsbokslut. Klaesén betonar att det borde vara en självklarhet att de 

lämnar in det när han frågar om det varje år. 

 

Enligt Klaesén har föreningens redovisning stor betydelse för fortsatt långivning. När 

vi frågar Klaesén om mer information från föreningen skulle bidra till bättre 

lånemöjligheter för föreningen, svarar han: 

 

”Inte säkert, men ju mer information vi har om verksamheten desto lättare är det för 

oss att ta beslut. Du kan aldrig som intressent få för mycket information.” (Intervju 

Sven Klaesén, 060516) 

 

Klaesén anser den information som vi diskuterar är en självklarhet. Sen tycker han 

att föreningen gärna får lämna någon ytterliggare information om hur det går för 

verksamheten, då i form av t.ex. en avstämning gentemot budget. I TK 77 finns det 

ingen sådan avstämning och det ber han heller inte själv om. Så länge Klaesén inte 

hör något från dem så antar han att det är ok, men han säger att det kan vara en farlig 

väg att gå. Han fortsätter:  
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”Ofta är föreningen inte van vid den här typen av hanteringar utan de gör sitt jobb 

jättebra internt i föreningen, men tänker inte på att det finns något utanför.” 

(Intervju Sven Klaesén 060516) 

 

Detta anser Klaesén att föreningen skulle kunna sköta lite bättre. Dock är detta inget 

som gäller enbart för TK 77 utan så fungerar det i 99 fall av 100. 

 

Klaesén säger att banken använder årsboksluten som beslutsunderlag. Han känner att 

han kan lita på den information som föreningen lämnar. Han menar att verksamheten 

är ganska statisk och jämför främst årsbokslutet mot historiska siffror. Klaesén säger 

vidare att det inte är några revolutioner i bokslutet utan att det gäller bara att räta ut 

en del frågetecken som t.ex. sponsorbidrag samt ett antal tävlingar som ger stora 

intäkter. I och med att han har material så långt tillbaka i tiden så känner han att 

redovisningen är trovärdig. På grund av att staden är så pass liten känner han även 

kassören i TK 77 vilket också bidrar till att han upplever redovisningen som 

trovärdig.  

 
 

4.4.2 Sponsor, ICA Kvantum Vetlanda 

 
Intervjun genomfördes med köpmannen Claes Lövgren som driver ICA Kvantum i 

Vetlanda. ICA Kvantum är en av TK 77:s största sponsorer och sponsrar föreningen 

för fjärde året i rad. Den främsta orsaken till samarbetet är att Lövgren vill ha en 

mätbar merförsäljning. Han säger att han inte är intresserad av att sponsra några 

elitspelare utan enbart är ute efter den breda publiken, vilka han känner att han når 

genom att sponsra tennisskolan i TK 77. Lövgren påpekar att det är viktigt att få fram 

elitspelare till föreningen eftersom de är viktiga för föreningen som helhet men han 

känner inte att han kan få den effekt som han eftersträvar genom att sponsra 

elitspelare. 

  

Lövgren har aldrig läst ett årsbokslut från TK 77 och han säger att det aldrig är någon 

som presenterat det för honom. Han anser att det är bättre att föreningen kommer till 

honom och presenterar det än att han själv får söka upp det själv. 
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På frågan om han skulle läsa årsbokslutet om det var mer tillgängligt säger han: 

 

”Jag kanske borde få någon kontakt som säger att nu är den tillgänglig nu kan du 

kolla den och nu ser du hur du är med i föreningen.” (Intervju Claes Lövgren, 

060510) 

 

Lövgren anser att han inte får speciellt mycket information från TK 77 och jämför 

med andra föreningar som han sponsrar i Vetlanda där han är med på träffar hos 

dessa föreningar några gånger per år. Han säger dock att det är en form av 

ömsesidighet och att han inte har legat på föreningen om information. Han menar att 

det borde ligga i föreningens intresse att kontakta honom och inte tvärtom. 

 

När vi frågar honom vilken betydelse föreningens årsbokslut har för hans fortsatta 

engagemang säger han:  

 

”Egentligen tycker jag det är väldigt viktigt. Men sedan har jag varit dålig på att ta 

reda på det, men det har i och för sig varit ömsesidigt. Jag vill sponsra en förening 

som sköter sin redovisning och ekonomi och som inte sysslar med svarta pengar eller 

något sådant. ICA Kvantum är ett starkt varumärke i Vetlanda och ICA i Sverige. Vi 

vill överhuvudtaget inte förknippas med något som sysslar med skumrask.  Vi vill inte 

att ICA märket ska finnas med de föreningar som inte sköter sin ekonomi Det har jag 

varit dålig på att kontrollera, men så är det bara.” (Intervju Claes Lövgren, 060510) 

 

Lövgren säger att han inte använt årsbokslutet som beslutsunderlag när han valde att 

sponsra TK 77. När det gäller de övriga föreningarna så har han fått ta del av de 

ekonomiska rapporterna, men i fallet med TK 77 har han inte gjort det. När det gäller 

TK 77 var mer en personlig kontakt som gjorde att han valde att sponsra dem. Han 

säger dock att han är väldigt intresserad av att få ta del av de ekonomiska rapporterna 

och att han egentligen är väldigt intresserad av att få reda på hur det går för 

föreningen. Lövgren tycker det hade varit kul att få veta vad föreningen tänker göra 

härnäst samt vad nästa steg i utvecklingen är.   

 

Lövgren säger att desto mer information han får från föreningen desto lättare blir det 

att samverka inför framtiden. Det ska vara en ”win-win”-situation för båda parter. 
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Han vill känna att han kan tjäna på det på ett eller annat sätt och säger att kan sådana 

lösningar användas så finns det betydligt mer att vinna.  

 

När vi frågar Lövgren om vilken betydelse de ekonomiska rapporterna har för valet 

av förening säger han att de borde vara av stor betydelse men hittills har han gått på 

ryggkänslan. Han efterlyser en enkel sammanställning någon gång om året med lite 

enkla kommentarer.  Lövgren säger att en förening kan hamna i en situation där de 

har dåligt med pengar och det är inget konstigt med det. Lövgren menar att 

föreningen har ett försprång om de har en ordentlig redovisning som de kan visa upp 

för bank, sponsorer och kommun. Det finns då alltid en möjlighet att dessa ställer 

upp för att hjälpa föreningen. Lövgren föreslår att föreningen på en A4-sida visar hur 

ekonomin ser ut samt hur det ser ut framåt, vilka mål och inriktningar föreningen har. 

Lövgren säger att det skulle vara guld värt för honom. Lövgren påpekar dock 

slutligen att om föreningen lämnar tiotals sidor med information så orkar han inte 

läsa det, utan det ska vara något som han snabbt kan läsa igenom.   

 
 

4.4.3 Anställd/sponsor 

 

Intervjun genomfördes med Ulf Öller som är anställd som chefstränare samt driver 

en tennisshop i egen regi i föreningens tennishall. Han har varit en intressent hos 

föreningen sedan 1977 då han tillträdde som chefstränare. Genom shopen säljer Öller 

bland annat tennisprodukter till främst föreningens medlemmar men shopen är öppen 

för alla. Öller sponsrar även föreningen på olika sätt. Den främsta orsaken till att han 

bidrar till föreningen är att den har ett gott syfte samt att han själv kan tjäna sig en 

slant på det. 

 

Öller säger att han har läst det senaste årsbokslutet och att han brukar jämföra dessa 

från år till år. Anledningen till att Öller läser det är han vill att det ska gå så bra som 

möjligt för hans samarbetspartner. Sedan säger han att det finns alltid en nyfikenhet 

av vad som händer i föreningen. Öller säger att han fick ett gott intryck av det han 

läste och hoppas att det han läser är korrekt gjort.  
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När vi frågar Öller om han tycker årsbokslutet är ett bra sätt att förmedla det han vill 

veta svarar han:  

 

”Den säger inte allt, men med hjälp av verksamhetsberättelsen får jag reda på det 

jag vill veta.”  (Intervju Ulf Öller, 060504) 

 

Däremot hade han önskat att verksamhetsberättelsen skulle vara lite mer detaljerad. 

Öller påpekar dock att han inte går och väntar på de årsbokslutet ska komma, så 

intressanta är inte de ekonomiska rapporterna. Det han finner intressant är att se hur 

stor verksamheten är samt att de pengar som han satsar i föreningen ska gå till 

ungdomsverksamheten. 

 

Vidare känner Öller att han får tillräcklig information från föreningen och att 

årsbokslutet har stor betydelse för hans fortsatta engagemang, och säger: 

 

”Jag förutsätter att det ska vara ordning och reda i föreningen. Är det inte det utan 

det är kaos i föreningen så är jag däremot mer tveksam till fortsatt engagemang i 

föreningen.” (Intervju Ulf Öller, 060504) 

 

Vidare säger han att det inte är uteslutet att mer information föreningen gör att han 

bidrar med mer till föreningen. Mer information om föreningen gör att han har lättare 

att fatta beslut om föreningen. Öller känner inte att han som intressent kan påverka 

föreningen, men däremot kan han ställa krav på de pengar som han satsar går till ett 

specifikt ändamål, t.ex. flicktennisen i föreningen. Det finns dock inget 

kontrollbehov från hans sida utan han litar på att föreningen gör rätt för sig. Att det 

inte finns något kontrollbehov från hans sida förklarar Öller med att han är nöjd med 

föreningen. 

 

När vi frågar Öller årsboksluten har betydelse vid val av förening säger han de 

egentligen inte spelar så stor roll.  Vidare säger han att han sätter tilltro till den 

ekonomiska informationen som föreningen lämnar och att de är skrivna på ett sådant 

sätt att han förstår dem. 
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4.4.4 Vetlanda kommun 

 

Intervjun genomfördes med Thomas Hedrén som är kultur och fritidschef i Vetlanda 

kommun och ytterst ansvarig för alla bidrag som betalas ut i Vetlanda kommun. Han 

säger att alla bidrag som kommunen lämnar till TK 77 är reglerade av bidragsregler. 

Dessa regler är tydliga och klara enligt Hedrén. För att få bidra ska föreningen vara 

ideell samt ha valt styrelse och antagit stadgar. Föreningen ska också ha varit 

verksam i minst ett år samt vara registrerad i föreningsregistret och ha sitt säte inom 

kommunen.  

 

Utöver ovan nämnda kriterier krävs, för att föreningen ska få bidrag, att en ansökan 

lämnas in tillsammans med bidragsårets balans- och resultaträkning, kassa- och 

revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för det kommande 

året. Föreningen får bidrag för det föregående året. Kommunen utför alltså en 

kontroll av årsbokslutet menar Hedrén. 

 

Kommunen i sig gör inga värderingar huruvida föreningen överlever eller inte utan 

föreningarna får bidrag efter fastställda normer. Många föreningar förlitar sig på de 

bidrag de får av kommunen och tänker inte på de kostnader som de drar på sig. 

Enligt Hedrén kan inte kommunen göra något åt att vissa föreningar har stora 

kostnader eller ingår olönsamma avtal utan det är upp till föreningarna att komma till 

rätta med dessa problem, något som vissa föreningar måste bättra sig på. Hedrén 

berättar att det vanligaste bidraget som föreningar får är aktivitetsstöd samt 

anläggningsstöd.  

 

När vi frågar Hedrén om han tycker att kommunen får den information de vill av 

föreningen svarar han:  

 

”Ja annars så kräver vi in den, det måste finnas ett underlag för själva 

utbetalningen. Det är inget belopp som man bara tar ut luften. Får vi ändå inte det vi 

efterfrågar så blir det inga pengar.” (Intervju Thomas Hedrén 060519) 

 

Sedan säger Hedrén att de även gör stickprovskontroller i redovisningen för att se så 

att den stämmer. Han plockar ut ett par föreningar och kontrollerar de föreningarna 
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extra noggrant. Han säger vidare att om föreningens revisorer granskat årsbokslutet 

så finns det ingen anledning för kommunen att inte tro att det är korrekt. Han menar 

att det inte är de ekonomiska berättelserna som ligger till grund för bidraget utan det 

är verksamhetsnivån på ungdomssidan som intressant, där en viktig faktor är antalet 

ungdomar som föreningen har igång i verksamheten. 

 

Hedrén säger att han sätter tilltro till den informationen som föreningen lämnar till 

kommunen. I detta fall så är det inte han som kontrollerar föreningen utan det är hans 

assistent. Hedrén har dock inga skäl att tro att den inte granskas korrekt av hans 

medarbetare, utan säger att han har fullt förtroende för henne. 

 

Kommunen gör jämförelser på det material som TK 77 lämnar in och den 

jämförelsen görs mot föregående år berättar Hedrén.  Hedrén säger vidare att det inte 

finns någon förening som frivilligt skickar information till kommunen förutom när de 

söker bidrag. Hedrén menar dock att det skulle vara ett värdefullt sätt att styra 

kvaliteten på i verksamheten.  

 
 

4.4.5 Medlemmar 

 

Vi valde att ställa ett antal standardiserade frågor till TK 77´s medlemmar. Totalt var 

det 21 stycken som svarade på vår enkätundersökning. Detta gav en svarsfrekvens på 

cirka 60 %.  

 
Sju personer angav att de hade läst TK 77´s senaste årsbokslut medan resterande 

svarade att de inte hade läst det. Vidare svarade sex av de tillfrågade att de läst 

årsbokslut från tidigare år, medan 15 sa att de aldrig hade läst något årsbokslut från 

TK 77.  

 

När vi vidare frågade intervjupersonerna om de hade jämfört något årsbokslut från år 

till år svarade fyra personer att de hade gjort jämförelser mot tidigare år medan sju 

personer svarade att de inte hade gjort några sådana jämförelser. 
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4.4.5.1 Anledning till läsning 

De som hade läst årets årsbokslut eller tidigare års årsbokslut angav följande 

anledningar till sin läsning:  

 

Sex respondenter uppgav att de hade ett specifikt ändamål med sin läsning och de 

fick alla reda på det de ville veta genom att läsa årsbokslutet. Två av dessa 

respondenter uppgav att de var styrelsemedlemmar och kände ett ansvar gentemot 

föreningen.   

 

Fyra respondenter läste årsbokslutet av allmän nyfikenhet och fick följande intryck: 

 

”Att det är ordning och reda i föreningen.”   

”Ungefär som jag trodde, både balans- och resultaträkningen.”  

”Ett bra intryck. Verkar vara ordning och reda i klubben.”    

 

 I stort sett samtliga respondenter som läst årsbokslutet tyckte att det på ett bra sätt 

förmedlade det som de ville veta. Några kommentarer som gavs var: 

 

”Utifrån mitt perspektiv som har läst en del redovisning så anser jag det är bra sätt, 

men inte för andra som inte kan.” 

”Ja, fast jag tror att det är bara ett fåtal medlemmar som läser det.”  

”Tveksamt, säger inte allt.” 

 

De flesta respondenter som har läst något årsbokslut från TK 77 uppger att de tycker 

TK 77´s årsbokslut är bra. Några kommentarer som gav var: 

 

”Bra, välgenomtänkt och en bra utvärdering, lättförståliga.”   

”Kanske lite enklare skrivet.”    

”I linje med andra föreningar.”   

”Bra, men som sagt var det säger inte allt.”  
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4.4.5.2 Tillgänglighet 

Nio personer angav att de skulle läsa TK 77´s årsbokslut om det var mer tillgängligt 

medan fem personer svarade att de inte skulle läsa årsbokslutet om det var mer 

tillgängligt. 

 

Åtta personer svarade att de inte vet hur de får tag på TK 77´s årsbokslut medan sex 

personer svarade att de vet hur de får tag i TK 77´s årsbokslut.  

 

4.4.5.3 Informationsbehov 

Av de som inte läser årsbokslutet svarar fyra personer att de får den ekonomiska 

information de efterfrågar från annat håll. En respondent nämner personliga 

kontakter. Resterande, sju personer, svarar att de inte får någon ekonomisk 

information från annat håll. En respondent svarar att han inte har reflekterat över 

detta. 

 

Av de som inte läser årsbokslutet svarar fem personer att de känner att den 

information de efterfrågar inte återfinns i ett årsbokslut. Resterande åtta personer 

känner att den information de efterfrågar skulle återfinnas i ett årsbokslut.  

 

Bland de som känner att den ekonomiska information de efterfrågar inte återfinns i 

ett årsbokslut, svarade två personer att de efterlyster: 

 

”Mer information om idrottsliga verksamheten.”    

”Mer intresserad av träning, läger, tävlingar , m.m.”   

 

När vi frågade medlemmarna om det finns något intresse av den ekonomiska 

informationen som TK 77 lämnar, svarade 16 personer att det fanns ett intresse från 

deras sida, medan fem personer svarade att det inte fanns något intresse från deras 

sida.   

Några personer valde att kommentera frågan på följande sätt: 

 

”Ja, man vill ju veta om klubbens ekonomi för klubbens överlevnad.”  
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”Ja, vill att föreningen ska gå bra, så att man får ersättning från klubben.” 

”Ja, man kan med hjälp av den dra lite slutsatser om "framtiden"”   

 

När det gäller frågan om medlemmarna ansåg att de fick tillräcklig med ekonomisk 

information från föreningen ansåg tio respondenter att de fick tillräcklig med 

information medan elva respondenter ansåg att de inte fick tillräckligt med 

ekonomisk information.   

 

– Andel av respondenterna som var intresserade av att veta: 

           Antal svar           

Hur mycket pengar TK 77 fick in detta år och varifrån de kom?   18                    

Hur TK 77 har använt pengarna?  18                              

Hur mycket pengar de har kvar?  15                            

Vilka planer de har för nästa år?  18                    

Vilka behov av pengar som för kommande år?  13                    

Hur de förväntas få tag på de pengar som behövs?             16                              

 

 

– Andel av respondenterna som upplever att de får svar på följande: 

  Antal svar           

Hur mycket pengar TK 77 fick in detta år och varifrån de kom?     7                    

Hur TK 77 har använt pengarna?    9                             

Hur mycket pengar de har kvar?    7                               

Vilka planer de har för nästa år?    6                    

Vilka behov av pengar som för kommande år?    2                    

Hur de förväntas få tag på de pengar som behövs?               5                   

            

4.4.5.4 Kontrollbehov 

Vi frågade medlemmarna om de känner något behov av att kontrollera att det de 

bidrar med till föreningen används på ett sätt som de finner acceptabelt och i så fall 

hur de kontrollerar detta. 13 respondenter svarade enbart nej, de känner alltså inget 

behov av att kontrollera att det de bidrar med till föreningen används på ett sätt de 

finner acceptabelt. Övriga respondenter svarade med följande kommentarer: 
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”Hade varit intressant med någon form av prioriteringslista vad föreningen ska 

använda pengarna till.”    

”Ja till viss del.”  

”Nej jag litar på föreningen.”    

”Nej jag litar på att styrelsen ombesörjer detta.”    

”Kontrollerar ej detta känner inget behov.”    

”Nej, men skadar inte mer information.”   

”Behöver inte kontrollera.” 

”Inget behov. Litar på att styrelsen gör sitt jobb.”    

 

Tio respondenter uppger att deras behov av att kontrollera hur deras pengar används 

påverkas av hur nöjda de är med föreningens arbete. Åtta respondenter uppger att 

deras behov av att kontrollera hur deras pengar används inte påverkas av hur nöjda 

de är med föreningens arbete. Några respondenter som besvarade frågan lämnade 

följande kommentarer: 

 

”Ja, är man nöjd finns normalt sett ingen anledning av att undersöka hur de 

används.” 

”Ja, är jag missnöjd ifrågasätter jag.” 

 

Samtliga respondenter uppger att de inte använder årsbokslutet som ett underlag vid 

val av förening åt sig själva eller sina familjemedlemmar.  

 

En respondent anger att denne använder TK 77´s årsbokslut till att göra jämförelser 

mot andra föreningar medan resterande 20 respondenter svarar att de inte använder 

årsbokslutet till detta ändamål. 

 

  

4.4.5.5 Uppfattning 

17 respondenter uppger att de tycker det är betydelsefullt att få ekonomisk 

information från TK 77 medan fyra respondenter uppger att de inte tycker det är 

betydelsefullt.  
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20 respondenter svarar att de litar på den ekonomiska informationen som TK 77 

lämnar medan en respondent svarar att denne inte litar på den ekonomiska 

informationen som TK 77 lämnar. 

 

På frågan om TK 77´s årsbokslut är skrivna på ett sådant sätt att respondenterna 

förstår innehållet svarar många att de inte vet eftersom de inte har läst/sett något 

årsbokslut. Nio respondenter uppger att TK 77´s årsbokslut är skrivna på ett sådant 

sätt att de förstår innehållet. Två respondenter uppger att TK 77´s årsbokslut är 

skrivna på ett sådant sätt att de inte förstår innehållet. 
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5 ANALYS 

 
5.1 Sponsorer 

 

Sponsorn betalar in en summa pengar till föreningen eller subventionerar priset på 

varor eller tjänster. Sponsorn gör detta i syfte att exponera sitt varumärke och /eller i 

syfte att få en upplevelse i form av att känna delaktighet i att stödja verksamhet som 

denne bedömer som meningsfull. Kontraktets funktion kan vara att garantera en 

ensamrätt för sponsor inom ett visst område. Område kan till exempel vara sponsorns 

bransch eller ett specifikt träningsställ. Kontraktets funktion är också att avtala om 

utbytet mellan sponsorn och den ideella föreningen till den del det är fastställt i 

kontraktet. Kontrakten i de sponsorförhållande vi har tittat på är ofta ofullständiga. 

Med ofullständiga menar vi att de olika utfallen inte är reglerade i kontraktet utan 

relationerna mellan sponsor och ideell förening bygger ofta på faktorer som till 

exempel förhoppning om ökad merförsäljning, vilket är svårt att avtala om i förväg. 

Det som kan sägas om de kontrakt vi ser här är att det sponsorn bidrar med är mer 

eller mindre reglerat i kontraktet.  Det som sponsorn får tillbaka av föreningen är inte 

lika lätt att formulera i ett kontrakt då det ofta handlar om sådant som är svårt att 

mäta bestämma i förväg. Det handlar ofta om att sponsorn genom att visa upp sitt 

varumärke i positiva sammanhang hoppas på en ökad merförsäljning. Det är denna 

ökade merförsäljning som sponsorn hoppas ska leda till intäkter som gör att nyttan 

överstiger kostnaden med sponsringen.   

 

Ett annat utbyte som sponsorn har med den ideella föreningen är känslan av att 

kunna bidra till en verksamhet som känns betydelsefull. Detta utbyte är också väldigt 

svårt att reglera i ett kontrakt. Det som kontraktet skulle kunna reglera i det här fallet 

är att den ideella föreningen förbinder sig att bedriva verksamheten i den form som 

känns meningsfull för sponsorn. 

 

5.1.1 Använder årsbokslut 

 

Av de fyra sponsorer vi intervjuat var det endast en som använde årsbokslutet. Alla 

sponsorer i vår undersökning hade samma typ av samarbete med respektive ideell 
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förening. Anledningen till att denne sponsor läste årsbokslutet var, som han uttryckte 

det, att han ville att det skulle gå så bra som möjligt för sin samarbetspartner. Han 

läste det dessutom av nyfikenhet. Den sponsor som läste årsbokslutet var den sponsor 

som var mest involverad i den sponsrade föreningens verksamhet. Han var förutom 

sponsor även anställd av föreningen som chefstränare och drev en shop i föreningens 

lokaler. Utifrån agentteorin och kontraktsteorin är det möjligt att förklara denna 

sponsors avvikande beteende jämfört med de andra sponsorerna. Detta på grund av 

att dennes insatser och engagemang är större än de övrigas vilket gör att incitamenten 

att utnyttja kontrollmöjligheterna ökar. Samtliga sponsorer hade någon form av 

ekonomiskt intresse med sin sponsring men deras verksamheter var inte lika 

beroende av den enskilda föreningens fortlevnad som var fallet med den sponsor som 

hade både anställning och bedrev egen verksamhet i föreningens lokaler. Denne 

sponsor borde också vara den som har flest kontrakt med den ideella föreningen och 

den som är tydligast bunden genom sina kontrakt. De andra sponsorernas kontrakt 

kan ses som mer ofullständiga då utbytet som sponsorn får tillbaka på sin insats i 

dessa fall inte, i lika hög grad, är kontrakterat i förväg. Detta på grund av 

svårigheterna att bestämma det utbyte som kommer att ske och de kostnader som 

skulle vara förknippade med kontraktsskrivande och övervakning, som Hart och 

Moore (1999) beskriver. Istället bygger det på sponsorns förhoppning om en 

förväntad merförsäljning. Att upprätta fullständiga kontrakt kan fungera om det 

gäller exempelvis ett tryck på en tröja men i de situationer vi tittat på i studien har 

utfallen för sponsorn varit svåra eller omöjliga att bestämma i förväg, då dessa 

bygger på faktorer utanför den ideella föreningens kontroll, tex. förväntad ökad 

merförsäljning.  

 

Sponsorn som läste TK 77s årsbokslut fick ett gott intryck av det han läste och anser 

att den information han efterfrågade förmedlades genom årsbokslutet. Han upplevde 

att årsbokslutet inte säger allt men med hjälp av verksamhetsberättelsen fick han reda 

på det han vill veta. Han använde årsboksluten till att göra jämförelser över tiden 

inom TK 77 och menade att årsboksluten är relevanta som beslutsunderlag och en 

viktig faktor för hans fortsatta engagemang. Sponsorn var nöjd med föreningens 

verksamhet och kände därför inte att han hade något behov av övervakning. 

Williamson (1983) menar att så länge intressenten/bidragsgivaren är nöjd med hur 
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organisationens verksamhet upplevs av allmänheten så är detta ofta tillräckligt, även 

om själva användningen av resurser är ineffektiv. 

 

 

5.1.2 Använder inte årsbokslut 

 
De övriga tre sponsorer som vi intervjuade kände inget större behov av att läsa 

årsboksluten i respektive ideell förening eller att använda de som beslutsunderlag. De 

ansåg dock att årsbokslutet var relevant och pratiskt användbart som beslutsunderlag 

men däremot så fick de tillräckligt mycket information och underlag för sina beslut 

från annat håll. De upplevde det som viktigt att ett årsbokslut upprättades då de 

betraktade ekonomin som en viktig del i respektive ideell förenings verksamhet men 

de beslut de fattade byggde på faktorer som var mer viktiga än föreningens ekonomi. 

Dessa tre sponsorer använde andra informationskanaler än årsbokslutet för att skaffa 

sig den ekonomiska information de behövde. Ett vanligt sätt för sponsorerna att få 

den information de behövde var genom personliga kontakter med personer som på ett 

eller annat sätt hade information om föreningen. Även känsla och allmän uppfattning 

om föreningen och dess verksamhet uppgavs som en viktig faktor för att bedöma 

föreningens ekonomi. Då vi har tittat på föreningar i mindre orter kan vi tänka oss att 

kontakter spelar en större roll än vad som hade varit fallet i en storstad. Det är 

förmodligen lättare att få information på det sättet då den är färdigbehandlad och 

sponsorn behöver inte lägga lika mycket tid på att själv bedöma informationen. 

Däremot kan det antas att tillförlitligheten inte är lika hög som i årsbokslutet. 

Tillförlitligheten på den information som fås genom personliga kontakter är kanske 

tillräckligt hög för att uppfylla behovet i de kontraktssituationer som vi sett mellan 

sponsor och ideell förening.  

 

Vi anser att de sponsorer som inte läser årsbokslutet har mer ofullständiga kontrakt 

än vad den sponsor som läser årsbokslutet har. Vi menar inte att icke-användandet av 

årsredovisningen är det som ger ett mer ofullständigt kontrakt utan att det 

ofullständiga kontraktet är anledningen till att intresset för att läsa årsredovisningen 

är lågt. Kostnaden överstiger snabbt nyttan vilket gör att incitamenten till läsning 

minskar.  
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För den ideella föreningen kan kontrakt med avtalade utfall bli så pass svåra att 

förutse, avtala och sedan leva upp till att de valt samarbete med sponsorer som gett 

föreningen mindre fördelar, jämfört med kontrakt utan dessa delar bestämda i förväg. 

Hart och Moore (1999) menar också att just situationer där alla utfall inte går att 

förutsäga är en viktig anledning till att upprätta ofullständiga kontrakt istället för 

fullständiga. Även för sponsorerna hade övervakning och avtalsskrivande kunnat bli 

så pass omfattande att dessa avtal gjorde att kostnaderna översteg nyttan för de båda 

parterna. 

 

De tre sponsorer som inte läst årsbokslutet säger att de skulle ha läst det om det var 

mer tillgängligt. En sponsor ger som förslag att föreningen aktivt presenterar det för 

honom på något sätt eller meddelar var årsbokslutet finns att hämta. Detta talar för att 

det finns ett intresse och att sponsorerna anser att årsbokslutet är användbart som 

övervaknings- och kontrollmedel. Alla sponsorer driver egen näringsverksamhet och 

har därför erfarenhet av att läsa redovisningsinformation. De har därmed stor 

möjlighet att tolka och ta till sig den ekonomiska information som lämnas av 

respektive förening. Samtidigt har det framkommit under intervjuerna att 

sponsorerna vill ha information som snabbt kan ge en bild av föreningens 

ekonomiska situation. De anser inte att det är värt tiden att sätta sig in i några 

utförligare rapporter även om de har kunskaperna till det. Det kan vara så att de 

värderar den eventuella vinst de kan göra med att granska informationen som så pass 

liten att deras egen tid är värdefullare.   

 

 

5.2 Bank 

 
Bankens kontrakt med den ideella föreningen skiljer sig inte från det som banken 

upprättar med det vinstdrivande företaget eller med en privatperson. När banken 

lånar ut pengar kräver de någon form av säkerhet, ränta och amortering på lånet. 

Genom årsbokslutet kan banken få en överblick över föreningens finansiella situation 

och på så sätt förutsäga eventuella framtida svårigheter för föreningen att uppfylla 

sina ekonomiska förpliktelser mot banken. Kontraktet reglerar och samlar de 

förpliktelser som finns mellan partnerna.   
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5.2.1 Använder årsbokslut 

 
Banken har ett behov av redovisningsinformation från föreningen för att säkerställa 

att de åtagande som föreningen har mot banken kan uppfyllas. Det banken tittar på i 

första hand är kassaflödet och i andra hand de säkerheter som föreningen har lämnat 

för bankens åtagande. Ur en kontraktssynvinkel kan vi därför här se att banken 

använder den ekonomiska informationen som ett kontrollverktyg för att se till att 

föreningen kan uppfylla sin del av kontraktet, vilket i detta fall är ränte- och 

amorteringsbetalningar. Kontraktet är antagligen av relativt fullständig karaktär då 

banken skyddar sig genom att upprätta kontraktet i förhållande till en mängd olika 

utfall. Banken är också den intressent vars åtagande i föreningen är mest likt det som 

går att hitta i vanliga intressent – företag förhållanden. De råder inga skillnader i de 

kontrakt som banken upprättar med föreningen jämfört med ett vanligt företag. 

Enligt Nygaard och Bengtsson (2002) så ökar också kraven gentemot organisationen 

i förhållande till intressentens insats. Bankens insats är i förhållande till andra 

intressenters insats hög beroende på TK 77´s tennishall är belånad. En medlem 

betalar en förhållandevis låg insats och förväntar sig att få någon nytta/upplevelse 

tillbaka. En sponsor betalar eller subventionerar och förväntar sig någon 

nytta/upplevelse tillbaka. Banken kräver ett förutbestämt utbyte tillbaka vilket inte 

kan bytas ut mot någon nytta/upplevelse i något annat än pengar. 

 

Banken upplever att det är svårt att få in den information som banken efterfrågar från 

TK 77. Detta kan tänkas bero på att TK 77 behandlar banken som vilken annan övrig 

intressent som helst. Mellan övriga intressenter och den ideella föreningen föreligger 

ofta relativt ofullständiga kontrakt vilket gör att dessa intressenter inte efterfrågar 

ekonomisk information i samma form som banken. Då banken har ett mer komplett 

kontrakt med föreningen än övrig intressenter kan det tänkas att de har ett större 

behov av att övervaka att kontraktet efterlevs. Ett bra sätt för banken att göra detta är 

att använda sig av föreningens årsbokslut. Då föreningen inte har för vana att skicka 

sitt årsbokslut till sina intressenter så får banken inte heller något årsbokslut vilket är 

något som denne intressent efterfrågar.  

 

Banken ansåg att föreningens ekonomiska information har stor betydelse för den 

fortsatta långivningen. Dessutom hade banken gärna sett ytterligare information från 
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föreningen i form av till exempel budgetuppföljningar. Mer information från 

föreningen till banken hade i så fall minskat den informationsasymmetri som finns 

och kanske bidragit till mer fördelaktiga kontrakt för föreningen genom minskade 

övervakningskostnader för banken.  

 

Den information som lämnas från TK77 ansåg banken vara lite dålig.  Detta är de 

vana vid från många föreningar och har överseende med beroende på att de vet att 

det ofta inte är proffs som jobbar med ekonomin i de ideella föreningarna. Dessutom 

tyckte dom att det är dåligt med föreningarnas initiativ till att dela med sig av 

informationen, vilket gör att tillgängligheten får anses vara låg. Banken måste oftast 

själv efterfråga informationen istället för att automatiskt få den information de 

behöver. Det borde vara en självklarhet att banken skall få informationen från 

föreningen, då detta är i föreningens intresse. Gray, Owen och Adams menar i 

Deegan (2005) att intressenter har rätt att få information utan att själv behöva 

efterfråga den. De menar att informationen ska vara ansvarsdriven istället för 

efterfrågedriven och att intressenterna har rätt att bli informerade om vad som händer 

i organisationen, utan att behöva efterfråga denna information. I bankens fall ser vi 

att informationsasymmetrin kan minska genom att föreningen ansvarar för att banken 

får den information de har rätt till och behov av. 

 

Banken använde inte den ekonomiska informationen för att jämföra mellan 

föreningar, utan det jämförande som görs är istället över tiden. Materialet blir också 

mer trovärdigt eftersom banken kan jämförelser över tiden på den individuella 

föreningen, och på så sätt se skillnader och förändringar som måste undersökas 

närmare. I och med att banken kan göra jämförelser över tiden kan informationen 

anses ha högre användbarhet än informationen från bara ett enskilt år. Desto högre 

nytta och tillförlitlighet banken har till informationen i årsbokslutet, desto mindre är 

deras behov av att övervaka genom andra källor vilket kan leda till att 

övervakningskostnaderna i kontraktet minskar. Årsbokslutet får anses som en billig 

källa till övervakning av kontraktet.  
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5.3 Kommun 

 

Kontrakten mellan ideell förening och kommun avser ett förhållande där föreningen 

får ett bidrag och kommunen får i utbyte möjligheter för meningsfulla aktiviteter åt 

kommunens invånare. Dessa meningsfulla aktiviteter ska förhoppningsvis leda till att 

till exempel förebygga ungdomskriminalitet. Kommunen kan också vilja visa upp ett 

rikt föreningsliv vilket kan locka invånare till orten. Kommunen slipper också 

bedriva dessa aktiviteter i egen regi vilket antagligen hade blivit dyrare. Kommunen 

har således både ekonomiska och sociala intressen i utbytet med föreningen. För 

föreningen är den prestation de måste uppbringa relativt liten i förhållande till vad de 

får ut. Det de måste prestera är i princip endast att följa gällande lagar och regler och 

sedan skicka in sitt årsbokslut och övrig aktuell dokumentation till kommunen 

tillsammans med sin ansökan. Detta blir en förutsättning för att kontraktet skall 

komma till stånd och efter detta krävs i stort sett inget av föreningen.  

 

 

5.3.1 Använder årsbokslut 

 

Kommunen använder årsbokslutet som ett underlag till det beslut de tar kring 

föreningens ansökan om bidrag hos kommunen. Årsbokslutet är ett av kraven som 

finns för att bidrag skall utgå till föreningen. På grund av den kontraktssituation som 

föreligger mellan den ideella föreningen och kommunen så ligger det i den ideella 

föreningens intresse att tillgodose kommunen med den information som efterfrågas. 

Bidragen utgör en viktig del i de ideella föreningarnas verksamhet och uteblivna 

bidrag skulle kunna innebära ett allvarligt bortfall av intäkter i en, för många ideella 

föreningar, redan ansträngd ekonomisk situation. Årsbokslutet kan ses som en 

standardkomponent i kontraktssituationen. För att bidrag ska betalas ut finns det 

regler som säger att ett årsbokslut ska skickas in i samband med ansökan. På grund 

av detta blir själva momentet att verkligen skicka in årsbokslutet antagligen viktigare 

än innehållet. Årsbokslutet blir en del i det som används som beslutunderlag men kan 

inte ensamt utgöra grund för ett beslut från kommunen. Årsbokslutet används även 

till jämförelser mot föregående år vilket kan ses som en enkel kontrollåtgärd där 

kommunen lätt kan se förändringar som kan behöva granskas närmare.     
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De som jobbar med föreningsbidrag inom kommunerna ansåg att den information de 

fick in från föreningarna var tillförlitlig, speciellt i de fall när informationen var 

granskad av revisorer. En av de kommunanställda sa att även om föreningen 

tillhandahållit ytterligare ekonomisk information så hade han inte hunnit ta till sig 

den. De båda kommunanställda sa att de varje år granskar vissa årsbokslut extra 

noggrant, antingen baserat på ifall de bedöms som osäkra efter genomgång av 

ansökan eller genom stickprovskontroller. Både de föreningar som har tagit upp för 

mycket och de föreningar som tagit upp för lite kan vara aktuella för granskning. Det 

faktum att kommunen kan tänka sig att rätta till även de fall när den ideella 

föreningen har tagit upp för lite i sin ansökan kan tyda på att kommunen ser större 

fördelar med att på ett riktigt sätt fördela ut pengarna än att hålla inne med pengarna. 

Detta då de antagligen upplever ett ökat mervärde genom att stödja föreningarna.  

 

 

5.4 Anställda 

 

Den anställde bidrar med sin tid och uppbär på grund av det ersättning från 

föreningen. Föreningen vill att nyttan av att ha en anställd ska överstiga kostnaden 

för att ha en anställd. Den anställde vill att ersättningen ska överstiga värdet av den 

tid som denne lägger ner på jobb åt föreningen. Även om det rör sig om ett 

anställningsförhållande i den ideella föreningen så bygger anställningen på samma 

typ av kontrakt som traditionella anställningsförhållanden vilka vi återfinner i de 

flesta organisationer som till exempel vinstdrivande företag eller myndigheter.    

 

5.4.1 Använder årsbokslut 

 
I vår studie ingick en anställd från respektive ideell förening. De hade båda läst sin 

respektive förenings senaste årsbokslut. De hade även läst årsbokslut från tidigare år. 

Anledningen till det intresse som finns hos de anställda kan antagligen till viss del 

förklaras av andra faktorer än just anställningsförhållandet. I HAIF´s fall var den 

anställde med och skötte mycket av den bokföring som ligger till grund för 

årsbokslutet, vilket borde skapa ett intresse av att se hur det färdiga slutresultatet 

presenterades. Samtidigt har han redan en väldigt god inblick i föreningens ekonomi 
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vilket borde minska hans behov till kontroll då han automatiskt redan har denna 

information. 

 

Den anställde i TK 77 är knuten till föreningen genom en mängd olika 

kontraktssituationer. Han är anställd som chefstränare och han bedriver i egen regi en 

shop i föreningens lokaler. Genom shopen sponsrar han också föreningens 

verksamhet. I och med att han är så involverad i föreningen är han till stor del 

beroende av hur det går för föreningen. Detta borde göra det naturligt för honom att 

vara intresserad av att se hur det går för föreningen. Då han är så pass involverad i 

föreningen borde det finnas stora incitament till kontroll från hans sida. Med 

avseende på storleken på hans insatser i föreningen borde han också kunna tänka sig 

att lägga ner mer tid och resurser på att få tillgång till den ekonomiska information 

han behöver för att få en tillräckligt bra bild av verksamheten. Hans stora 

inblandning och långa engagemang bör leda till att han har många personliga 

kontakter inom föreningen. Dessa kan säkerligen underlätta hans 

informationsinhämtning vilket innebär att kontraktens informationsasymmetri kan 

minskas till en låg kostnad. Den anställde säger också vid intervjun att hans behov av 

att kontrollera föreningen påverkas av hur nöjd han är med föreningen. Det faktum 

att han är nöjd med föreningen leder rimligtvis inte till att informationsasymmetrin 

minskar men den anställde kommer förmodligen att se informationsasymmetrin som 

ett mindre viktigt problem om han är nöjd med föreningen. Informationsasymmetrin 

kan också minskas på grund av det faktum att de anställda spenderar en hel del tid i 

respektive förenings lokaler och kan på så sätt övervaka verksamheten på ett mer 

direkt sätt.  

 

De tyckte båda två att deras respektive föreningars redovisningar är tillgängliga 

vilket kan förklaras av att de är insatta i organisationen och rör sig i miljöer där 

årsbokslutet finns tillgångligt. Vidare sa de båda att de kan lita på den 

redovisningsinformation som föreningarna tillhandahåller. Detta kan i det ena fallet 

delvis förklaras av att den anställde är med och tar fram underlaget till årsbokslutet. 

Att den andre anställde litar på informationen är rimligtvis en förutsättning för att 

han ska kunna/vilja upprätthålla sina olika kontrakt med föreningen. 
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5.5 Medlemmar 

 
Medlemmen betalar in en medlemsavgift till föreningen. Föreningen använder denna 

intäkt till att finansiera verksamheten. Förutsättningen för att medlemmen ska betala 

in denna avgift är att föreningen erbjuder någon form att upplevelse åt medlemmen 

som medlemmen värderar högre än den inbetalda avgiften. I en idrottsförening består 

denna upplevelse ofta av en möjlighet att aktivt utöva en idrott men det kan även 

innebära en upplevelse i form av att få se sitt favoritlag spela.  Känner medlemmen 

att nyttan inte är större än kostnaden kommer personen antagligen lämna föreningen 

och istället välja en annan förening där dennes upplevelse är större än i den 

nuvarande föreningen. I de föreningar som vi har undersökt ger kontraktet mellan 

medlemmen och den ideella föreningen medlemmen en rätt att i föreningens regi 

träna och delta i de aktiviteter som medlemskapet avser. Medlemmen uppfyller sin 

del av kontraktet i och med att medlemsavgiften betalas. Föreningens del av 

kontraktet uppfylls successivt under avtalsperioden. Kontraktet är relativt fullständigt 

såtillvida att medlemmen vet vad denne får ut i förhållande till medlemsavgiften med 

avseende på exempelvis antal träningstillfällen som föreningen erbjuder. Det kan å 

andra sidan argumenteras för att kontraktet är relativt ofullständigt om vi tittar på 

andra aspekter.  Det finns en mängd olika utfall som inte täcks av kontraktet som till 

exempel det faktiska utfallet av medlemmens deltagande. Kontraktet berör inte vad 

som händer om kvaliteten på träningarna upplevs som dålig, vad som händer vid 

inställda träningar eller vad som händer vid konkurs i föreningen.  

 

 

5.5.1 Använder årsbokslut 

 
De som använder årsbokslutet har i de svaren vi fått in ofta haft någon form av 

förtroendeuppdrag inom föreningarna och vill med hjälp av årsbokslutet kontrollera 

antingen den egna eller andras prestationer. De personer som sitter i en förenings 

styrelse kan sägas ha ett kontraktsförhållande med intressentgrupperna genom 

föreningen. De är på intressenternas vägnar utsedda att förvalta de insatser som 

satsats i föreningen. Detta är anmärkningsvärt ur ett agentteoretiskt perspektiv. Enligt 

agentteorin borde det vara intressenterna som har incitament att kontrollera de som 

har fått befogenheter att vara aktiva inom föreningen. Här ser vi istället att det är de 
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som är aktiva inom föreningen som har det största intresset av den ekonomiska 

informationen eller i varje fall av att utöva någon form av kontroll. Vissa medlemmar 

säger dock att de vill veta hur det går för föreningen. Det kan tolkas som att de vill 

veta hur de resurser som de har bidragit med till föreningen har använts. Detta ligger 

i linje med agentteorin som talar om övervakning där principalen vill övervaka de 

arbeten som agenten har utfört. 

  

Eftersom de som sitter i styrelsen har stora kunskaper om föreningen har de ett 

överläge gentemot övriga medlemmar med avseende på ekonomisk information. 

Detta gör att styrelsens kostnad för att få fram information om föreningen är 

förhållandevis låg. Styrelsen vet var de kan få tag på årsbokslutet. De befinner sig 

ofta i miljöer där årsbokslutet finns vilket gör att tillgängligheten bör anses vara 

högre än för de andra intressenterna.  Detta gör att anskaffningskostnaden blir lägre 

för styrelsen. 

 

Större delen av de medlemmar som har läst årsbokslutet har en positiv bild av dessa. 

Medlemmarna vill ta till sig den informationen som ges, men i vissa fall antyds det 

att de inte förstår innehållet i dem.  Dessa medlemmar lägger ner tid och resurser på 

att ta till sig informationen, men förstår den sedan inte, vilket i slutändan leder till att 

informationsasymmetrin inte minskar.  

 

 

5.5.2 Använder inte årsbokslut 

 
Majoriteten av respondenterna från de två föreningarna hade inte läst respektive 

förenings årsbokslut. En anledning till att så få respondenter har läst årsbokslutet kan 

vara att medlemmen i den typ av föreningar som vi undersökt främst är intresserad 

av den idrottliga verksamheten och inte av den ekonomiska verksamheten. En annan 

anledning till att de inte använder årsbokslutet kan vara att de inte vet hur de får tag 

på det. Att medlemmarna i föreningen inte vet var de skall få tag i årsbokslutet kan 

tolkas som en låg tillgänglighet, vilket i sin tur gör att medlemmarna måste lägga ner 

resurser på att dels ta reda på hur de skall få tillgång till årsbokslutet och själva 

inhämtandet av informationen. Detta leder till kostnader som, i förhållande till den 

insats som medlemmarna eventuellt vill övervaka användningen av, överstiger nyttan 
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av inhämtandet. Medlemmen upplever kostnaden för att minska 

informationsasymmetrin som för stor för att motivera användandet av årsbokslut. En 

annan faktor som kan driva upp kostnaderna för kontroll genom årsbokslutet och kan 

göra att några inte väljer att använda detta är att deras kunskaper för analys av 

årsbokslutet är för dåliga. De kan helt enkelt inte göra någon rimlig bedömning av 

situationen för föreningen utifrån det material som presenteras i årsbokslutet utan att 

lägga ner sådana resurser att kostnaden överstiger nyttan. 

 

Medlemmarna kände också att de aktiviteter och andra former av utbyte de får 

tillbaka av föreningen är ett tillräckligt mått på att deras insatser används på ett 

sådant sätt att de inte känner behov av att ytterligare undersöka ekonomin. Kontraktet 

blir på detta sätt uppfyllt från båda sidor. När de kan anses uppfyllda för varje 

medlem blir en individuell fråga beroende på de krav och förväntningar som den 

enskilde medlemmen har mot föreningen.  

 

Vissa svar pekar på att medlemmarna inte känner något behov av att kontrollera 

föreningen eftersom de litar på föreningen och de som har fått förtroendet att sköta 

föreningens verksamhet. Detta skulle kunna kopplas till det som Alchain och 

Demsetz (1972) kallar för laganda och lojalitet. Enligt dem fungerar ett team där det 

finns laganda och lojalitet bättre på grund av minskat maskande. Den lokala 

kopplingen och det faktum att föreningarna utgår ifrån gemensamma intressen kan 

leda till att medlemmarna känner en gemenskap vilket kan leda till ett minskat 

kontrollbehov. Föreningarnas verksamhet innefattar sådana aktiviteter där 

medlemmar träffas och skapar band till varandra.  

 

I den kontraktssituation som föreligger mellan medlemmarna och föreningen är det 

rimligt att anta att årsbokslutet är av mindre betydelse. Av de svar vi fick in från 

medlemmarna kan vi se ett relativt lågt intresse hos medlemmarna att ta till sig 

informationen i årsbokslutet. Det kan också noteras att många av de medlemmar som 

uppger att de har använt årsbokslutet har gjort det i egenskap av att de innehar någon 

form av aktiv roll i föreningen. Detta talar alltså ytterligare för att de som endast är 

medlemmar inte har något större intresse för årsboksluten. Det utbyte som 

medlemmarna har med föreningen utvärderas antagligen inte genom årsbokslutet 

utan genom de upplevelser som medlemskapet för med sig. Utvärderingen sker 
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antagligen i första hand på basis av vilka aktiviteter som utbjuds och kvaliteten på 

dessa. I TK 77 svarade majoriteten att deras behov av att kontrollera hur deras pengar 

användes påverkas av hur nöjda de är med föreningen. I HAIF´s fall var det endast 

en mindre del av respondenterna som svarade att deras behov av att övervaka hur 

deras pengar användes påverkas av hur nöjda de är med föreningens arbete. En 

respondent angav att denne skulle lämna föreningen istället för att utöva kontroll om 

denne kände sig missnöjd med föreningen. Denna medlem känner antagligen att det 

är mer effektivt att göra ett byte av förening vid missnöje än att lägga ner tid på 

kontroll av föreningen.     

 

Trots att många medlemmar inte läser årsboksluten ser vi att många av de som 

besvarat enkäten uppger att de tycker att det är betydelsefullt att få ekonomisk 

information från föreningen. Vi vill här återigen hänvisa till det som Gray, Owen och 

Adams i Deegan (2005) säger, nämligen att alla intressenter bör bli tillhandahållna 

med information om saker som påverkar dem. Rapporteringen förutsätts vara 

ansvarsdriven istället för efterfrågedriven. Vi kan tänka oss att medlemmarna känner 

ett visst intresse kring föreningens ekonomi men att detta intresse inte är tillräckligt 

starkt för att de ska införskaffa och sätta sig in i årsbokslutet. Enligt Gray, Owen och 

Adams i Deegan (2005) vore det bättre om föreningen kände ett ansvar att dela ut 

informationen istället för att intressenterna aktivt ska söka upp den. Det vi ser i dessa 

föreningar är att medlemmarna i liten skala aktivt söker upp informationen samtidigt 

som de faktiskt efterfrågar ekonomisk information.  

 

Gray, Owen och Adams i Deegan (2005) pekar på intressenternas rättigheter att bli 

informerade om vad som händer i organisationen. Enligt Mautz går det att förvänta 

sig att intressenter till den icke-vinstdrivande organisationen vill ha svar på följande 

fem frågor:  

-Hur mycket pengar erhöll organisationen detta år och varifrån kom de? 

-Hur har de använt pengarna? 

-Hur mycket har de kvar? 

-Vilka planer har de för nästa år? 

-Hur mycket pengar behöver de ytterligare och hur förväntar de sig att få dem?   
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Vi kan konstatera att dessa frågor är intressanta även i HAIF och TK 77, eftersom en 

stor del av respondenterna har önskat få svar på dessa frågor. I undersökning 

framkommer dock att vissa medlemmar känner att de inte får svar på Mautz frågor i 

samma utsträckning som de angetts vara intressanta. I HAIF känner ingen respondent 

att de får svar på hur mycket pengar som föreningen har kvar. Hos TK 77 är det 

endast två respondenter som känner att föreningen ger dem svar på vilket 

kapitalbehov som finns för kommande år. 

 

En extern arbetsmarknad kan också avhjälpa vissa delar av övervakningsproblemet 

menar Fama (1983) samt Jensen och Meckling (1976). Detta borde i den ideella 

föreningen innebära att ryktet från vad som presterats eller utförts i föreningen kan 

påverka vilka möjligheter de med förtroendeuppdrag inom föreningen har till karriär 

även utanför föreningen. När det finns denna typ av extern påverkan eller kontroll så 

kan behovet av den interna kontrollen som utförs av medlemmarna att minska, 

däremot kommer inte behovet av övervakning att försvinna helt.  Detta gör att den 

enskilde medlemmen har förtroende för att kontrollen utförs av andra och därför 

känner ett minskat behov av att själv lägga ner resurser på övervakning. Ett 

övervakningsbehov som de redan sen tidigare verkade ha små incitament till att 

täcka. 

 

 

5.6 Övergripande analys 

 

Genomgående i det empiriska materialet kan vi se att de olika intressenterna har en 

ganska homogen bild på den redovisningsinformation som föreningarna producerar, 

sett utifrån IASB´s kvalitativa egenskaper. Förutom medlemmarna så har övriga 

intressenter en god förståelse för informationen så att de kan använda denna på 

lämpligt sätt. Medlemmarnas svar ger däremot indikation på att de saknar delar av 

den kunskap som kan anses vara nödvändig för att tolka informationen på ett 

lämpligt sätt. IASB menar att informationen skall vara lättbegriplig för användarna, 

men användarna förutsätts däremot ha en rimlig kunskap inom området. Att övriga 

intressenter inom området anser att informationen är begriplig menar vi därför är en 

tillräcklig indikation på att informationen är just begriplig.  Jämförbarheten är också 

ett annat kvalitativt krav från IASB. Det är främst möjligheten till den historiska 



- Analys - 
____________________________________________________________________ 

    70 

jämförelsen inom föreningen som används, och ett endast ett fåtal kommentarer 

pekar på att någon intressent gör jämförelser mellan föreningar baserat på 

årsbokslutet. Detta kanske inte heller är så konstigt med tanke på att det främst är 

andra faktorer än de ekonomiska som är intressanta vid jämförelser och utvärdering 

av idrottsföreningar.  

 

Relevansen får också anses som genomgående hög. Även om inte många använder 

informationen som beslutsunderlag så menar de vid intervjuerna att årsbokslutet är 

relevant för dem, men att de dock använder annan information för att fatta sina beslut 

då besluten ofta baseras på faktorer som inte finns återgivna i årsboksluten. 

Användbarheten i att jämföra historiska siffror som några av intressenterna gjorde 

pekar också på att det finns relevans i årsboksluten, enligt IASB´s definition.  

 

Sponsorerna har en hög tillförlitlighet till föreningarnas ekonomiska information 

även i de fall då den förmedlas via andra kanaler än genom årsbokslutet. Att 

informationen är tillförlitlig är enligt IASB ett krav för att informationen ska kunna 

betraktas som användbar. Även övriga intressenter har en bra bild av tillförlitligheten 

och endast ett fåtal har avvikande kommentarer om denna.  

 

Det fanns ett lågt intresse hos intressenterna angående övervakning av föreningen. 

När det gäller övervakning via årsbokslut får denna sägas vara låg hos nästan 

samtliga intressentgrupper. Även när det gäller övervakningen i stort kan det 

antagligen kopplas till det Hansmann (1980) beskriver som utmärkande för icke-

vinstdrivande organisationer, nämligen att de inte kan distribuera vidare sin vinst. 

Detta faktum leder antagligen till att intressenterna inte känner samma oro för att 

pengarna skall användas på för dem icke önskvärda sätt. Att de som arbetar inom 

föreningen inte personligen kan tillgodogöra sig eventuella vinstöverskott leder 

antagligen till att intressenter får en ökad tilltro till föreningen.  
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6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER 

 

6.1 Slutsatser 

 
Vi börjar med att påminna om våra delfrågor från problemformuleringen: 

 

• Vilken syn på årsboksluten har intressenterna i de ideella föreningarna?  

• Förstår de informationen i årsbokslutet?  

• Är de intresserade av informationen?  

• Förmedlar årsboksluten den information som intressenterna efterfrågar? 

 
 
Intressenterna har överlag en positiv syn på de årsbokslut som föreningarna 

producerar. Däremot är det inte så många av intressenterna som har läst eller använt 

årsboksluten. Även om de inte använder årsbokslutet ser de föreningens upprättande 

av årsbokslut som något positivt.  Majoriteten av intressenterna känner att de kan lita 

på den information som presenteras i årsbokslutet. Det kan konstateras att 

intressenterna inte ser årsbokslutet som en avgörande faktor vid val av förening. 

Främst intressentgruppen sponsorer anser att de har varit dåliga på att läsa och 

använda årsbokslutet vid inledningsskedet av ett samarbetsavtal. De ansåg att de fick 

den information de behövde på annat sätt än genom årsbokslutet, exempelvis genom 

personliga kontakter med en föreningsrepresentant.  

 

Förståelsen för informationen i årsbokslutet var lägst hos intressentgruppen 

medlemmar. Samtliga övriga intressenter förstod den information som förmedlas 

genom årsbokslutet. Dessa intressenter befinner sig på positioner i sin yrkesroll där 

det är naturligt att i mer eller mindre grad ha inblick i och förståelse för ekonomiska 

rapporter.    

 

Vi fick uppfattningen att det finns ett relativt stort intresse för årsboksluten hos 

intressenterna, med undantag för intressentgruppen medlemmar där intresset var 

lägre. Det finns också intressentgrupper som bank och kommun där intresset för 

årsbokslutet egentligen utgörs av ett krav för kontraktets fullgörande. Att 
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användningen av årsbokslutet är lågt trots att det hos många intressenter finns ett 

intresse för informationen kan förklaras av att intressenter upplever årsbokslutets 

tillgänglighet som låg och att de använder alternativa informationskällor för att 

tillgodogöra sig den information de anser sig behöva. Även om de medlemmar som 

besvarade vår enkät hade ett ganska lågt intresse av årsboksluten så kunde vi se att 

det fanns ett relativt stort intresse för att få svar på grundläggande ekonomiska 

frågor, definierade av Mautz (1994). Större delen av de som besvarade vår enkät 

uppgav att de inte kände att de fick svar på dessa frågor vilket indikerar att det finns 

ett informationsgap i denna intressentgrupp. Vissa av dessa frågor är av den karaktär 

att svaren på de går att utläsa i ett årsbokslut. Då vi kan se ett intresse för att få svar 

på dessa frågor men ett lägre intresse för själva årsbokslutet kan vi anta att 

medlemmarna av en eller annan anledning inte tycker att årsbokslutet är en bra 

informationskälla för att ge svar på dessa frågor, kanske beroende på okunskap att 

läsa ekonomiska rapporter och/eller årsbokslutets tillgänglighet. Detta kan indikera 

att medlemmarna efterfrågar information i någon annan form än årsbokslut. 

 

I intressentgruppen medlemmar var det många som inte visste om årsbokslutet 

förmedlade den information de efterfrågade eftersom de inte hade läst det. Hos 

övriga intressenter var uppfattningen att årsbokslutet förmedlade det de ville veta 

men många av intressenterna valde ändå att använda sig av andra informationskällor.    

 

Användningen av årsbokslutet var lågt hos de flesta intressentgrupper. Detta ligger i 

linje med vad Gustafson uttryckte i vår inledande expertstudie nämligen att det rent 

allmänt finns ett ganska lågt intresse för de ideella föreningarnas ekonomiska 

rapporter hos många intressentgrupper. Den intressentgrupp som använde 

årsbokslutet i minst omfattning var intressentgruppen medlemmar. Att det finns ett så 

lågt intresse för årsboksluten hos den ideella föreningens intressenter finner vi 

anmärkningsvärt ur ett agentteoretiskt perspektiv. Årsbokslutet borde vara ett bra och 

effektivt kontrollverktyg för de intressenter som har gjort insatser i föreningen och 

vill övervaka användningen av dessa. Vi fick dock fram att många intressenter 

använder sig av andra informationskanaler än årsbokslutet vilket skulle kunna 

förklara varför årsbokslutet inte används som kontrollverktyg i någon högre 

utsträckning. Det gäller dock inte för intressentgruppen medlemmar då vi inte kunde 
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se att de använde sig av alternativa informationskanaler i någon större utsträckning 

för att övervaka eller skaffa sig ekonomisk information.  

 

Det största informationsgapet kunde vi se i intressentgruppen medlemmar. Gapet 

består sannolikt av ointresse och okunskap mer än avsaknad av information i 

årsbokslutet. Hos övriga intressenter är informationsgapet skapat av bristen på 

tillgång till årsbokslutet snarare bristen på innehåll i information i årsbokslutet. 

Gapet angående information i stort minskas genom att dessa intressenter ofta 

använder andra informationskanaler än årsbokslutet för att tillgodose sitt 

informationsbehov. Det kan sägas att de egentligen inte saknar någon specifik 

information för sina beslut eftersom de får den information de behöver för sina beslut 

från andra källor. Det fanns några få önskemål om extra information utöver 

årsbokslutet men i övrigt handlade önskemålen angående årsbokslutet mer om att 

föreningarna skulle göra dem mer tillgängliga.   

 

Det som framkommit i vår studie angående informationsgapet är att det finns ett 

informationsgap hos intressentgruppen medlemmar. Hos övriga intressenter kunde vi 

inte se något informationsgap på grund av att de, i de fall de inte använder 

årsbokslutet, istället använder alternativa informationskällor för att uppfylla sitt 

informationsbehov. Dock fanns ett gap hos dessa intressenter angående årsbokslutet 

såtillvida att många intressenter uttryckte ett intresse för årsbokslutet men föreningen 

hade inte tillhandahållit dem årsbokslutet.   

 

 

6.2 Egna reflektioner och kritik 

 

Det kan i denna studie konstateras att föreningarna i vissa fall är dåliga på att göra 

årsboksluten tillgängliga för intressenterna. Föreningen skulle kunna skicka ut sitt 

årsbokslut till de viktigaste intressenterna vilket vi anser är ett enkelt sätt för 

föreningarna att visa att de sköter sin ekonomi på ett seriöst sätt utan att det krävs 

några större ansträngningar eller kostnader för föreningen. Detta skulle kunna stärka 

relationerna mellan intressent och förening. Intressenterna kan få en bekräftelse på 

att ekonomin i föreningarna sköts på ett betryggande sätt. 
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När det gäller intressentgruppen medlemmar tror vi inte att det skulle skapa sådant 

mervärde att skicka ut årsbokslutet till samtliga medlemmar att det skulle motivera 

den ökade kostnaden. Här skulle möjligtvis social redovisning där andra variabler än 

bara ekonomiska får en mer framträdande roll kunna bidra till ett ökat intresse kring 

årsbokslutet vilket skulle kunna leda till att fler medlemmar blir intresserade att ta del 

av denna information exempelvis via årsmötet.  

 

När det gäller enkäten hade det varit önskvärt att vi distribuerat den tidigare vilket 

hade gett oss större möjligheter att bearbeta de respondenter som inte svarade på 

enkäten. Detta hade kunnat ge oss en högre svarsfrekvens, framförallt i HAIF´s fall.    

 
På grund av den tid som fanns till uppsatsen förfogande och svårigheter med att få 

ideella föreningar att ställa upp i vår undersökning så fick vi nöja oss med att studera 

intressenterna till endast två föreningar. Det hade enligt oss varit önskvärt att ta med i 

alla fall en ytterligare ideell förening i undersökningen för att ge en komplettare bild.  

 

Vår tanke med att utforma ett antal frågor utifrån IASB´s kvalitativa egenskaper var 

att dessa skulle kunna användas vid utvärdering av hur intressenterna uppfattade den 

ekonomiska informationen som föreningarna lämnade. När det visade sig att 

intressenterna inte använde redovisningen i någon större utsträckning fick vårt 

empiriska material det innehåll att vi bedömde det som nödvändigt att minska ner 

användandet av dessa som utvärderingspunkter i analysen. Detta på grund av att vi 

bedömde att mycket intressant information från det empiriska materialet skulle ha 

gått till spillo om det empiriska materialet analyserades enbart utifrån IASB´s 

kvalitativa egenskaper. Konsekvensen av detta blev att övrig teori fick en mer 

framskjutande roll i uppsatsen och att vissa intervju- och enkätfrågor kan anses som 

mindre optimala. Dock inte mindre optimala utifrån uppsatsen syfte men mindre 

optimal utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter.   

 

 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Vår studie har inriktat sig på om det finns något gap mellan den ekonomiska 

information som föreningen tror att intressenterna vill och det som intressenterna 

verkligen efterfrågar. Våra studieobjekt var en mindre ideell förening i Vetlanda 
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samt en av smålands största belägen i Växjö. Det hade varit intressant och studera ett 

antal ideella föreningar på elitnivå, exempelvis lag Elitserien eller i Allsvenskan och 

undersöka om det finns något gap gällande informationsbehov i dessa elitföreningar. 

Det som gör studien extra intressant är att det har blivit allt större pengar i ideella 

föreningen på elitnivå. Ideella föreningar på elitnivå drivs allt mer som företag och 

det hade varit spännande och se om dessa föreningar är mer måna om lämna den 

information som intressenterna efterfrågar. Eftersom intressenterna satsar allt större 

summor i denna typ av föreningar då borde föreningarna vara mer intresserade av att 

tillfredsställa intressenternas behov. Det hade även varit intressant att studera 

metoder som kan överbrygga eventuella informationsgap i ideella föreningar, som till 

exempel social redovisning. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjumanual expertstudien  

Har de regler som infördes i samband med den nya bokföringslagen 2001 inneburit 
några förändringar för de ideella föreningarna eller upprättade föreningarna redan 
sina redovisningsrapporter i enlighet med de regler som infördes? Har det 
förekommit några större problem?  
 
Hur ser Du på att ideella föreningar ska upprätta sina redovisningar enligt samma 
regler som gäller för vinstdrivande företag? 
 
Finns det ett behov av att införa speciella redovisningsregler för ideella föreningar? 
 
Finns det intressenter som är specifika och viktiga för den ideella föreningen men 
som försvinner i de intressentmodeller som används för de traditionella vinstdrivande 
företagen? 
 
 
Vilka branscher/typer av ideella organisationer lägger ner stor vikt på att förmedla 
information till sina intressenter och vilka gör det inte?  
 
 
Uppfattar Du att det rent allmänt finns ett ”gap” mellan den information som 
efterfrågas av en ideell förenings intressenter och den information som faktiskt 
produceras av den ideella organisationen?   
 
Är det rimligt att tro att det går att överbrygga detta gap?  
 
Påverkas förhållandet mellan intressent och organisation av ett eventuellt gap, eller 
finns det ett gap men effekten av det är så liten att det går att bortse ifrån?  
 
 
Vilka är det som är de största användarna av den redovisningsinformation som de 
ideella föreningarna producerar i dagsläget? 
 
 
Finns det några speciella branscher/typer av ideella föreningar där Du upplever att 
det skulle vara extra intressant att studera redovisningen ur ett användarperspektiv? 
 
 
Finns det någon ideell förening som Du tycker har lyckats tillgodose sina 

intressenters informationsbehov på ett bra sätt? Idealfall? 
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Bilaga 2  -  Intervjumanual föreningar 

 

FRÅGOR TILL FÖRENINGARNA 
 

Kan Ni beskriva verksamheten? 

 

Hur finansieras Ni verksamheten? 

 

Vilka anser Ni är föreningens nyckelintressenter? 

 

Vem anser Ni att årsredovisningen i första hand upprättas för i dagsläget? 

 

Är det något Ni har i åtanken att tillgodose intressenternas informationsbehov?  

 

Anser Ni att det finns något informationsbehov? 

 

Har Ni undersökt vilka behov intressenternas har eller upprättar Ni det främst efter 

gällande regleringar och krav?  

 

Vem upprättar de ekonomiska rapporterna? Revisorn eller sker det internt? 

 

Vet Ni om intressenterna inhämtar information på annat sätt än genom de 

ekonomiska rapporterna? 

 

Hur distribueras de finansiella rapporterna? Alla medlemmar? Beställningar? 

 

Hur avslutas redovisningen? Årsbokslut? Årsredovisning? 

 

Finns det någon av intressenterna som har en styrelsepost? 

  

Vad anser Ni om kostnaderna för att producera ekonomisk information, överstiger 

nyttan kostnaden? 
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Bilaga 3 - Intervjumanual intressenter  

Hur länge har Ni varit en intressent till föreningen? 

 

Vad är den främsta orsaken till att Ni bidrar med pengar till organisationen? 

 

Har Ni läst HAIF:s/ TK77:s senaste årsbokslut?  

 

Har Ni läst någon årsbokslut från tidigare år? 

 

Om ja 

 

Varför läste Ni årsbokslutet? Allmän nyfikenhet eller för ett specifikt ändamål? 

Om Ni hade ett specifikt ändamål med din läsning, fick Ni reda på det som 

efterfrågades? Om Ni läste den av allmän nyfikenhet, vilket intryck fick Ni?  

Tycker Ni att årsbokslutet på ett bra sätt förmedlade det Ni ville veta?  

Jämför du årsbokslutet från år till år? 

 

 

Om nej 

 

Skulle Ni läsa den om den var mer tillgänglig? Vet Ni var Ni får tag i den? 

Får Ni den information Ni behöver på annat sätt än genom årsbokslutet? 

Känner Ni att den information som efterfrågas inte finns med i årsbokslutet?  

 

Allmänna frågor 
Finns det något ytterliggare som Ni efterfrågar i de ekonomiska rapporterna?  

 

Finns det något intresse från Er sida av de finansiella rapporterna? 

 

Känner Ni som intressent att Ni får tillräckligt med information från föreningen?  

 

Vilken betydelse har föreningens redovisning för ert fortsatta engagemang? 
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Skulle mer information om föreningen skulle kunna göra att Ni bidrar med mer till 

föreningen?  

 

Använder Ni den finansiella rapporteringen som beslutsunderlag vid val av förening? 

 

De pengar som Ni bidrar med till föreningen, kontrollerar Ni hur dessa används? 

Finns det något behov från Er sida av detta? 

 

Påverkas Ert kontrollbehov av hur nöjd Ni är med föreningen? 

 

Tycker Ni att det är betydelsefullt att få information om föreningens ekonomi?  

 

Är de ekonomiska rapporterna betydelsefullt vid Ert val av förening? Jämför Ni de 

olika föreningarna med hjälp av de ekonomiska rapporterna? 

 

Litar Ni på den ekonomiska informationen som föreningen lämnar? 

 

Är de ekonomiska rapporterna skrivna på ett sådant sätt att Ni förstår innehållet? 
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Bilaga 4 - Enkät medlemmar 

TK 77/HAIF 
 
Hej! Tack för att du vill medverka i vår 
undersökning. Nedan följer ett antal frågor som 
behandlar den ekonomiska information som 
TK77/HAIF lämnar. Frågorna tar inte mer än 
fem minuter att besvara. Svaren Ni ger kommer 
att vara anonyma och endast användas som 
underlag i vår studie. På vissa frågor finns det 
fält där Du själv skriver in svaren. Det går bra 
att svara med kortare ord som ja eller nej men 
det går även bra att utveckla svaren.  

  

  
     
  
        
  

1  Har Du läst TK77´s/ HAIF´s 
senaste årsbokslut?    Ja 

Nej 

 
   

    

  

  
        
  

2  Har Du läst någon av 
TK77´s/HAIF´s årsbokslut från 
tidigare år?  

  
Ja 

Nej 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

  Om Du svarat ja på någon av ovanstående frågor, var vänlig fortsätt på fråga 3 
nedan:  

 
 

  

  Fortsätt vid fråga 8 om Du inte läst årsbokslutet någon gång.  

 

  
        
  

3  Varför läste Du årsbokslutet? 
Allmän nyfikenhet eller för ett 
specifikt ändamål?  

  

 

 
 
 

  

    

 

  
        
  

4  Om Du hade ett specifikt 
ändamål med din läsning, fick 
Du reda på det Du ville?  
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5  Om Du läste den av allmän 
nyfikenhet, vilket intryck fick 
Du?  

  

 

 
 
 

    

 

  
        
  

6  Tycker Du att årsbokslutet på 
ett bra sätt förmedlade det Du 
ville veta?  

  

 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

7  Jämför Du TK77´s/HAIF´s 
årsbokslut från år till år?    

Ja 

Nej 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

8  Vad tycker Du om de årsbokslut 
som TK77/ HAIF lämnar?  

  

 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

  Om Du inte läst något av TK77´s/HAIF´s årsbokslut, fortsätt här:   
 

  

  Har du läst någon av TK77´s/HAIF´s årsbokslut, fortsätt till fråga 14.  
  

  
        
  

9  Skulle Du läsa TK77´s/HAIF´s 
årsbokslut om de var mer 
tillgängliga?  

  
Ja 

Nej 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

10  Vet Du hur Du får tag i 
TK77´s/HAIF´s årsbokslut?    Ja 

Nej 
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11  Tycker Du att Du får den 
ekonomiska information om 
TK77/HAIF Du behöver från 
annat håll?    

 

 
 

    

  

  
        
  

12  Känner Du att den information 
Du efterfrågar inte återfinns i ett 
årsbokslut?  

  Ja 

Nej 

 
 
 

  

    

 

  
        
  

13  Om Du svarade nej på 
föregående fråga, i så fall vilken 
typ av information är det Du 
saknar?    

 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

  Allmänna frågor   
 

  

    
  

  
        
  

14  Finns det något intresse från 
Din sida av den ekonomiska 
informationen som TK77/HAIF 
lämnar?    

 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

15  Känner Du som medlem att Du 
får tillräckligt med ekonomisk 
information från TK77/ HAIF?  

  
Ja 

Nej 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

16  De pengar Du bidrar med 
(genom exempelvis 
medlemsavgift), hur kontrollerar 
Du att de används på ett sätt 
som Du finner acceptabelt? 
Känner Du något behov av att 
kontrollera detta?  

  

 

 
 
 

  

    

  

  
        
 

  
 



- Bilagor - 
_____________________________________________________________ 

    ix 

17  Påverkas Ditt behov att 
kontrollera hur Dina pengar 
används av hur nöjd Du är med 
föreningens arbete?    

 

 
 
 

    

  

  
        
  

18    
 

  

  

  

Hur mycket 
pengar 

TK77/HAIF 
fick in detta 

år och 
varifrån de 

kom? 

Hur 
TK77/HAIF 
har använt 
pengarna? 

Hur mycket 
pengar de 
har kvar? 

Vilka planer 
de har för 
nästa år? 

Vilket behov 
av pengar 
som finns 

för 
kommande 

år?  

Hur de 
förväntas få 
tag på de 

pengar som 
behövs? 

Är Du intresserad av att 
veta       

Får Du svar på detta 
       

  

  
        
  

19  Tycker Du det är relevant att få 
information om TK77´s/ HAIF´s 
ekonomi?  

  Ja 

Nej 

 
 
 

  

    

  

  
        
  

20  Litar Du på den ekonomiska 
informationen som TK77/HAIF 
lämnar?  

  Ja 

Nej 

 
   

    

  

  
        
  

21  Är TK77´s/ HAIF´s årsbokslut 
skrivet på ett sådant sätt att Du 
förstår innehållet?  

  

 

 
 
 

  

    

 

  
        
  

22  Använder Du årsbokslut som ett 
underlag när du väljer vilken 
förening för dig och dina 
familjemedlemmar skall vara 
medlem i?  

  

Ja 

Nej 

 
 
   

    

  

  
        
  

23  Använder Du TK77´s/HAIF´s 
årsbokslut för jämförelser mot 
andra föreningar?  

  Ja 

Nej 
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  Tack för ditt deltagande!   
   

  

 

 

 


