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SAMMANFATTNING 
 
Den 1 januari 2000 trädde en ny bokföringslag i kraft, detta resulterade i utökad redovisning 
för ideella föreningar. Vinstdrivande och ideella föreningar lyder som en följd av detta under 
samma lagar och förordningar, trots den stora skillnaden mellan vad organisationerna vill 
uppnå. Denna studie är baserad på syftet att beskriva och jämföra hur ideella föreningar 
presenterar graden av måluppfyllelse samt att ge förslag på hur redovisningen av 
måluppfyllelsen skulle kunna utformas. Detta utförs med hjälp av problemformuleringarna: 
Hur redovisas måluppfyllelsen i ideella föreningar i dag samt hur kan graden av 
måluppfyllelse mätas och redovisas i ideella föreningar så att föreningens intressenter får en 
tydlig bild av måluppfyllelsen? För att genomföra denna studie har tre föreningar, Örebro 
universitets Idrottsförening (ÖUIF), Karlslund IF Herrfotbollssklubb (KIF HFK) och Örebro 
kanotförening (ÖKF) kontaktats och intervjuats. Även litteratur och föreningarnas hemsidor 
har studerats. Föreningarna i undersökningen har olika mål i jämförelse med vinstdrivande 
organisationer och de flesta av dem är av kvalitativ art och därmed svåra att mäta och 
rapportera om i årsredovisningen eller årsbokslutet. Idag avslutas räkenskapsåret med en årlig 
rapport för KIF HFK, årsredovisning för ÖUIF och ett förenklat årsbokslut för ÖKF. Dessa 
kompletteras av en verksamhetsberättelse där klubbarna verbalt beskriver de händelser som 
har varit under det gångna året. För att på ett tydligare och mer jämförande sätt redovisa hur 
väl målen uppfyllts, bör dessa årliga rapporter kompletteras med nyckeltal som tagits fram 
utifrån föreningarnas mål. Med hjälp av ett balanserat styrkort kan dessa nyckeltal utvecklas 
på grundval av föreningarnas mål och visioner, vilket kräver att föreningen också har sådana 
uppsatta. Genom de i dag befintliga verbala beskrivningarna av årets händelser tillsammans 
med nyckeltal kan föreningarna visa måluppfyllelsen på ett tydligare sätt än i dag. 
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ABSTRACT 
 
On 1 January 2000 a new accounting act came into force, this resulted in increased accounting 
for non-profit associations. Profit and non-profit associations are as a result of this, subjects to 
the same laws and regulations, despite the great difference between what the organisations 
want to achieve. This study is based on the aim to describe and compare how non-profit 
association presents the degree of effectiveness, and provide suggestions on how the 
accounting of the compliance rate could be constructed. This is performed with the help of the 
following problem: How is the degree of effectiveness in non-profit organisations reported 
today and how can the degree of effectiveness be measured and reported so that the members, 
sponsors etc. of the organisation get a clear view of the effectiveness. To carry out this study 
three compounds, Örebro universitets idrottsförening (ÖUIF), Karlslund IF 
Herrfotbollssklubb (KIF HFK) and Örebro kanotförening (ÖKF) has been contacted and 
interviewed. Also the literature and the association's web pages were studied. The associations 
in the survey have different goals compared with profit organisations and most of them are 
qualitative in nature and thus difficult to measure and report on the financial statements. 
Today the year is finished through an annual report for KIF HFK, an annual account for ÖUIF 
and a simplified financial statement for ÖKF. These are complemented by an activity in 
which the clubs verbal describes the events that have been in the past year. In order to give a 
clearer and more comparative manner account for the achievement of objectives, these annual 
reports should be supplemented by ratios designed by the clubs goals. With the help of a 
balanced scorecard these ratios can be developed on the basis of the clubs goals and vision, 
which requires that the corporation also has such set. By the already verbal descriptions of 
this year's event together with ratios the clubs can show the achievement of objectives in a 
more transparent way than today. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING ..................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 
1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 2 
1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 
1.5 Avgränsning ..................................................................................................................... 3 
1.6 Disposition ....................................................................................................................... 4 

 
2. METOD............................................................................................................. 5 

2.1 Vetenskapligt synsätt........................................................................................................ 5 
2.2 Angreppssätt..................................................................................................................... 5 
2.3 Inriktning.......................................................................................................................... 5 
2.4 Kvalitativ metod............................................................................................................... 6 
2.5 Validitet ............................................................................................................................ 6 
2.6 Reliabilitet ........................................................................................................................ 6 
2.7 Material ............................................................................................................................ 6 

2.7.1 Intervjuer ................................................................................................................... 7 
2.7.2 Källkritik - primärdata............................................................................................... 7 
2.7.3 Källkritik - Internet.................................................................................................... 8 
2.7.4 Källkritik - litteratur .................................................................................................. 8 

2.8 Tillvägagångssätt.............................................................................................................. 8 
2.8.1 Alternativa tillvägagångssätt ..................................................................................... 9 

 
3. TEORETISK REFERENSRAM..................................................................... 10 

3.1 Ideella föreningar ........................................................................................................... 10 
3.2 Vad är redovisning? ....................................................................................................... 11 

3.2.1 Olika sätt att avsluta räkenskaperna ........................................................................ 12 
3.3 Intressentmodellen ......................................................................................................... 13 
3.4 Balanced scorecard – balanserat styrkort ....................................................................... 14 

3.4.1 Perspektiven ............................................................................................................ 15 
3.4.2 Nyckeltal ................................................................................................................. 16 

 
4. EMPIRI ........................................................................................................... 19 

4.1 Örebro universitets idrottsförening (ÖUIF) ................................................................... 19 
4.1.1 Föreningens mål ...................................................................................................... 19 
4.1.2 Föreningens måluppföljning ................................................................................... 20 
4.1.3 Intressenter .............................................................................................................. 21 
4.1.4 Redovisning............................................................................................................. 22 

4.2 Karlslunds IF Herrfotbollsklubb (KIF HFK) ................................................................. 22 
4.2.1 Föreningens mål ...................................................................................................... 23 
4.2.2 Föreningens måluppföljning ................................................................................... 23 
4.2.3 Intressenter .............................................................................................................. 24 
4.2.4 Redovisning............................................................................................................. 25 

4.3 Örebro kanotförening (ÖKF) ......................................................................................... 25 
4.3.1 Föreningens mål ...................................................................................................... 26 
4.3.2 Föreningens måluppföljning ................................................................................... 27 
4.3.3 Intressenter .............................................................................................................. 27 



 vi

4.3.4 Redovisning............................................................................................................. 27 
 
5. ANALYS......................................................................................................... 28 

5.1 Övergripande analys....................................................................................................... 28 
5.2 ÖUIF............................................................................................................................... 29 

5.2.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag ...................................................................... 29 
5.2.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse............................................................... 30 

5.3 KIF HFK ........................................................................................................................ 32 
5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag ...................................................................... 32 
5.3.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse............................................................... 32 

5.4 ÖKF................................................................................................................................ 33 
5.4.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag ...................................................................... 33 
5.4.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse............................................................... 33 

5.5 Avslutande analys .......................................................................................................... 35 
 
6. SLUTSATS ..................................................................................................... 36 

6.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag ............................................................................. 36 
6.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse...................................................................... 36 
6.3 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 37 

 
REFERENSER.................................................................................................... 38 

Internet ................................................................................................................................. 38 
Litteratur............................................................................................................................... 39 
Artiklar ................................................................................................................................. 40 
Standarder och rekommendationer....................................................................................... 40 
Personlig kontakt.................................................................................................................. 40 
Årsredovisningar, verksamhetsberättelser och övriga dokument tillhandahållna från 
föreningarna ......................................................................................................................... 40 

 
BILAGA 1: Intervjufrågor till Lars Åke Jönsson, ekonomiansvarig ÖUIF 
BILAGA 2: Intervjufrågor till Andreas Levi, kansliansvarig KIF HFK 
BILAGA 3: Intervjufrågor till Lennart Svensson, kassör ÖKF 
 
FIGURFÖRTECKNING 
Figur 1. Intressentmodellen (höger modell egenmodifierad för ideella föreningar)................ 13 
Figur 2. Balanced scorecard ..................................................................................................... 16 
Figur 3. Framtagning av ett balanserat styrkort. ...................................................................... 18 
Figur 4. Balanced scorecard för ideella föreningar (modifierad från Olve)............................. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

1. INLEDNING 
 
 
I detta avsnitt presenteras en introduktion och bakgrund till det problemområde uppsatsen 
behandlar. Utifrån denna bakgrund beskrivs det formulerade problemet och syftet. I detta 
avsnitt framställs även de gjorda avgränsningarna och uppsatsens disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Organisationer av differentierat slag har hög grad av inflytande på människans liv. Genom 
organisationer kan människan uppnå tillfredställelse av både materiellt, kulturellt och socialt 
slag. Allmänt sett tillhör alla människor någon form av organisation. Den största 
representanten är den arbetsplats där människan spenderar sin vardag. Utanför arbetet 
tillbringar ett stort antal människor sin vardag inom olika organiserade fritidsaktiviteter av 
ideellt slag (Abrahamsson & Andersen 2005). I Sverige finns idag omkring 150 000 
organisationer som tillhör den ideella sektorn (Balans 2003). Ett flertal ideella föreningar har 
en givande och viktig funktion i det svenska samhället då de är verksamma inom 
fackföreningar, hyresgästföreningar, idrottsföreningar och politiska partier (Hemström & 
Giertz 2007). Medlemskapen i ideella föreningar uppgår till ungefär 30 miljoner i det svenska 
samhället, vilket innebär att en genomsnittlig svensk är medlem i 3-4 föreningar (Balans 
2003). Svensk lag reglerar ej när en ideell förening uppkommer. Enligt rådande rättspraxis 
fordras dock att följande är uppfyllt för att det skall föreligga en ideell förening (Hemström 
2007). 
 

1. Uppgörelse om samarbete 
2. för att genom samverkan nå ett specifikt ändamål (Hemström 2007).  

 
Gemensamt för alla organisationer är således att de etableras för att nå specifika mål vilka 
utifrån en enskild individs eget arbete ej skulle vara möjliga att uppnå. De benämns som 
sociala enheter kombinerade av ståndpunkter av gemensamt slag. De har en utarbetat bestämd 
struktur och räknas som en del av en större social omgivning (Abrahamsson & Andersen 
2005). Det finns dock en distinkt skillnad mellan olika former av associationer när det gäller 
verksamheternas uppsattas mål. I en ideell förening kan ändamålet exempelvis vara att främja 
en politisk åskådnings utbredning i samhället medan ett aktiebolags främsta mål är att 
åstadkomma största möjliga vinst att fördela ägarna emellan (Hemström 2007).  
 
Detta kan åskådliggöras genom att granska ett antal ideella föreningars uppsatta mål. ”Att få 
så många som möjligt –i första hand studerande på universitetet - att motionera” 
(http://www.ouif.nu/, 2008-04-15) är ett exempel på en målsättning för en ideell förening, i 
detta fall Örebro universitets idrottsförening (ÖUIF). Föreningen bildades 1965 och är en 
självständig ideell förening och tillhör Sveriges Akademiska Idrottsförbund och 
Riksidrottsförbundet. Föreningen erbjuder gruppträningar, gym och bollpass för studerande, 
personal och allmänheten (ouif.nu).  
 
Karlslunds IF Herrfotbollsklubb (KIF HFK) är en fristående förening inom huvudföreningen 
Karlslund IF som är en av Örebros största föreningar. KIF HFK bildades år 1920 och har 
sedan dess utvecklat en vision med föreningen som idag utformar föreningens långsiktiga 
mål. Målen innefattar att ”Karlslund IF HFK ska vara en plantskola som utbildar egna spelare, 
vilka kan gå vidare till elitföreningar i Sverige och utomlands” samt ”Karlslund IF HFK ska 
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ha en egen arena/hemvist för hela föreningen med kansli och egen konstgräsplan” 
(http://www.svenskidrott.se/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=317035, 
2008-04-30).  
 
Örebro kanotförening är ytterligare en ideell förening där verksamheten består av sex olika 
grupper, racing, segel inklusive kanotsegling och issegling, långfärd/motion, fors/freestyle, 
kanotpolo och drakbåt (kanot med drakhuvud och svans). Föreningens övergripande mål är 
att: ”Få nya medlemmar att stanna i verksamheten genom att erbjuda bra verksamhet som 
bygger på glädje, gemenskap och personlig utveckling. Genom att göra detta förmedlas en 
positiv bild av sporten vilket gör att medlemmar finns kvar i föreningen från ungdom, via 
junior och senioråldern ända till den äldsta veterannivån.” (Verksamhetsplan 2008).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Till skillnad från företag är de primära målen i ideella föreningar således ej utarbetade utifrån 
finansiella mått, det grundläggande är ej att generera så stora vinster som möjligt (Merchant 
& Van der Stede 2003). Trots denna distinkta skillnad mellan grundmålen följer de samma 
lagar och regler när det gäller avslut av räkenskaperna. Den 1 januari 2000 trädde en ny 
bokföringslag i kraft där skyldighet att följa bokföringslagens bestämmelser utökades för 
ideella föreningar med näringsverksamhet, moderföretag och föreningar med större tillgångar. 
Liksom för ett företag med vinstdrivande syfte måste Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd följas även av den ideella föreningen (Hemström & Giertz 
2007). Företag redovisar sålunda det årliga resultatet av verksamheten i kvantitativa termer 
där resultat- och balansräkningarna är de givna rapporterna. Då målen i företag är av 
finansiellt slag kan dessa rapporter användas för att skapa nyckeltal som belyser företagets 
ställning och effektivitet och hur väl man faktiskt har lyckats nå det mål företaget tidigare satt 
upp (Carlson 2004). Då målen i ideella föreningar ej är av ekonomiskt slag råder det alltså en 
motsättning mellan vad som presenteras i den avslutande årsredovisningen och vad målen 
egentligen vill framhålla. Resultat och balansräkningarna kan inte fullständigt användas som 
rapporter för att skapa mått på hur väl föreningen lyckats nå sina mål då målen är av kvalitativ 
art. (Hemström & Giertz 2007).  
 
De studerade föreningarna är tre exempel på att ideella föreningar har mål av mer kvalitativ 
art. Ändock måste de flesta ideella föreningar avsluta räkenskaperna med just detta, resultat- 
och balansräkning. Frågan är då hur ideella föreningar med hjälp av årsredovisningen eller 
årsbokslutet skall visa hur väl dessa mål har uppfyllts. 
 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har valts att studera de ovanstående tre ideella 
föreningarna för att undersöka hur måluppfyllelsen skulle kunna presenteras i en 
årsredovisning eller årsbokslut, så att föreningens intressenter får en rättvisande bild av hur 
väl föreningen sköts. För att angripa detta problem har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Hur redovisas måluppfyllelsen i ideella föreningar i dag? 
 

• Hur kan graden av måluppfyllelse mätas och redovisas i ideella föreningar så att 
föreningens intressenter får en tydlig bild av måluppfyllelsen? 
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Den inledande frågeställningen har formulerats med anledning av nödvändigheten att veta hur 
redovisningen fungerar i dag för att se på de eventuella problem och brister som råder, för att 
därigenom nå svar på hur redovisningen skulle kunna presentera en ideell förenings 
måluppfyllelse på bästa sätt. 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra hur ideella föreningar redovisar graden 
av måluppfyllelse, samt ge förslag på hur redovisningen av måluppfyllelsen skulle kunna 
utformas så att intressenterna får den information de önskar.  
 

1.5 Avgränsning 
I denna studie behandlas tre ideella föreningar, Örebro universitets idrottsförening, Karlslunds 
IF Herrfotbollsklubb samt Örebro kanotförening. När det gäller Örebro universitets 
idrottsförening har hela föreningen granskats övergripande, inom Karlslunds IF HFK och 
Örebro kanotförening finns flera sektioner och grupper inom föreningarna vilka inte särskilt 
har granskats utan båda dessa har studerats utifrån ett övergripande perspektiv. Endast senast 
tillgängliga årsredovisningar, årsbokslut och liknande har använts och ingen jämförelse bakåt 
i tiden har gjorts.   
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1.6 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. INLEDNING 

Kapitel 1 
I detta kapitel presenteras en 
bakgrund till ämnet samt 
uppsatsens syfte, avgränsningar 
och frågeställningar. 

Kapitel 2 
I detta kapitel presenteras 
uppsatsen angreppssätt och de 
metoder som använts för att uppnå 
ett resultat. Vidare beskrivs det 
material som samlats in. 

 
 

2. METOD 

Kapitel 3 
I detta kapitel presenteras de teorier 
och referenser uppsatsen bygger på. 
Med en inledande beskrivning av 
redovisning följt av ideella 
föreningar, bokföringsskyldighet 
och det balanserade styrkortet.     

Kapitel 4 
I detta kapitel presenteras den 
information som framtagits med 
hjälp av intervjuer, frågor via e-
post och insamling av 
sekundärdata. 

Kapitel 5 
I detta kapitel analyseras empirin 
med koppling till den teoretiska 
referensramen. 

Kapitel 6 
I detta kapitel presenteras de 
avslutande slutsatserna med 
utgångspunkt från analysen 
kopplat till uppsatsens syfte. 

 
3. TEORETISK 
REFERENSRAM 

 
 

4. EMPIRI 

 
 

5. ANALYS 

 
 

6. SLUTSATS 
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2. METOD 
 
 
I detta avsnitt beskrivs det vetenskapliga synsätt och det angreppssätt denna uppsats har 
grundat sig på samt den inriktning arbetet utgått ifrån. Vidare beskrivs de metoder och 
material som används följt av källkritik på dessa. Slutligen introduceras det tillvägagångssätt 
som använts.  
 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det centrala inom det positivistiska synsättet är att vetskapen om riktiga förhållanden bygger 
på sinneserfarenhet och att vetskapen om det som inte är riktigt bygger på förhållandet mellan 
idéer vilket återfinns inom vetenskaper så som logik och matematik (ne.se, 2008-05-27). 
Ytterligare en viktig aspekt av den positivistiska filosofin är att i största möjliga mån inneha 
ett objektivt förhållningssätt till studien och mer fördel arbeta med kvantifierbar data 
(Saunders et al., 2007). Hermeneutiken presenteras ofta som motsatsen till positivismen och 
behandlar läran om tolkningen där tolkning och förståelse är av centrala slag. Inom detta 
synsätt söks inte efter en absolut sanning utan mer centralt är förståelse och tolkning av det 
som studeras (ne.se, 2008-05-27). Denna uppsats bygger således på ett hermeneutiskt synsätt 
då studien grundar sig på att söka förståelse kring redovisning och mätning av 
måluppfyllelsen idag för att sedan komma med nya förslag angående att på ett mer 
fördelaktigt sätt redovisa mål i ideella föreningar. Det material som denna uppsats har som 
grund är av kvalitativ art och därigenom sker tolkningar och också med anledning av att ingen 
absolut generell sanning kan uppkomma från denna studie anses det vetenskapliga synsättet 
vara av hermeneutiskt slag. Det är dock svårt att sätta en precis etikett på det vetenskapliga 
synsättet för denna uppsats.  
 

2.2 Angreppssätt 
Det finns tre anledningar till varför det är av betydelse att definiera det angreppssätt vilket 
skall användas i en studie, undersökning eller liknande. Först och främst innebär det att det 
blir lättare att fatta beslut om hur studien skall utformas och genomföras, för det andra hjälper 
det till att förstå vilka metoder som fungerar att arbeta efter och vilka som inte gör det.  
Slutligen innebär det att det blir enklare att anpassa och förändra studien och dess 
genomförande efter de begränsningar som uppkommer (Saunders et al., 2007). 
 
De två angreppssätt som vanligen nämns är deduktion och induktion. Enkelt uttryckt innebär 
ett deduktivt angreppssätt att studien utgår från en på förhand utformad teori som sedan testas 
empiriskt, medan ett induktivt angreppssätt innebär att studien testar någonting empiriskt för 
att på så sätt formulera ny teori. Dessa två kan mycket väl kombineras i en och samma studie 
och ofta är det också fördelaktigt att göra det (Saunders et al., 2007). Uppsatsen har ett 
deduktivt angreppssätt då denna utgår från befintlig teori som sedan testas empiriskt genom 
att undersöka tre ideella föreningar och se hur de ser ut i verkligheten.  
 

2.3 Inriktning 
Uppsatsens inriktning är i första hand explorativ med anledning av att vi undersöker ett 
problem och utifrån denna undersökning försöker få nya insikter och nå ny kunskap inom 
problemområdet. Det finns ett antal sätt att utföra explorativa studier, vi använder oss av två 
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av dessa, undersökning av litteratur inom området samt intervjuer med personer vilka bedöms 
ha kunskaper inom aktuellt område. Vid explorativa studier är det av betydelse att vara 
flexibel och öppen för förändringar och olika svar, då den undersökning som genomförs kan 
innebära att studien måste ta en annan riktning än den som förväntats. Därför är det viktigt att 
ha ett brett perspektiv vid studiens början och allt eftersom minska ned detta till att fokusera 
på det av betydelse (Saunders et al., 2007). Uppsatsen kan även sägas ha en deskriptiv 
inriktning då en del av den ägnas åt att beskriva hur verkligheten ser ut i en ideell förening. 
Deskriptiva studier hänger ofta ihop med explorativa studier i den meningen att de i många 
fall är en slags inledning eller avslutning på de explorativa studierna (Saunders et al., 2007). 
 

2.4 Kvalitativ metod 
Till skillnad från den kvantitativa metoden som innebär att kvantifierbar data samlas in och 
analyseras, innebär den kvalitativa metoden att verkligheten tolkas och analyseras under en 
process där datainsamling och analys sker växlande (ne.se, 2008-05-08). Uppsatsen har 
därmed en kvalitativ metod för att nå resultat då syftet är att åstadkomma en 
helhetsbeskrivning av det som skall undersökas vilket är typiskt för den kvalitativa metoden. 
 

2.5 Validitet   
Validitet kan ta sitt uttryck i två former, inre och yttre validitet. Inre validitet innebär att 
undersökningen mäter det den avser att mäta (Saunders et al., 2007). För att öka denna 
uppsats validitet har hänsyn tagits till de områden där hot mot validiteten är stor, vid val av 
intervjuform, respondent och sökord vid insamling av sekundärdata. Yttre validitet betecknas 
även som generaliserbarhet och innebär att resultatet av en studie kan appliceras även på 
andra situationer, exempelvis på andra organisationer. Generaliserbarhet är svårt att tillämpa i 
de fallen där ett litet antal organisationer studeras eller om organisationen är av ett ovanligt 
slag (Saunders et al., 2007). Denna uppsats har därmed en låg grad av yttre validitet då 
metoden är av kvalitativ art och antalet studerade föreningar är få vilket gör att resultatet av 
denna uppsats ej kan generaliseras till alla ideella föreningar.  
 

2.6 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet, att resultatet av undersökningen är 
konsistent vid flera mätningstillfällen (Saunders et al., 2007). Då denna uppsats utgår från en 
kvalitativ metod ingår analys med tolkningar vilka kan uppfattas olika beroende på 
betraktaren. Detta bidrar till en lägre grad av reliabilitet. För att öka reliabiliteten skickades 
intervjufrågor till respondenterna i förväg för att på så sätt säkerställa att få rätt svar erhållet 
då respondenten under god tid kunnat tänka igenom svaret, och på så vis öka möjligheten till 
svar av lika art, om undersökningen skulle genomföras vid fler tillfällen.  
 

2.7 Material 
Både primär- och sekundärdata har använts i denna uppsats. Primärdata är sådan data som är 
ny och som tas fram speciellt för denna studie, det vill säga intervjuer, undersökningar och 
liknande medan sekundärdata är data som redan är framtagen sedan tidigare av någon annan, 
som exempelvis befintlig litteratur.  
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2.7.1 Intervjuer 
Med denna uppsats syfte som utgångspunkt bestämdes att genom kontakt med tre ideella 
föreningar få tillgång till information via intervjuer. För att få en spridning på uppsatsen 
bestämdes att kontakta föreningar som avslutar sina räkenskaper på olika sätt men som 
arbetar inom samma genrer. Då idrottsrörelsen är en stor del av samhällets ideella verksamhet 
bestämdes att granska tre föreningar med olika former av idrottsverksamhet. KIF HFK vilken 
avslutar sina räkenskaper med en årsredovisning, ÖUIF vilken avslutar sina räkenskaper med 
ett årsbokslut samt ÖKF vilken avslutar sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut var de 
föreningar som ansågs intressanta att studera och kontaktades därmed. ÖUIF:s 
ekonomiansvarig Lars-Åke Jönsson och ÖKF:s kassör Lennart Svensson tackade ja till en 
förfrågan om ett möte. Andreas Levi, kansliansvarig vid KIF HFK accepterade frågor via e-
post vilket godtogs då det ansågs bättre än inga svar alls. Valet av intervjuform grundande sig 
i uppsatsen syfte, att undersöka, vilket föranledde till en semistrukturerad intervjuform där 
respondenten har möjlighet att tala fritt utifrån ett antal frågeställningar. För att ge 
respondenten en bekväm intervjusituation samt öka möjligheten till uttömmande svar fick 
respondenten tillgång till ett urval av de frågeställningar som skulle behandlas under 
intervjun. De framtagna frågeställningarna skickades via e-post ett par dagar innan aktuellt 
möte. Då frågor via e-post kan vara en aning svåra att besvara om det endast är frågor, 
kompletterades frågorna till Andreas Levi med en kort förklaring i anslutning till 
frågeställningen. Detta för att respondenten skulle förstå innebörden och vinklingen på frågan 
och på så vis på ett säkrare sätt veta att svaren kommer rätt tillbaka. 
 
Vid utformandet av de aktuella frågeställningarna till intervjuerna och e-post formuläret 
beaktades frågornas form och art. Hänsyn togs till att frågorna så långt som möjligt inte skulle 
vara av ja eller nej slag, ledande eller på något sätt oklara. För att under intervjun få med all 
information och inte låta något falla till glömska användes en bandspelare för att banda hela 
intervjun. Innan intervjun satte igång tillfrågades respondenten om sitt godkännande till 
bandinspelning av intervjun för att inte denna skulle på något sätt känna sig illa till mods av 
att bli inspelad. Föreberedelserna inför intervjun bestod i att gemensamt gå igenom samtliga 
frågeställningar samt syftet med intervjun för att säkerställa att nå önskat resultat.  
 
Under intervjun talade respondenten fritt utifrån de givna frågeställningarna vilka gav 
uttömmande svar. För att leda respondenten in på rätt spår ställdes ett antal frågor utöver de 
redan specificerade frågorna, vilka respondenten fått tillgång till innan intervjun. När den 
information som önskats var nådd avrundades mötet och en försäkran om möjligheten att 
återkomma med ytterligare frågor och funderingar vid senare tillfälle togs. För att på bästa 
sätt få den givna informationen så rätt återberättat som möjligt tillsammans med alla idéer och 
funderingar som också uppstod bestämdes att i direkt anslutning efter intervjun skriva ned allt 
som sagts. Detta för att få ett så riktigt material som möjligt att arbeta med till empirin och 
slutligen till den avslutande analysen.  
 

2.7.2 Källkritik - primärdata  
Den primärdata som använts för denna uppsats är det material som framkom utifrån de 
utarbetade frågeställningarna under intervjun med Lars-Åke Jönsson, ekonomiansvarig vid 
Örebro universitets idrottsförening, svar från frågeformuläret skickat till Andreas Levi, 
kanslist Karlslund IF HFK samt från mötet med Örebro kanotförenings kassör Lennart 
Svensson. För att möjligen nå en högre grad av validitet hade ytterligare en kontaktperson 
från varje förening varit att föredra för att minska de subjektiva inslag vilket information från 
en källa kan ge. De personer som valdes att kontaktas var ändå de som ansågs mest 
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representativa för intervjuns ämne och syfte och förutom detta den enda befintliga 
kontaktbara personen med de kunskaper som önskades få förmedlade. 
 
Utifrån de intervjuer som genomfördes gavs tillgång till data vilken skulle ligga till grund för 
den presenterade empirin. Det givna materialet från intervjuerna var av varierat slag och 
behandlade inte endast bokföring och avslut av räkenskaperna utan även information om 
föreningarna som sådan. Detta gav möjlighet att få en bredare och klarare beskrivning av 
föreningen än endast utifrån informationen tillgänglig på hemsidorna.  
 
Som ovan nämnts präglades dessa data av subjektiv karaktär då föreningarna naturligt 
presenteras utifrån bästa sida av en representant vid en intervju. De data som framkommit 
under intervjuerna kan även tolkas utifrån olika synvinklar beroende på åhöraren. Av den 
anledningen kan materialet inneha subjektiva inslag.  
 

2.7.3 Källkritik - Internet 
De Internetbaserade källor som använts under arbetsprocessen har noga värderats innan 
informationen använts. För att nå högsta möjliga grad av reliabilitet har Internetkällor där 
upphovsmän är andra studenter, privatpersoner och ej kända företag och liknande ej tagits 
hänsyn till och har därmed inte legat till grund för denna uppsats. De Internetkällor som 
använts är endast från kända myndigheter, nämnder och ansedda uppslagsverk vilket skapar 
en högre grad av förtroende när det gäller informationens riktighet och preciserbarhet. 
Föreningarnas egna hemsidor har varit viktiga källor i informationssynpunkt då det är där den 
riktiga informationen om föreningen skall stå representerad. Både ÖUIF:s, KIF HFK:s och 
ÖKF:s hemsidor har varit uppdaterade med dagsaktuell information vilket noga har beaktats 
då information av gammalt slag aldrig är intressant. 
 

2.7.4 Källkritik - litteratur 
När det gäller den tryckta litteraturen har den senaste upplagan försökts nås i de många fallen 
för att få så aktuell och riktig information som möjligt. Göran Grosskopfs och Carl 
Hemströms och Magdalena Giertz böcker är skrivna utifrån de lagar och regler som finns på 
området vilket ej ger utrymme för några större subjektiva infallsvinklar från författarna vilket 
därigenom skapar en högre grad av reliabilitet. Mikael Carlson, Per Hugo Skärvad, Lars 
Bengtsson, Dag Smith och Kenneth A Merchant är författare med lärarbakgrund och är 
författare till läroböcker och kurslitteratur som bland annat används vid Örebro universitet. 
Litteraturen får därför anses vara tillförlitliga. Med tanke på att varje publikation till mesta del 
behandlar ett ämnesområde får detta konsekvenser gällande objektiviteten, vilket har beaktats 
vid användandet av all litteratur.  
 

2.8 Tillvägagångssätt  
I det inledande stadiet av denna uppsats bestod arbetet främst i att få en högre grad av 
kunskap om ideella föreningar, vilket stod som grund för denna uppsats. Detta genomfördes 
med hjälp av inläsning av befintlig litteratur på området, vilken inhämtades från Örebro 
universitetsbibliotek. För att finna den rätta litteraturen till bland annat den teoretiska 
referensramen användes bibliotekets egen katalog men även Örebro statsbiblioteks tillgång till 
litteratur genomsöktes. De sökord som användes var av stort varierat slag för att nå all 
användbar litteratur. De sökord som formulerades var av följande slag: ”ideella föreningar”, 
”redovisning i ideella föreningar”, ”bokföringsskyldighet” med flera. För att öka studiens 
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validitet användes även ett flertal sökmotorer, däribland universitetsbibliotekets Artikelsök 
där tidskriften Balans hittades. Agneta Gustafson universitetslektor vid Örebro universitet 
kontaktades även för råd och tips gällande teorier på området då Agneta har bedrivit forskning 
kring redovisning inom den ideella sektorn. 
 
Vidare kontaktades de tre föreningarna om förfrågan om ett möte och föreningarnas hemsidor 
granskades för att få information och för att få en överblick över verksamheten. När svar 
angående att boka in en intervju kommit från föreningarna tillfrågades föreningarna om 
tillgång till årsredovisningar och årsbokslut. Förfogande över föreningarnas redovisningar 
gavs i ett tidigt skede vilket gav möjlighet att studera och formulera frågeställningar till de 
kommande två intervjuerna samt utforma de frågor vilka skulle skickas via e-post. Efter 
avslut av alla intervjuer och skrivandet av empiri bestämdes att på var sitt håll genomläsa och 
reflektera över uppsatsen för att sedan tillsammans börja analysera materialet och nå en 
slutsats. Vid utformande av analys och slutsats valdes att göra en övergripande analys för att 
sedan analysera varje förening för sig och slutligen nå en form av avslutande analys. Detta 
med anledning av att få en så strukturerad analys som möjligt för att skapa ett läsvänligt 
avsnitt. Efter avslut av analys och slutsats ombads ett flertal personer att korrekturläsa 
uppsatsen för att hitta eventuella fel och brister innan inlämning då man efter en tid ej 
upptäcker felskrivningar gjorda av en själv.   
 

2.8.1 Alternativa tillvägagångssätt 
Efter avslut med uppsatsens arbete uppkommer idéer kring tillvägagångssätt vilket hade varit 
att föredra framför det valda i denna uppsats. Kontakt med de olika föreningarna vid ett 
ytterligare tidigare skede hade möjliggjort mer tid till frågor av kompletterande art. I denna 
uppsats fall lyckades till allra största del all nödvändig information samlas in vid de två 
intervjutillfällena samt vid första förfrågan via e-post men en lärdom är ändock att ta kontakt 
tidigt. Valet av semistrukturerad intervjuform kändes som självklart då ett antal specifika 
frågor var av speciell vikt att få svar på men att det ändock önskades utförlig information. Ett 
alternativ till att skicka frågor via e-post hade varit att genomföra en telefonintervju då 
respondenten ej hade möjlighet till ett personligt möte. Möjligen hade det också varit att 
föredra att göra någon form av testintervju för att se om djupintervjuer där respondenten talar 
helt fritt hade varit en bättre intervjuform. Att få respondentens godkännande angående 
bandinspelning bör också fås innan mötet och inte på plats innan intervjun skall starta då 
respondenten har svårt att säga nej vilket kan bli hämmande för respondenten vilket också 
märktes under en intervju. I detta fall fick vi ändå fram önskad information, men diskuteras 
kan om en intervju utan bandspelare hade givit mer utförlig information än den som nu 
framkom. Bandinspelningen kan alltså ha påverkat studien på så sätt att respondenten utan 
den pratat mer utförligt och avslappnat kring ämnet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram denna uppsats grundar sig på. Nedan 
följer en beskrivning av redovisningens principer samt vad som kännetecknas som en ideell 
förening och vilka av dem som står som bokföringsskyldiga. Avslutningsvis presenteras det 
balanserade styrkortet.  
 
 

3.1 Ideella föreningar 
Definition på begreppet ideell förening enligt Nationalencyklopedin: ”ideell förening, 
association som endera har en ideell målsättning, och det vare sig den bedriver eller inte 
bedriver ekonomisk verksamhet, eller har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska 
intressen men som inte gör det genom ekonomisk verksamhet” 
(http://www.ne.se.db.ub.oru.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209829&i_word=ideell%20f%f
6rening, 2008-04-02). 
 
Ideella föreningar kan vidare kategoriseras under följande tre klasser.  
1. Föreningar där verksamheten ej är av ekonomiskt slag och där syftet ej åligger i att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Till denna kategori hör föreningar av skilda typer där 
exempelvis politiska partier, idrottsföreningar samt föreningar inom kultursektorn ingår 
(Hemström & Giertz 2007). 
 
2. Föreningar där verksamheten ej är av ekonomiskt slag men där syftet åligger i att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Fackföreningar, arbetsgivarföreningar, 
hyresgästföreningar och branschorganisationer kategoriseras vanligen till denna typ av ideella 
föreningar, då de ej bedriver ekonomisk verksamhet men kan genom olika förhandlingar och 
åtgärder tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen (Hemström & Giertz 2007). 
  
3. Föreningar där verksamheten är av ekonomiskt slag men där syftet ej åligger i att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Antalet föreningar som kan kategoriseras under denna 
benämning är fåtaligt. Hemslöjdsföreningar med syfte att gynna hemslöjden i den egna 
kommunen är ett exempel på en ideell förening där verksamheten är av ekonomiskt slag med 
ideellt arbete (Hemström & Giertz 2007). 
 
En ideell förening bildas då en överenskommelse i enlighet med att grunda en förening träder 
i kraft. För att en ideell förening skall kunna bedrivas måste stadgar innehållande föreningens 
namn, ändamål och beslutsfattande upprättas. Föreningen måste därtill välja en styrelse som 
skall företräda föreningen. Ideella föreningar saknar lagstiftning kring dess verksamhet. Dock 
får bedömningar av dess rättsliga ställning ske utifrån domstolspraxis där ett antal direktiv har 
utarbetats enligt följande (Hemström & Giertz 2007): 
 
En ideell förening betecknas som juridisk person när den bekommit som en tämligen fast 
organisation, vilket sker när föreningen upprättat stadgar och utsett en bestämd styrelse. När 
den ideella föreningen antas som juridisk person får detta konsekvenser för föreningen så som 
erhållande av rättssubjektivitet samt begränsningar i ansvarstagande för föreningens 
medlemmar till att endast gälla satsat kapital (Grosskopf 2003).  
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Övriga juridiska problem som kan tänkas uppstå får vidare ta utgångspunkt i föreningens 
stadgar samt genom befintligt juridisk litteratur på området. Sedvanligt är att eventuella frågor 
bedöms och fastställs på föreningsstämma och inom styrelsen. Flertalet föreningar har 
dessutom revisorer som har till uppgift att kontrollera styrelsens arbete, i de fall där 
föreningen bedriver näringsverksamhet är revisorer obligatoriskt (ne.se, 2008-04-02). Om 
föreningen bedriver näringsverksamhet är den också bokföringsskyldig vilket tillkom genom 
den nya bokföringslagen som trädde i kraft 1 januari, 2000. Dessutom är föreningen 
bokföringsskyldig om den är moderföretag i en koncern eller har tillgångar vilka överstiger 
1,5 miljoner kronor (skatteverket.se, 2008-03-30). Föreningar av dessa slag måste således 
avsluta sitt räkenskapsår med en särskild redovisning. 
 

3.2 Vad är redovisning? 
Redovisning har definierats som ”Registrering och rapportering av värdet av företagets 
resurser och deras finansiering samt de händelser som förändrar dessa bland annat så att 
utbytet av erhållna prestationer i relation till insatta resurser framkommer” (Thomasson et al., 
2005 sid. 13). Ett annat, något enklare sätt att beskriva vad redovisning innebär är att man 
förklarar redovisningen som att registrera, behandla och rapportera tillgänglig information så 
att det blir lättare att ta beslut i ekonomiska frågor med denna information tillgänglig (Lundén 
2007).  
 
Begreppet redovisning har ofta blandats ihop med bokföring. Bokföring är en del av 
redovisningen, den del då uppgifter förs in i exempelvis ett bokföringsprogram, med andra 
ord själva registreringen som nämns i definitionen ovan. I en verksamhets redovisning ingår 
således mer än bara bokföring, det är exempelvis budgetering, bokslut och sammanställning 
och analys av olika rapporter som resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 
framtagning av olika nyckeltal (Lundén 2007). 
 
Som följer av definitionerna ovan kan redovisningen alltså sägas ha två grundläggande 
uppgifter eller syften, dels att tillhandahålla information som ligger till grund för 
verksamhetens styrning och dels att tillhandahålla ekonomisk information till externa 
intressenter. Utifrån användarnas informationsbehov har följande kvalitativa egenskaper 
skapats för redovisningens utformning (Smith 2006): 
 
Relevans: Informationen presenterad i redovisningen har som huvudkriterium att vara 
relevant, det vill säga att redovisningen är användbar för beslutsfattande. Inom denna 
kvalitativa egenskap talar man även om prognosrelevans, det vill säga att redovisningen skall 
kunna användas som underlag för beslut samt återföringsrelevans, kontroll av tidigare 
prognoser. Relevans i beteckning av redovisning har ett par minimikrav, för att redovisningen 
skall vara relevant bör den även vara begriplig och ha aktualitet (Smith 2006). 
 
Tillförlitlighet: Redovisningen bör förmedla och avbilda det rätta ekonomiska läget i 
verksamheten. Redovisningen är tillförlitlig om den visar och avbildar verkligheten på ett sätt 
som inte är osäkert. Denna kvalitativa egenskap kan beskrivas utifrån validitet, att man 
avbildar det man avser att avbilda och verifierbarhet, att man utifrån ”bevis” kan verifiera 
redovisningens sanning exempelvis genom kvitton och fakturor (Smith 2006). 
 
Jämförbarhet: Händelser av samma slag bör redovisas på samma sätt i alla företag för att nå 
jämförbarhet mellan företag och för att även kunna göra jämförelser över tiden (Smith 2006). 
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Nytta och kostnad: Redovisningens framtagningskostnad får inte överstiga nyttan med att få 
fram informationen (Smith 2006). 
 

3.2.1 Olika sätt att avsluta räkenskaperna 
Årsredovisning 
Syftet med att en ideell förening skall upprätta en årsredovisning är egentligen detsamma som 
gäller för företag, det vill säga att organisationens intressenter skall kunna få en inblick i 
verksamheten och bedöma om styrelsen skött förvaltningen på ett acceptabelt sätt. Skillnaden 
är att när det gäller en ideell förening är intressenterna ofta andra än när det gäller ett företag 
(Lundén 2007). 
 
En årsredovisning i en ideell förening kan bestå av följande fyra delar: 
 

• ”Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Noter 
• Förvaltningsberättelse” (Dahlin 2004 s. 24) 
 

Förvaltningsberättelsen är en beskrivning i ord om den under året bedrivna verksamheten och 
om årets resultat. I denna skall viktiga upplysningar som inte framgår av balans- och 
resultaträkningarna redovisas. Dessutom kan ytterligare frivilliga beskrivningar av 
verksamheten ingå, exempelvis en så kallad verksamhetsberättelse. Balansräkningen är en 
ögonblicksbild av föreningens ekonomiska ställning på bokslutsdagen, där föreningens 
tillgångar, egna kapital och skulder redovisas. Resultaträkningen skall ge en god bild av hur 
verksamhetsåret gått ekonomiskt och redovisa alla intäkter och kostnader föreningen haft 
under året. I en ideell förening är det ofta svårare än i ett företag att veta vad som är intäkter 
respektive kostnader, en utgångspunkt är att endast intäkter och kostnader som föreningen fått 
direkt för egen räkning skall redovisas. Ett bra exempel på detta är lotteriverksamhet som 
föreningen ofta sköter åt någon annan och kan därför inte redovisa dessa intäkter direkt. 
Tilläggsupplysningarna, oftast tas de med som noter, skall komplettera och förtydliga resultat- 
och balansräkningarna. Vilka tilläggsupplysningar som skall finnas med regleras av 
årsredovisningslagen (Lundén 2007).   
 
Årsbokslut 
Ett årsbokslut är av mindre omfång än en årsredovisning och innehåller endast följande delar: 
 

• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Tilläggsupplysningar (Dahlin 2004 s. 25) 

 
Som synes innehåller ett årsbokslut varken någon förvaltningsberättelse eller 
finansieringsanalys. Övriga skillnader från en årsredovisning är att tilläggsupplysningarna är 
färre och att årsbokslutet inte är en offentlig handling. Det finns inget som hindrar att en ideell 
förening som endast behöver upprätta ett årsbokslut istället upprättar en årsredovisning. Dock 
måste föreningen om den kallar avslutet av räkenskaperna för årsredovisning fullt ut följa 
årsredovisningslagen. (Lundén 2007).   
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Förenklat årsbokslut 
Om en förening som är bokföringsskyldig och inte skyldig att upprätta en årsredovisning och 
som samtidigt har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor kan om den vill avsluta 
räkenskaperna med ett så kallat förenklat årsbokslut. Det förenklade årsbokslutet består endast 
av en balans- och resultaträkning och är det enklaste sättet för en bokföringsskyldig förening 
att avsluta sina räkenskaper. (Lundén 2007) 
 
Sammanfattningsvis finns alltså fyra olika sätt för en ideell förening att avsluta sina 
räkenskaper, en årsredovisning, ett årsbokslut, ett förenklat årsbokslut eller en årsrapport.  
 

3.3 Intressentmodellen 
Vilket nämndes ovan under 3.2 är redovisningen alltså av betydelse både för verksamheten i 
sig och för intressenter utanför verksamheten. Anledningen till att information också måste 
tas fram för externa intressenter är att verksamheten för sin existens är beroende av dessa 
(Smith 2006). Detta kan bäst illustreras med hjälp av den så kallade intressentmodellen. 
 

 
Figur 1. Intressentmodellen (höger modell egenmodifierad för ideella föreningar) 

Källa: (Thomasson et. al., 2005 sid. 16) 
 
Denna modell visar både interna och externa intressenter, de som med andra ord är 
intresserade och i behov av information om verksamheten för att fatta beslut. Nedan följer en 
kortfattad redogörelse för varje intressent och vilken information just denna intressent 
behöver. 
 
Företagsledning: 
Företagsledningen tillhör de interna intressenterna och har av naturliga skäl ofta tillgång till 
mer detaljerad information än den som återges i årsredovisningen. Ledningen behöver 
redovisningen för att kunna fatta beslut om exempelvis olika investeringar men också för att 
få en övergripande bild av hela verksamheten (Thomasson et al., 2005). I en ideell förening 
kan företagsledningen sägas vara föreningens styrelse. 
 
Anställda:  
De anställda och ombud för dessa som exempelvis fackföreningar tillhör också kategorin 
interna intressenter. Dessa använder redovisningen för att exempelvis bedöma hur 
anställningstryggheten ser ut och om det finns utrymme för ökning av lönerna (Smith 2006). 
En ideell förening kan precis som ett företag ha anställda, men ofta arbetar dessa utan lön och 
kan ha varierande arbetsuppgifter som kassör, tränare, ledare och så vidare.  
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Ägare:  
I mindre företag är ägarna ofta liktydiga med ledningen, och därmed de som styr och sköter 
verksamheten. I större företag innehas däremot dessa roller ofta av olika personer och ägarna 
använder då redovisningen för att kunna kontrollera och bedöma hur ledningen sköter 
företaget, att inga oegentligheter har förekommit, att ledningen arbetar effektivt och hur väl 
verksamheten uppnår uppsatta mål och visioner. Redovisningen kan användas som 
vägledning då ägarna skall besluta om exempelvis köp och försäljning av aktier eller om det 
finns utrymme för utdelning eller om tillskott av kapital behövs (Smith 2006). När det gäller 
ideella föreningar kan föreningens medlemmar sägas vara dess ägare då det är dessa som 
betalar medlemsavgifter och vill få ut något från den.  
Långivare:  
Olika långivare som exempelvis banker är intresserade av redovisningen för att kunna 
bedöma hur väl organisationen kan fullgöra sina betalningsförpliktelser, och om de ska 
bevilja företaget lån eller inte. För att bedöma detta tittar långivarna bland annat på likviditet, 
soliditet och lönsamhetsutveckling (Smith 2006). 
 
Leverantörer och kunder:  
Leverantörer och kunder har precis som ovanstående ett behov av att kunna bedöma om 
företaget kan fullgöra sina förpliktelser. I leverantörernas fall om de ska bevilja företaget 
kredit eller kräva kontant betalning och i kundernas fall om företaget kan leverera enligt 
överenskommelse (Smith 2006). Sponsorer kan ses som ideella föreningars motsvarighet till 
leverantörer och kunder men kan också innefattas under ovanstående rubrik, långivare, då 
dessa förser föreningen med kapital för att i sin tur få något från föreningen, exempelvis i 
form av reklamplats.  
 
Stat och kommun:  
Stat och kommun är intresserade av den ekonomiska utvecklingen och redovisningen med 
anledning av att företagen är en viktig del av samhällsekonomin, inte minst för att företagen 
betalar in skatt till dessa. Men stat och kommun ansvarar också för att samla in information 
om företagens ekonomi för landets nationalräkenskaper och har därigenom också ett intresse 
av redovisningen (Smith 2006). 
 
Tilläggas bör att dessa olika intressenter inte är givna, vare sig de interna eller de externa. 
Vilka som har ett intresse av redovisningen är naturligtvis beroende av vilken typ av 
verksamhet det handlar om. Också antalet intressenter kan variera och en intressent som 
förutom de ovanstående kan tas med är företagets konkurrenter, i ideella föreningars fall, 
andra föreningar. Dessa har ett intresse av redovisningen för att exempelvis jämföra 
utformning av verksamheten (Smith 2006). 
 
För att koppla en organisations kortsiktiga mål och styrning med de långsiktiga målen och 
visionerna samt översätta dessa till konkreta och mätbara mål vilka verksamhetens 
intressenter kan ta del av genom exempelvis årsredovisningen är det balanserade styrkortet ett 
bra verktyg att använda (Olve et al., 1999). 
 

3.4 Balanced scorecard – balanserat styrkort 
Med hjälp av ett balanserat styrkort kan verksamheten undvika de brister den traditionella 
ekonomistyrningen kritiserats för. Kritik som förts fram är exempelvis att allt för stort fokus 
hamnar på finansiella mått och resultat, något som är både otillräckligt och direkt skadligt för 
verksamheten, med anledning av att finansiella mått och resultat ofta är konsekvenser av 
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beslut som redan är fattade och genomförda (Bengtsson & Skärvad, 2001). Detta resulterar i 
missvisande information för beslutsfattare. Annan kritik som förts fram mot den traditionella 
ekonomistyrningen är att andra icke-finansiella mått bortses från, som produktkvalitet och 
kundbelåtenhet, att den ger upphov till ett kortsiktigt tänkande som uppmanar till minskade 
satsningar på exempelvis forskning, utveckling och utbildning och att de anställda sällan eller 
aldrig förstår de finansiella måtten och hur de är kopplade till deras egen arbetsinsats (Olve et 
al., 1999). Med det balanserade styrkortet skapas möjlighet att förbättra kommunikationen 
inom och utom verksamheten kring viktiga aspekter så som prestationer och resurser vilka 
inte med fördel kan utläsas från resultat- och balansräkningar (ne.se, 2008-05-28). Då ideella 
föreningar har fokusering på kvalitativa mål är det balanserade styrkortet ett verktyg för att 
kunna få fram mått vilka kan komplettera resultat- och balansräkning. 
 

3.4.1 Perspektiven 
Det balanserade styrkortet består alltså av olika perspektiv. Kaplan och Nortons ursprungliga 
styrkort hade fyra perspektiv, kundperspektivet, det interna affärsprocessperspektivet, 
inlärnings- och tillväxtperspektivet samt det finansiella perspektivet (Carlsson, 2004). Ett 
annat perspektiv som ofta används numera är det så kallade humanperspektivet eller 
medarbetarperspektivet, som bland annat behandlar organisationens medarbetare. 
 
Namnet balanserat styrkort kommer från det faktum att det strävar efter en balans mellan 
dessa olika perspektiv vilka representerar både styrning med vinst- och marknadstänkande 
och styrning med andra, ofta mer långsiktiga mål. De fyra ursprungliga perspektiven utgår 
från en fråga och för vart och ett av perspektiven formuleras mål, mått och handlingsplaner 
(Olve et al., 1999). Nedan följer en kort sammanfattning av varje perspektiv. 
 

• Kundperspektivet: Hur ser kunderna på oss? 
Detta perspektiv tar fasta på vad verksamheten erbjuder sina kunder. Inom detta 
perspektiv kan ett klargörande ges angående konkurrenssituationen till andra 
verksamheter när det gäller att attrahera nya och bibehålla gamla kunder (Ax et al., 2005). 

 
• Finansiella perspektivet: Hur framstår vi för våra ägare? 
Detta perspektiv respresenterar den traditionella ekonomistyrningen och som frågan lyder 
handlar detta perspektiv om hur organisationen framstår för sina ägare. I vinstdrivande 
företag innebär detta oftast om ägarna får någon avkastning på sitt satsade kapital, med 
andra ord om företaget genererar någon vinst (Olve et al., 1999). 
 
• Det interna processperspektivet: Vad måste vi vara särskilt skickliga på? 
Detta perspektiv beskriver hur verksamheten skall lyckas nå det som beslutats inom 
kundperspektivet och det finansiella perspektivet (Ax et al., 2005). Det vill säga hur de 
processer inom organisationen som skapar värde åt kunderna och i längden också åt 
ägarna skall bli så effektiva som möjligt. (Olve et al., 1999). 

 
• Inlärnings- och tillväxtperspektivet: Kan vi bli ännu bättre på att skapa värde? 
Detta perspektiv beskriver verksamhetens immateriella tillgångar och dess koppling till 
strategin. Tillgångarna är av tre slag, humankapital vilket innefattar verksamhetens 
skicklighet, förmåga och know-how, informationskapital vilket innefattar verksamhetens 
nätverk och infrastruktur och slutligen organisationskapital vilket innefattar 
verksamhetens förmåga att hantera förändringar (Ax et al., 2005). 
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• Humanperspektivet: 
Humanperspektivet, eller medarbetarperspektivet som det också kallas, handlar om, vilket 
nämnts ovan, organisationens medarbetare, och kan innehålla faktorer som 
utbildningsnivå, motivation, delaktighet i beslut, trivsel och så vidare. Detta är alltså inte 
ett av de ursprungliga perspektiven varför någon fråga, som hos de övriga perspektiven 
ovan, ej tagits med (Olve et al., 1999). 
 

 
Figur 2. Balanced scorecard 

Källa: (Olve, et al, 1999: sid. 22) 
 
Utifrån verksamhetens vision och de olika perspektiven utvecklas, för varje perspektiv olika 
strategiska mål. Med andra ord hur verksamheten ser ut om visionen uppnås. Det är inom 
detta område det balanserade styrkortet har sin stora styrka, det har visat sig att modellen är 
till stor hjälp då visionen skall översättas till konkreta mål för verksamheten. Genom att de 
strategiska målen är kopplade till visionen upplevs de som mer konkreta och anställda kan på 
ett bättre sätt förstå visionen (Olve et al., 1999). 
 

3.4.2 Nyckeltal 
Innan olika nyckeltal för perspektiven kan tas fram måste de mest kritiska 
framgångsfaktorerna för företaget fastställas. Det vill säga vad som krävs och vad som 
påverkar mest för att vi ska uppnå verksamhetens vision. Dessa framgångsfaktorer kommer 
sedan vara till stor hjälp vid arbetet med att ta fram nyckelmåtten (Olve et al., 1999). 
Nyckeltalen används för att mäta hur väl de olika målen uppfylls inom respektive perspektiv. 
När det gäller det balanserade styrkortet finns två typer av nyckeltal, performance drivers och 
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outcome measures. Skillnaden mellan dessa är att performance drivers är mått på sådant som 
”driver” olika prestationer som exempelvis lönsamhet och tillväxt, medan outcome measures 
mäter det som blir följden, exempelvis ett resultat. Enkelt kan dessa två beskrivas som mått på 
vad vi gör och vad vi åstadkommer. Precis som med mycket annat när det gäller det 
balanserade styrkortet är det viktigt att det finns en balans mellan dessa två typer av nyckeltal, 
eftersom performance drivers mäter mer långsiktiga faktorer och outcome measures mer 
kortsiktiga (Olve et al., 1999). Vilka och hur många mått som väljs för varje perspektiv är helt 
beroende på situation, typ av verksamhet och liknande, några förslag följer dock nedan:  
 

• Kundperspektivet:  
”Antal kunder 
Kundtillfredsställelse” 
 (Olve et al., 1999 s. 296). 

 
• Finansiella perspektivet: 
”Resultat” 
(Olve et al., 1999 s. 294-295). 

 
• Det interna processperspektivet:  
”Administrationskostnad/anställd” 
(Olve et al., 1999 s. 297). 

 
• Inlärnings- och tillväxtperspektivet:  
”Motivation 
Delaktighet” 
(Olve et al., 1999 s. 298). 

 
• Humanperspektivet:  
”Ledarskapsindex 
Motivationsindex” 
(Olve et al., 1999 s. 299-300). 

 
Genom det balanserade styrkortet kan således nyckeltal tas fram. Begreppet har beskrivits 
som ”kompakta beskrivningar av observationer, sammanfattade med siffror eller ord” (Olve et 
al., 1999). Ett nyckeltal är alltså en beskrivning av något, oftast i siffror men ibland också 
verbalt. Vid utformning och användning av nyckeltal är det viktigt att vara överens om dess 
innebörd och vilka värderingar det innefattar (Olve et al., 1999). 
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Figur 3. Framtagning av ett balanserat styrkort. 

Källa: (Olve, et al, 1999: sid. 54) 

 
Allra sist behövs en handlingsplan vilken innehåller konkreta handlingar och åtgärder för att 
nå upp till uppsatta mål och visioner. Ovan visas en översikt av processen med att ta fram ett 
balanserat styrkort. Utifrån verksamhetens vision tas alltså olika perspektiv fram, för dessa 
utvecklas ett antal strategiska mål vilket sedan är grund till de olika nyckelmåtten vilka 
verksamheten kan presentera för att visa på graden av måluppfyllelse. 
 
Det balanserade styrkortet ger sammanfattningsvis fördelar i form av att mål och utfall kan 
arbetas fram och sammanfattas på ett enkelt sätt samtidigt som verksamheten undviker att 
bara fokusera på ett perspektiv, mått eller liknande eller att ett bra utfall på ett mått uppnås 
genom försämring inom ett annat (Bengtsson och Skärvad, 2001). 
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4. EMPIRI 
 
 
I detta avsnitt presenteras det material som tillhandahållits genom intervjuer och granskning 
av föreningarnas offentliga information.  
 
 

4.1 Örebro universitets idrottsförening (ÖUIF) 
Idrottsföreningen bildades 1965 med dåvarande namnet Örebro Studenters IF. Föreningens 
huvudinriktning innefattade motionsidrott för studerande vid Högskolan med ett vidsträckt 
utbud av olika träningsaktiviteter i form av bland annat gruppträningar och bollspel. 
Träningspassen var då belägna i olika lokaler runt om i Örebro. Redan i föreningens 
inledningsskede fanns utarbetade och väl förankrade samarbeten med Örebro studentkår och 
Högskolan genom förmedling av Studenthälsan, gratis lunchpass för alla studerande samt 
olika arrangemang så som Studentsportardagar och dylikt (Jönsson, 2008-04-09). 
 
År 1975 byggdes idrottsanläggningen (GIH) vid Högskolan vilket medförde att träningarna 
istället förlades till campusområdet i Almby. Under 80- och 90-talet skedde en utökning av 
verksamheten och de uppsatta kvalitetskraven på gruppträningarna förhöjdes. Föreningen 
började även få större offentlig uppmärksamhet då man var kapabel att genomföra mycket 
stora och ansenliga arrangemang på ett väl anordnat sätt. Adventsvolleyn och flera Student 
SM är exempel på arrangemang genomförda av föreningen (Jönsson, 2008-04-09). 
 
Vid sekelskiftet bytte föreningen namn till nuvarande Örebro universitets IF vilket 
tydliggjorde att föreningens målgrupp även innefattade anställda på Örebro universitet. För att 
klargöra detta ingicks samarbetsavtal gällande gratis träning för de anställda på universitetet. 
Detta var ett led i den tvungna satsningen på föreningen då en ökad konkurrens kom från 
nyetablerade träningsanläggningar i Örebro, vilka även de positionerade sig mot studenter. 
Verksamheten utvidgades därmed ytterligare i form av att man startade upp tävlingslag i 
sporterna volleyboll, innebandy, rugby och fotboll. Även satsning på gruppträningar med ökat 
antal kategorier av pass genomfördes. Dessutom tillkom teamcycling som aktivitet i 
föreningens utbud av gruppträning. Det befintliga gymmet utvidgades i form av utbyggnation 
under två tillfällen, 1999 och 2004. Under 2007 tillfrågades från universitetets sida möjlighet 
till verksamhet för studerande vid utbildningar i Grythyttan vilket även genomfördes  
(Jönsson 2008-04-09). 
 

4.1.1 Föreningens mål 
Örebro universitets idrottsförening är medvetna om att de för framtiden behöver mer konkret 
uppsatta mål än vad som finns i dag. I dagsläget finns inget mer konkret mål uppsatt än att få 
fler studenter att motionera. Dock finns förutom detta ett flertal punkter från föreningens 
stadgar som bland annat säger att Örebro universitets idrottsförening skall (Jönsson 2008-04-
17). 
 

• främja intresset för motionsidrott, främst bland studenter 
 

• ha en verksamhet med god kvalitet 
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• verka i god social anda 
 

• arbeta aktivt mot dopning 
 
För Örebro universitets idrottsförening är kvaliteten av stor vikt och något de arbetar mycket 
med för att uppnå och bibehålla en hög nivå i hela verksamheten. Det gäller allt från 
grundutbildning, gruppträningar, instruktörer, uppföljning och vidareutbildning men också att 
material och lokaler är av god kvalitet. En av anledningarna till ambitionen att ha en hög 
kvalitetsnivå är att det krävs för att hålla jämna steg med konkurrenterna, exempelvis Friskis 
& Svettis och Nautilus, vilka hela tiden utvecklar och förbättrar sig och att föreningen av den 
anledningen inte skall tappa medlemmar till dessa. (Jönsson 2008-04-17). 
 
Föreningen står i dag i ett vägskäl gällande att möta den konkurrens som tillkommit vid andra 
träningsanläggningar. Frågan gäller att satsa, eller inte satsa. Ambitionen föreningen har är att 
utveckla de befintliga träningsmöjligheterna på Campus för målgrupperna studerande och 
anställda vid Örebro universitet. Strävan är också att få fler aktiva från allmänheten i 
närområdet, i detta fall ung som gammal. Föreningen vill även försöka nå företag och andra 
föreningar i Örebro att utnyttja träningsutbudet. (Jönsson, 2008-04-09). 
 
För att bibehålla och dessutom öka antalet tränande finns flera konkreta förslag: 
 

• Ett större gym då det befintliga gymmet är trångt under vissa tider. 
• Sociala ytor där tränande kan träffas i sammanslutning till träningen. 
• Stärka föreningens identitet genom att flytta kansliet till idrottsanläggningen. 
• Ökad marknadsföring genom förbättrad kommunikation med de tränande från 

föreningens sida samt en ökad riktad marknadsföring till studerande och boende i 
närområdet. 

• Stärkt organisation genom effektiva kontaktvägar mellan föreningen och universitetet. 
(Jönsson 2008-04-17). 
 
Rent finansiellt har föreningen inte heller några konkret uppsatta mål. I samband med 
satsningen på gymmet vid Örebro universitet togs ett lån på tre miljoner kronor, vilket var ett 
stort steg för föreningen då denna tidigare ej haft några lån överhuvudtaget. Därför gäller det i 
dagsläget att helt enkelt få det hela att gå runt. Dessutom har en del av det material som 
inköptes vid satsningen på gymmet, i synnerhet konditionsmaskinerna, haft ett större slitage 
än planerat varför snabbare avskrivningar på dessa har krävts (Jönsson 2008-04-17). 
 
Anledningen till varför några konkreta mål ej formulerats beror på flera saker. Först och 
främst handlar det om vad som nämndes ovan, satsningen på gymmet vid Örebro universitet 
och upptagandet av lånet, dessutom fick föreningen ansvar för uthyrning av idrottshallar, 
reception och bemanning i samband med detta. En annan faktor som spelat in är satsningen på 
verksamhet i Grythyttan som tagit resurser i anspråk, dock med stöd från Örebro universitet. 
Föreningen har alltså tidigare fått prioritera detta och andra saker än upprättandet av mål och 
visioner men kan nu gå vidare med detta (Jönsson 2008-04-17). 
 

4.1.2 Föreningens måluppföljning 
Trots ökad konkurrens från övriga träningsanläggningar i Örebro, exempelvis Nautilus i 
Brickebacken och Friskis & Svettis som också gått in i satsning har föreningen lyckats 
bibehålla antalet studerande medlemmar. Detta antal är dock ej satt i förhållande till antalet 
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studerande vid Örebro universitet. Antalet påverkas även av fördelning av heltid respektive 
deltid och distansstuderande.  
 
Det mål föreningen har i dag, det vill säga att få så många som möjligt att motionera, följs 
således upp internt kontinuerligt. I verksamhetsberättelsen redovisas medlemsantalet fördelat 
på studerande och ej studerande. För internt bruk finns också statistik från gruppträningar och 
bollsporter, vilken används för att planera och lägga upp passen till kommande terminer. 
Uppföljningen på detta är relativt snabb då instruktörerna rapporterar om något pass går bra 
eller dåligt för att på så sätt kunna åtgärda detta redan under pågående termin. För gymmet 
finns ingen sådan uppföljning för att på så sätt se hur många som verkligen tränar där. Dock 
finns ett inpasseringssystem till gymmet där de tränande får dra sitt kort, från detta är det 
möjligt att få fram statistik, om än på ett ganska avancerat sätt. För att följa upp hur många 
anställda vid universitetet som tränar tittar föreningen helt enkelt på hur många av dessa som 
hämtar ut sitt kort. Denna siffra har sjunkit under de senaste åren men förmodligen är det så 
att de tidigare åren var det fler som hämtade ut sitt kort men sedan inte använde det, varför 
dagens siffra på mellan 400-500 är mer äkta vad gäller antal tränande anställda (Jönsson 
2008-04-17). 
 

4.1.3 Intressenter 
Föreningens största intressent är Örebro universitet där flera ingående samarbetsavtal 
föreligger. Övriga intressenter för föreningen är Örebro kommun vilka ger driftsbidrag då 
verksamheten anses vara viktig för Örebro som en studentstad. Intersport, Kumla Golfklubb, 
Gustavsviksbadet, Backahallen och Curlingcenter i Örebro är exempel på samarbetspartners 
vilka bidrar med olika förmåner till föreningens medlemmar. Örebrobostäder (ÖBO), 
Studentkåren och Idrottsrörelsen i form av Sveriges Akademiska idrottsförbund och Örebro 
Läns idrottsförbund är även de betydande intressenter. ÖUIF har också samarbetsavtal med 
ett tiotal företag och föreningar när det gäller de anställdas träning. Dessa ovanstående 
nämnda intressenter kan i den specificerade årsredovisningen se hur exempelvis deras 
sponsorpengar nyttjats, vilka kostnader som finns och vilka intäkter som inbringas till 
verksamheten (Jönsson 2008-04-17). 
 
För Örebro universitet som den mest betydande intressenten är det viktigaste för dem att se 
hanteringen av föreningens ekonomi, hur goda resultat som presenteras och hur deras 
bidragspengar är bokförda. Utvecklingen angående antal tränande och att föreningen i sig 
utvecklas och förbättras är också av intresse. Studentkåren där det föreligger ett 
samarbetsavtal är även de intresserade av ekonomins hantering samt att föreningen erbjuder 
ett brett utbud av träningsalternativ och aktiviteter. ÖBO vilken står som huvudsponsor är 
allmänt intresserade av verksamheten och vill agera som en aktiv sponsor med tillgång till 
regelbundna rapporter om hela föreningens verksamhet. Nordea är en viktig och stor 
intressent då föreningen tagit ett ansenligt lån inom banken. Två gånger per år kommer en 
kontaktperson från banken för att granska kvartalsrapporter och se till föreningens förmåga att 
bära lånet. Medlemmarna är också en viktig intressent som föreningen dock önskar få mer 
aktiva på årsmötena. Medlemmarnas intressen ligger i att se att medlemsavgifterna hanteras 
rätt, att pengarna går till rätt sorts ändamål, till träning (Jönsson 2008-04-17). 
 
För att utvecklas och ständigt nå förbättring ser föreningen även till de konkurrenter som finns 
för att nå nya idéer och insikter. Friskis och Svettis är en ledande konkurrent för föreningen 
som utvecklas i snabb takt och drar ett stort antal tränande. ÖUIF var och under ett tillfälle 
och lyssnade till dess generalsekreterare för att få information om hela företaget och deras 
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utvecklingsmöjligheter och idéer. Inom studentidrotten finns många bra och framgångsrika 
föreningar vilka är konkurrenter som ÖUIF kan dra bra lärdomar utifrån. IKSU i Umeå är 
störst inom studentidrotten och har även den största föreningsägda anläggningen och därför 
har representanter från ÖUIF varit där och tagit till sig tankar och alternativa lösningar 
(Jönsson 2008-04-17). 
 

4.1.4 Redovisning  
Enligt BFL 6:3 är föreningen skyldig att upprätta ett årsbokslut och presenterar detta 
tillsammans med en verksamhetsberättelse. Via revisorerna granskas föreningens årsberättelse 
och redovisningen i sig. Man tittar på hur väl redovisningen är skött och att kostnader ligger 
där det ska, att det inte är lättvindigt. Den nya bokföringslagens som trädde i kraft 1 januari 
2000 har inte fått någon vidare effekt eller påverkan på ÖUIF. Detta med anledning av att 
redovisningen redan innan lagens ikraftträdande låg på önskad nivå, vilket inte krävde några 
förändringar. Via anslutningen till Riksidrottsförbundet vilka kräver god redovisningssed och 
specificerande av bokföringen tillsammans med god dialog med revisorerna fick således den 
nya lagen inte någon praktisk betydelse för ÖUIF (Jönsson 2008-04-17). 
 
Verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret 20060701 – 20070630 förevisar inledningsvis en   
presentation av året som gått med aktuella händelser, kompetensutveckling och de orosmoln 
som finns, utifrån ordförandes ord. Vidare presenteras information gällande varje del i 
verksamheten där man beskriver hur väl passen varit besökta, händelser under året samt den 
möjlighet till motion via samarbetspartner som finns. Slutligen redovisas resultat och 
balansräkning följt av en revisionsberättelse och specifikationer. I verksamhetsberättelsen 
presenteras även en bilaga i form av förd medlemsstatistik för föreningen.  
 

4.2 Karlslunds IF Herrfotbollsklubb (KIF HFK)  
Karlslund IF är en av Örebros största idrottsföreningar med ett antal fristående föreningar, 
däribland Karlslunds IF Herrfotbollsklubb. Karlslund IF HFK grundades år 1920 då Karlslund 
IF bildades med fotboll som den första grenen. En godsägare vid namn Theodor Dieden 
tillhandahöll mark vilket resulterade i att Karlslund IP uppstod. År 1920 uppstod även 
sektionen allmän idrott i KIF och följden blev en utökning av föreningen med ett flertal 
sektioner. År 1973 skedde en förändring i KIF fotbollssektion då sektionen fick en förändrad 
status med särskilda ekonomiska och juridiska stadgar vilket resulterade i namnet 
grenförening herrfotboll. I KIF HFK spelar idag cirka 400 pojkar från de yngsta 5-åringar till 
seniorspelare. Seriemässigt har KIF HFK deltagit på alla serienivåer från division 7 till 
division 1 (karlslund.nu, 2008-04-28) 
 
Föreningens verksamhetsidé lyder enligt följande: 
”Karlslunds IF HFK ska bedriva och erbjuda fotbollsverksamhet för seniorer/herrar och 
ungdomar/pojkar. Vi ska vara det naturliga alternativet för pojkar på väster i Örebro, som vill 
spela fotboll, och verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Seniorverksamheten ska byggas 
på spelare från de egna leden och bedrivas i skiktet direkt under elitnivå i Sverige. Detta gör 
vi genom att ha en sund ekonomi, motiverade tränare och ledare som är utbildade för att 
bedriva fotbollsverksamhet, samt att erbjuda bästa möjliga träningsmöjligheter året runt.” 
(http://www.svenskidrott.se/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=317035, 
2008-04-30). 
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4.2.1 Föreningens mål 
Styrelsen har tagit fram föreningens vision och långsiktiga mål vilka lyder: 
 
”Karlslund IF HFK ska vara en plantskola som utbildar egna spelare, vilka kan gå vidare till 
elitföreningar i Sverige eller utomlands.” 
 
”Karlslund IF HFK ska ha en arena/hemvist för hela föreningen med kansli och en egen 
konstgräsplan.” 
(http://www.svenskidrott.se/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=317035, 
2008-04-30). 
 
De kortsiktiga målen för föreningen är utarbetade utifrån en modell vilket i föreningen 
benämns ”KIF-modellen”. Denna modell är framtagen i syfte att spelare och ledare drar åt 
samma håll. ”KIF-modellen består av utarbetade mål och riktlinjer för ungdomsverksamheten 
uppdelade på åldersgrupper, med olika målsättningar för varje grupp och delmål som önskas 
uppfyllas. 
 

• Målsättning 5-12 år:  
Att få spelarna till en grundlig syn på träning, organisation och ledarskap samt utbilda 
spelare inom fotbollsrelaterade ämnen.  
Delmål: 

- ”Informera alla spelare, ledare och föräldrar inom KIF-modellen. 
- Öka antalet spelare i årskullarna varje år. 
- Minst 30 spelare per årskull från 6 års ålder.” 

(http://www.svenskidrott.se/Downloads/2081/docs/KIF-modellen_2007.pdf, 2008-04-28) 
 

• Målsättning 13-16 år: 
Att kombinera en bred och social verksamhet med en som syftar till att ge spelare 
möjlighet till framtida spel på elitnivå. 
Delmål: 

- Minst 2 lag i seriespel per årskull. 
- Vinna P14, P16 och junior DM. 
- Kvalificering till pojkallsvenskan och juniorallsvenskan varje år.  
- Minst 30 spelare per årskull. 
- Minst tre spelare skall tas till elitpojklägret varje år. 
- En spelare som representant i landslaget minst vartannat år. 

(http://www.svenskidrott.se/Downloads/2081/docs/KIF-modellen_2007.pdf, 2008-04-28) 
 
Förutom dessa ovan beskriva mål har föreningen ett finansiellt mål att ha ”en ekonomi i 
balans” vilket innebär att föreningen inte riskerar för mycket ekonomiskt för sportslig 
framgång (Levi 2008-04-28). 
 

4.2.2 Föreningens måluppföljning 
Varje lag har så kallade uppföljningsmöten där målen för varje grupp gås igenom. Med tanke 
på att målsättningarna är svåra att mäta då de är av kvalitativ art sker istället diskussioner 
kring hur väl de uppsatta målen har blivit uppfyllda. Delmålen, såsom de sportsliga målen, 
mäts genom att resultat tas fram för det gångna året. (Levi 2008-04-28). 
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Karlslunds IF HFK har också utarbetat ett antal strategier för att nå upp till de av styrelsen 
uppsatta målen, såväl de långsiktiga, det vill säga visionerna som de kortsiktiga. Strategierna 
är uppdelade i fem kategorier, senior, ungdom, medlemmar, medarbetare samt externa 
kontakter med någon eller några strategier för varje. Dessa följer nedan: 
 

• Ungdom: 
”Karlslunds IF HFK skall ha en bred rekrytering genom kontakter med förskola och skola 
samt driva en fotbollsskola. 

 
Karlslunds IF HFK skall ge en god utbildning genom väl utbildade ledare enligt KIF-
modellen. 

 
Vi skall erbjuda goda träningsmöjligheter året om.  

 
• Senior: 
Huvuddelen av A-lagstruppen skall bestå av spelare från föreningens egna led.  

 
• Medlemmar: 
Vi skall bredda basen för medlemskap i föreningen i syfte att få fler medlemmar och nya 
grupper av medlemmar.  

 
• Medarbetare: 
Vi skall ha ett verksamhetssystem för att organisera föreningen. 

 
• Externa kontakter: 
Vi skall samarbeta med andra föreningar, lokalt i utbildnings- och rekryteringssyfte och 
med elitföreningar för ledarutbildning och spelarutveckling” (karlslund.nu, 2008-04-30). 

 

4.2.3 Intressenter 
Som sina två viktigaste intressenter ser Karlslunds IF HFK sina medlemmar och sponsorer 
(Levi 2008, e-post). I verksamhetsberättelsen redovisas antal aktiva medlemmar uppdelat i 
åldersgrupper vilka i verksamhetsberättelsen för 2007 totalt uppgick till 466, med majoriteten 
i åldergruppen 10-19 år. Medlemmarna är enligt uppgift i första hand intresserade av att 
Karlslunds IF HFK generellt har en bra verksamhet (Levi 2008-04-28). 
 
Föreningen har 117 så kallade samarbetspartners eller sponsorer, vilka genom samarbete med 
föreningen vill få ut olika budskap om sin verksamhet. Bland dessa samarbetspartners kan 
nämnas Örebro bostäder AB (ÖBO), Asplunds bygg AB, Claes Ohlson, Handelsbanken, 
NCC, NeH, Nerikes Allehanda, Swedbank och Örebro kommun (karlslund.nu, 2008-04-30). 
 
En av Karlslunds IF HFK: s strategier nämner att föreningen skall samarbeta med andra 
föreningar när det gäller bland annat utbildning och rekrytering. I detta sammanhang kan 
nämnas det avtal som under 2007 ingåtts med Örebro Sportklubb (ÖSK). Detta avtal 
innehåller regler för hur spelare får röra sig mellan klubbarna men också idéer om hur 
erfarenheter på ledarsidan kan utbytas (Verksamhetsberättelse 2007). 
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4.2.4 Redovisning 
Ända sedan föreningens kassör Leif Wahlman, revisor till yrket, kom till Karlslunds IF HFK 
har redovisningen legat på en hög nivå, med andra ord på den nivå den ligger på i dag, med en 
mycket utförlig verksamhetsberättelse och separat årsredovisning. Med anledning av detta 
fick den nya bokföringslagen inte någon nämnvärd effekt på sättet föreningen arbetar med och 
tar fram sin redovisning. För övrigt har föreningen sedan många år tillbaka ytterligare en 
godkänd revisor (Levi 2008-04-28). Enligt BFL 6:1 är föreningen skyldig att upprätta en 
årsredovisning vid avslut av räkenskapsåret och gör så tillsammans med en 
verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen består av en inledande presentation från 
styrelsen angående året som gått där stora händelser och framgångar beskrivs. Vidare 
framställs varje lags framgångar och motgångar under årets matcher. Årsredovisning med 
resultat och balansräkning presenteras i ett separat dokument med tillhörande noter och 
revisionsberättelse.  
 

4.3 Örebro kanotförening (ÖKF) 
Den 27 april 1907 bildades Örebro kanotförening och är därmed en av de äldre 
idrottsföreningarna i Sverige. I anslutning till det kanothus föreningen har idag uppfördes ett 
skjul i direkt anslutning och användes fram till år 1926 då nuvarande kanothus hyrdes av 
Örebro kommun. ÖKF arrangerade sin första tävling 1909 vilket var ett 1500 meterslopp 
mellan Hjalmarviken och Björkudden. Under perioden 1907-1912 var paddling den gren som 
huvudsakligen utövades i föreningen. Under senare delen, åren 1912-1916 kom även 
seglingen som ett dominerat utövande, i huvudsak i paddelbara segelkanoter. Den gren som 
dominerat mest i föreningen har varierat under årens lopp (svenskidrott.se, 2008-05-05). 
 
Verksamheten i föreningen i dag består av racing, segel inklusive kanotsegling och issegling, 
långfärd/motion, fors/freestyle, kanotpolo och drakbåt. Verksamheten berörande segling är 
stationerad till Storängsviken i Hjälmaren medan övrig verksamhet bedrivs vid basen i 
Skebäck (svenskidrott.se, 2008-05-05). 
 
Föreningen arbetar under två motton. För aktivt tävlande gäller mottot: ”Tillsammans gör vi 
varandra starkare” och för föreningsmedlemmar och föräldrar gäller ”Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra någonting” 
(http://svenskidrott.se/Downloads/32137/docs/OM_%D6REBRO_KANOTF%D6RENING.p
df, 2008-05-05). 
 
Föreningen har gått från en något kaotisk situation med fyra olika sektioner ledda av fyra 
olika styrelser med fyra olika kassörer för omhändertagande av ekonomin vilket resulterade i 
flera konton utan någon ordning. Dåvarande ordföranden hade suttit på posten i 50 år samt i 
huvudstyrelsen. Till slut kom ingen på mötena vilket fick utgången att SISU, Idrottens studie 
och utbildningsorganisation och Örebro läns idrottsförbund kopplades in och hjälpte till att få 
ordning på föreningen. Nu råder en bra struktur, en styrelse med arbetsgrupper och en ensam 
ansvarig kassör (Svensson 2008-05-08). 
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4.3.1 Föreningens mål 
Örebro kanotförening har formulerat övergripande visioner och mål för hela föreningen och 
verksamheten samt delmål för några av de olika grupperna inom föreningen. Dessa har 
gemensamt satts upp av styrelsen och medlemmarna.  
 
Örebro kanotförenings vision är att: 

• Idealitet utgör grunden för vår verksamhet och att vår verksamhet är väl känd i Örebro 
län 

• Kanot och segling utgör ett naturligt alternativ i valet mellan idrotter. Mötet med 
kanot/segling och utövandet ska vara positivt. 

• Allmänhetens kännedom om sporten är stor. 
• Örebro kanotförenings kanotister och seglare lyckas väl tävlingsmässigt. 
• Kontakterna i Idrottssverige är goda (Verksamhetsplan 2008). 

 
Det övergripande målet för föreningen är att få nya medlemmar att stanna i verksamheten 
genom att erbjuda bra verksamhet som bygger på glädje, gemenskap och personlig 
utveckling. Genom att göra detta förmedlas en positiv bild av sporten vilket gör att 
medlemmar finns kvar i föreningen från ungdom, via junior och senioråldern ända till den 
äldsta veterannivån. Ur dessa grupper rekryterar sedan föreningen tränare och ledare 
(Verksamhetsplan 2008). 
 
Segelgruppen har som mål att skapa förutsättningar för fler ungdomar att delta i 
seglingsverksamheten och samtidigt erbjuda segling och gemenskap till föräldrar och 
seniorer. Dessutom skall de som önskar få möjlighet att delta i tävlingar. I segelgruppen ingår 
också isseglingen som har som främsta mål att generellt bredda verksamheten för att 
exempelvis kunna delta i nationella tävlingar i flera olika klasser (Verksamhetsplan 2008). 
 
Drakbåtsgruppens långsiktiga målsättning är att den av föreningen årligt arrangerade 
Drakbåtsfestivalen i centrala Örebro skall bli lika populär och stor som när den var som störst 
för ett antal år sedan. Då lockade arrangemanget som mest ungefär 180 deltagande lag. En 
mer kortsiktig målsättning som föreningen har för 2008 års Drakbåtsfestival är att locka 60 
lag. Drakbåtsfestivalen är Örebro kanotförenings största inkomstkälla och föreningen är mån 
om att värna och utveckla denna. För just detta arrangemang finns också en ekonomisk 
målsättning. 2007 års Drakbåtsfestival genererade en vinst på drygt 100 000 kronor och inför 
2008 års festival har föreningen höjt målsättningen och satsar på en vinst på 120 000 kronor 
(Verksamhetsplan 2008). 
 
Fors/freestylegruppens vision och mål är att vattnen runt Örebro, vid slottet, Slussen och 
Karlslund skall hålla sådan klass att tävlingar i Sverigetouren eller Sverigecupen kan hållas 
där varje år, och dessutom att någon gång anordna ett Europamästerskap i freestyle. En annan 
målsättning föreningen har är att Örebro län skall vara det naturliga valet av kanotdestination 
då intresserade letar efter bra rekreationsmöjligheter. Fors/freestylegruppen har en mycket väl 
utvecklad vision om hur denna ”Kanotdestination Örebro” skall se ut. Förutom ovanstående 
vill Örebro kanotförening exempelvis se ett forspaddelstadium på åsarna väster om Karlslund 
alternativt utveckla Gustavsvik till en fullskalig vattenpark för forspaddling för året runt bruk, 
inventera och restaurera alla möjligheter för kajakpaddling i Örebro län och skapa 
Kanotstaden Örebro, ett samarbete med bland annat Åstaden, Örebro universitet, 
Universitetssjukhuset och Elitidrottscentrum för att tillhandahålla träningssymposier, 
nationella och internationella träningsläger, forskning och utveckling inom träningsmetodik 
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och så vidare. Förutom dessa visioner och målsättningar vilka framförallt är långsiktiga finns 
också kortsiktiga mål uppsatta. Målsättningen för 2008 är att starta nybörjarkurser för 
forspaddling och freestyleträning (Verksamhetsplan 2008). 
 
Rent ekonomiskt har Örebro kanotförening ingen målsättning mer än att föreningen skall gå 
runt, så kallad ”plus minus noll budget”. Skulle det bli ett överskott i samband med 
årsbokslutet satsas detta på utveckling inom föreningen. Problemet som finns inom 
kanotsporten är att det vid tävlingar rent praktiskt inte går att ta ut några entréavgifter som i 
exempelvis fotboll eller ishockey Föreningen anser även det vara viktigt att bibehålla de låga 
avgifter som finns för att ge alla möjlighet att utöva sporten (Svensson 2008-05-08). 
 

4.3.2 Föreningens måluppföljning 
Trots att föreningen har relativt många och ganska väl formulerade mål, finns ingen egentlig 
uppföljning på dessa. Det föreningen gör är att summera ihop allt i samband med årsbokslutet 
för att sedan ta med det i verksamhetsberättelsen och sedan hoppas att målen är uppfyllda. 
Eftersom föreningen har vissa ekonomiska mål, exempelvis för Drakbåtsfestivalen, är dessa 
relativt lätta att följa upp och kontrollera hur utfallet blev (Svensson 2008-05-08). 
 

4.3.3 Intressenter 
Örebro kanotförening har ett antal större och mindre intressenter. Först och främst är det 
föreningens medlemmar, de som utgör grunden för verksamheten. Dessa är inte minst viktiga 
för föreningen då deras medlemsavgifter är den tredje största inkomstkällan föreningen har.  
Dessa är intresserade av att veta att ekonomin sköts på ett bra sätt så att föreningen kan ha en 
bra verksamhet. Örebro kanotförening har inte så många sponsorer, men en av de viktigaste är 
Lindells cykel, med anledning av att ägaren Berndt Lindell sitter i föreningens styrelse och 
har så gjort i många år. En annan viktig intressent är Örebrobostäder (ÖBO), de kom med som 
sponsor i samband med att Örebro kanotförening sålde en fastighet, Lindholmen för ett antal 
år sedan. Till dessa redovisar föreningen varje år hur verksamheten gått under året (Svensson 
2008-05-08). 
 

4.3.4 Redovisning 
Med tanke på föreningens ostruktur innan 2005 har allting förändrats, även så redovisningen. 
Nu sker ett enhetligt arbete av en kassör över de fyra sektionerna med ekonomin och med två 
revisorer avslutas räkenskapsåret. Detta innebär att just den nya lagen om 
bokföringsskyldighet inte kan visas ha givit förändring med föreningens redovisning då det 
vid tidigare tillfälle varit väldigt ostrukturerat (Svensson 2008-05-08, intervju). Idag avslutas 
räkenskapsåret med ett förenklat årsbokslut. Föreningen redovisar en verksamhetsberättelse 
tillgänglig på hemsidan för allas intresse vilken består av en inledande beskrivning av 
händelser under året samt de utmärkelser klubbens aktiva tagit del av. Vidare beskrivs varje 
sektions händelser, utmärkelser och nedgångar under året som varit. I verksamhetsberättelsen 
presenteras även underlag för föreningens ekonomi med specificeringar av likviditeten. 
Avslutningsvis presenteras övergripande avslutningsord med ord om framtiden och vad som 
behöver förstärkas i föreningen. (Verksamhetsberättelse 2008) 
 
 
 



 28

5. ANALYS 
 
 
I detta avsnitt analyseras den framtagna empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Inledningsvis framställs en övergripande analys över de tre föreningarna och sedan 
analyseras varje förening för sig. Slutligen återfinns en avslutande analys.  
 
 

5.1 Övergripande analys 
Med tanke på att det är intressenterna som är föremålet för redovisningen och att ideella 
föreningars intressenter skiljer sig från vinstdrivande organisationers intressenter, bör 
redovisningen i ideella föreningar kompletteras med annan och mer utförlig information än 
den som finns i en vinstdrivande organisations redovisning. Detta med anledning av att målen 
till största del är av annat slag än rent finansiella i en ideell förening. En årsredovisning för en 
vinstdrivande organisation visar tydligt graden av måluppfyllelse endast genom resultat- och 
balansräkningen då både årets och tidigare års resultat presenteras. Detta är inte möjligt för en 
ideell förening som huvudsakligen arbetar med ickefinansiella mål. I dagsläget hanterar de 
studerade föreningarna detta genom att komplettera årsredovisningen eller årsbokslutet med 
en verksamhetsberättelse där årets händelser beskrivs, och på så sätt försöka visa hur väl 
föreningen uppfyllt sina mål.  
 
För att lösa problemet med att på ett fördelaktigt sätt presentera graden av måluppfyllelse i 
redovisningen är nyckeltal ett bra verktyg för att ge struktur men framförallt möjlighet till 
jämförelse av måluppfyllelsen både mellan olika år och mellan föreningar, något som inte är 
fullt möjligt med redovisningens utformning i dagsläget. Inför varje avslut av räkenskaperna 
bör föreningen fundera och diskutera kring vad som är av störst vikt att framhålla och vilka 
specifika intressenter som är av störst vikt just detta år. Om exempelvis föreningen är 
intresserad av att ta ett lån kan den finansiella delen av redovisningen vara av störst vikt att 
framhålla för att visa på föreningens ekonomiska ställning. Andra år är kanske nya sponsorer 
de föreningen främst vill vända sig till och redovisningen bör då kanske främst ta fasta på 
faktorer som medlemsantal, andra sponsorer, antal omnämnanden i media och liknande. 
Genom att anpassa redovisningen på detta sätt och genom att ta fram nyckeltal som passar 
just det specifika ändamålet med hjälp av det balanserade styrkortet kan föreningen ge en 
klarare bild av måluppfyllelsen.  
 
Nedan följer ett förslag på ett balanserat styrkort vilket de tre studerade föreningarna kan 
använda sig av vid utformandet av nyckeltal och sedan analyseras varje förening för sig och 
förslag på nyckeltal tas fram. 
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Figur 4. Balanced scorecard för ideella föreningar (modifierad från Olve). 

Källa: Källa: (Olve, et al, 1999: sid. 22) 
 

5.2 ÖUIF 
Örebro universitets idrottsförening avslutar i dag sitt räkenskapsår med ett årsbokslut, vilket 
presenteras tillsammans med en verksamhetsberättelse. Denna innehåller en beskrivning av 
årets händelser samt en beskrivning av föreningens olika verksamheter och vad de erbjuder. 
Vidare presenteras i verksamhetsberättelsen en resultaträkning och balansräkning med 
tillhörande bilagor och noter. Övrig information som finns med i verksamhetsberättelsen är 
medlemsstatistik sex år tillbaka i tiden.  
 

5.2.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag 
Utifrån föreningens situation i dag är verksamhetsberättelsen utformad på ett sätt så att 
föreningens intressenter får en uppfattning om den rådande ställningen i föreningen. Detta 
med anledning av att det i dag endast finns ett övergripande mål, att få fler studenter att 
motionera, och att detta mål är kvantitativt och lätt att mäta. Genom att presentera den 
medlemsstatistiken som finns bifogad i verksamhetsberättelsen, visar föreningen på hur väl 
detta mål har uppfyllts. Dock borde detta mått utvecklas då det inte säger något om hur många 
studenter som verkligen är aktiva, endast antal studenter som har tecknat medlemskap i 
föreningen. Exempelvis vore siffror på antalet medlemmar i förhållandet till antalet studenter, 
det vill säga andelen, att föredra, då denna siffra kan jämföras över tiden och på så sätt ännu 
mer visa på måluppfyllelsen.  
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Dock finns ett problem vilket ligger på en annan nivå, det är det faktum att inga mer konkreta 
mål eller en utarbetad vision finns, vilket kan anses vara nödvändigt för att föreningen skall 
veta hur den skall arbeta för framtiden.  I dagsläget finns riktlinjer i föreningens stadgar vilka 
kan ligga tillgrund för mer konkreta målbeskrivningar, att främja intresset för motionsidrott, 
att ha en verksamhet med god kvalitet, att verka i god social anda och att arbeta aktivt mot 
dopning. Detta är riktlinjer vilka till största delen skulle resultera i mål av kvalitativ art vilket 
är typiskt för ideella föreningar och därmed skapar problem vid redovisning av 
måluppfyllelsen. För att kunna presentera en årsredovisning där graden av måluppfyllelse 
framgår är det därmed nödvändigt för föreningen att i första hand utforma mål och dessutom 
få insikt i vad föreningens intressenter vill ha för information. 
 

5.2.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse 
Med anledning av att Örebro universitets idrottsförening inte har några fler konkreta mål 
formulerade, är det svårt att veta hur verksamhetsberättelsen skulle kunna utvecklas så att 
graden av måluppfyllelse framgår. Utifrån de riktlinjer som finns i stadgarna kan ändå förslag 
ges på hur verksamhetsberättelsen skulle kunna kompletteras. Detta genom att riktlinjerna 
används för att ta fram en variant av ett balanserat styrkort, anpassat för just ÖUIF. Utifrån 
det balanserade styrkortet framkommer således både mål och nyckeltal som kan utgöra 
komplement till den rådande verksamhetsberättelsen. Nedan följer ett förslag på ett balanserat 
styrkort för ÖUIF som ideell förening: 
 

• Medlemsperspektiv:  
Detta perspektiv är utvecklat från det traditionella balanserade styrkortets ägar- och 
kundperspektiv, och är i sammanhanget ett mycket viktigt perspektiv, då det i en ideell 
förening är medlemmarna själva som driver föreningen för eget värdeskapande. Föreningen är 
således helt beroende av sina medlemmar vilket resulterar i att detta perspektiv är centralt och 
nödvändigt för en ideell förening att reflektera över och också utarbeta mål och mått för. 
 
Mål: Att få fler studenter att motionera. 
Mått: Andel av medlemmarna som utnyttjar sitt kort. 
(Förslag på mätning: Registrering av varje tränande genom passerkontroll till gym och 
statistik från gruppassen). 
 
Mål: Att få fler studenter att motionera. 
Mått: Antal/andel studenter som är medlemmar 
(Förslag på mätning: Antal medlemmar som är studenter/antal studenter). 
 
Mål: Att få fler anställda vid universitetet att motionera. 
Mått: Antal/andel av anställda som är medlemmar. 
(Förslag på mätning: Antal medlemmar som är anställda/antal anställda). 
 
Mål: Att få fler från allmänheten att motionera. 
Mått: Antal/andel medlemmar som är allmänhet (ej studerande och ej anställda) 
(Förslag på mätning: Antal medlemmar som är allmänhet/antal medlemmar). 
 
Genom ovanstående mål och mått kan ÖUIF fokusera på alla de grupper vilka föreningen 
vänder sig till och är intresserade av att locka till föreningen samtidigt som 
huvudfokuseringen fortfarande kan ligga på studenter. Ovanstående mått kan genom relativt 
enkel statistik tas fram och presenteras i årsbokslutet. Exempelvis kan den redan i dag 
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framtagna statistiken i årsbokslutet användas för att ta fram andelen studenter som är 
medlemmar. Detta mått ger en bättre bild av hur medlemmarna är fördelade och kan dessutom 
jämföras över tiden.    
 

• Finansiellt perspektiv: 
Detta perspektiv är ett centralt perspektiv för vinstdrivande organisationer, och är följaktligen 
inte av lika stor betydelse i ideella organisationer. Dock krävs ändå ett perspektiv som detta 
även för ideella organisationer då dessa precis som företag inte överlever på lång sikt med 
ständiga minusresultat.    
 
Mål: Att få ekonomin att gå runt. 
Mått: Resultat. 
 
Detta är ett mått som är obligatoriskt i årsbokslutet och därför redan i dag är framtaget och 
som tillsammans med bland annat balansräkningen ger intressenter med finansiella intressen 
nödvändig information.  
 

• Humanperspektiv: 
Detta perspektiv är av stor betydelse för en ideell förening då verksamheten till stor del 
bygger på ledares och tränares insatser, vilka ofta genomförs genom ideellt arbete. För att 
skapa bra kvalitet för medlemmarna krävs också bra kvalitet på ledarna.   
 
Mål: Att ha bra utbildade ledare. 
Mått: Utbildningsnivå 
(Förslag på mätning: Antal utbildningsdagar, både för kanslipersonal, ledare och 
gyminstruktörer).  
 
Utbildning är något som ÖUIF redan i dag presenterar verbalt i verksamhetsberättelsen, och 
detta mål får redan sägas presenteras på ett bra och tillfredsställande sätt. Mått som dessa 
visar på hur föreningens vilja ser ut när det gäller att satsa på bra kvalitet hos sina ledare och 
instruktörer, och på så sätt få en genomgående bra kvalitet i hela verksamheten.  
 

• Utvecklingsperspektiv: 
Detta perspektiv är av betydelse med anledning av att även en ideell förening är i behov av 
ständig utveckling för att i första hand behålla och attrahera nya medlemmar till föreningen. 
Mellan ideella föreningar råder även en sorts konkurrenssituation, därav krav på god kvalitet 
och utveckling.  
 
Mål: Att ha en verksamhet med god kvalitet. 
Mått: Enkäter från medlemmar flera gånger per år. 
(Förslag på mätning: Enkät med uppföljning) 
 
För ÖUIF är kvalitet av stor vikt, därför är det också viktigt att detta framkommer i 
verksamhetsberättelsen. Genom att presentera en sammanställning av gjorda enkäter kan 
föreningen och intressenter få en uppfattning om medlemmarnas synpunkter och uppfattning 
om föreningens verksamhet.  
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5.3 KIF HFK 
Karlslunds IF Herrfotbollsklubb avslutar idag sitt räkenskapsår med en årsredovisning samt 
ett separat dokument vilken föreningen benämner verksamhetsberättelse. Årsredovisningen är 
uppställd utifrån årsredovisningslagen med de obligatoriska resultat- och balansräkningarna, 
förvaltningsberättelse med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. I 
verksamhetsberättelsen beskrivs inledande viktiga händelser under året som gått, vidare 
presenteras varje åldersgrupps resultat och utmärkelser.  
 

5.3.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag 
KIF HFK är en förening med utarbetade målsättningar med delmål för de olika åldersgrupper 
som finns. Föreningen har dessutom utarbetat långsiktiga mål och en vision dit man vill nå 
vilket skall genomföras utifrån de strategier som bearbetats fram. Det finns således klara 
direktiv och mål att arbeta efter vilka presenteras i den så kallade ”KIF-modellen” som 
tillhandahålles till alla nya medlemmar i ungdomssektionen. De delmål som finns är till 
största del av kvantitativ art vilka också är mätbara då målen behandlar antalet spelare, antalet 
vinster och antalet spelare till elitnivå. Med anledning av att majoriteten av föreningens 
delmål är av kvantitativ art kan måluppfyllelsen på ett fördelaktigt sätt beskrivas verbalt i 
verksamhetsberättelsen med tillhörande medlemsstatistik över antalet aktiva medlemmar. 
Detta gör att intressenter så som medlemmar och sponsorer tydligt ser hur väl de specificerade 
delmålen har uppfyllts för varje åldersgrupp i föreningen, då verksamhetsberättelsen är som 
tidigare nämnts uppdelad utifrån åldersgrupperna. Föreningens utarbetade målsättningar som 
finns för ungdomsgrupperna är dock mål vilka kan benämnas vara av kvalitativ art och där 
ligger också det problem som finns att påvisa hur väl dessa mål har uppfyllts.  
 
Årsredovisningen vilken Karlslund IF HFK presenterar är ändock utförligt beskrivande 
gällande hur väl delmålen har uppfyllts vilket dock kan förklaras genom delmålens kvalitativa 
art. 
 

5.3.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse 
Med tanke på att KIF HFK är en föreningen med väl utarbetade strategier och en väl 
förankrad vision finns det mycket material att utgå ifrån för att ta fram mått som kan mäta de 
mål föreningen satt upp. Då föreningen har regelbundna uppföljningsmöten bör det finnas 
material att presentera i verksamhetsberättelsen för att visa på hur väl de kvalitativa målen har 
uppfyllts. De kvantitativa målen som behandlar sportsliga resultat är som ovan nämnt redan 
väl förklarade i verksamhetsberättelsen i verbal form. Nedan följer förslag utifrån det 
balanserade styrkortet på mått vilka kan utgöra enheter för de mål föreningen har.  
 

• Medlemsperspektiv:  
Mål: Öka antal spelare i varje åldersgrupp. 
Mått: Antal spelare i varje åldersgrupp i förhållande till tidigare år. 
(Förslag på mätning: Jämförande av tidigare medlemsantal). 
 
Genom detta mål och uppföljande mått kan KIF HFK följa upp och se varje år hur väl 
delmålen har uppfyllts. Genom att presentera ett jämförande antal från tidigare räkenskapsår 
kan föreningen på ett fördelaktigt sätt i årsredovisningen visa på dess förbättring eller 
försämring till skillnad från dagens mått som endast presenterar det aktuella medlemsantalet. 
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• Finansiellt perspektiv 
Mål: Att inte riskera för mycket ekonomiskt för sportlig framgång 
Mått: Resultat. 
 
Som tidigare nämnts är detta ett mått som är mer av betydelse för vinstdrivande 
organisationer men som ändå är viktigt för ideella föreningar. Genom att presentera ett 
någorlunda bra resultat kan sponsorer se att föreningen är i balans och att pengarna går till 
ändamålet.  
 

• Humanperspektiv: 
Mål: Att ha bra utbildade ledare. 
Mått: Utbildningsnivå 
(Förslag på mätning: Regelbundna uppföljningsmöten för ledare).  
 
För att visa på hur graden av detta mål är uppfyllt kan exempelvis antalet utbildningsdagar 
och kurser som erbjudits av föreningen presenteras i verksamhetsberättelsen genom en 
beskrivande del av årets ledarutbildningar.  
 

• Utvecklingsperspektiv: 
Mål: Samarbete med andra föreningar i utbildnings och rekryteringssyfte. 
Mått: Antal samarbetspartners. 
(Förslag på mätning: Uppföljning av antal samarbetspartners). 
 
Likt ovanstående mått kan detta mått vara att föredra att verbalt beskriva i 
verksamhetsberättelsen för att på så vis ge intressenter en klar bild över hur väl detta mål har 
uppfyllts för det gångna räkenskapsåret.  
 

5.4 ÖKF 
Örebro kanotförening avslutar sitt räkenskapsår med ett förenklat årsbokslut tillsammans med 
en verksamhetsberättelse. Denna verksamhetsberättelse innehåller beskrivningar av resultat 
och utmärkelser för varje sektion samt en resultat- och balansräkning.  
 

5.4.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag 
Örebro kanotförening har ett flertal uppsatta mål vilka är av både kvalitativ och kvantitativ 
art. Dock finns inga utarbetade strategier för hur de alla målen på bästa sätt skall uppfyllas 
eller mätas på om de har uppfyllts. Det finns således flera mål men ingen uppföljning eller 
mätning. Genom beskrivningar av händelser och aktiviteter i de olika sektionerna ger det 
avslutande bokslutet en förklaring till medlemmar och sponsorer hur året har varit. Dock kan 
ej graden av måluppfyllelse sägas vara beskriven utifrån det dokument vilken föreningen 
benämner verksamhetsberättelse.  
 

5.4.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse 
Örebro kanotförening har väldigt många mål formulerade, och dessutom sätts nya mål upp för 
varje år. För att detta skall bli tydligt för föreningens intressenter men även för föreningen i 
sig, då denna information presenteras i årsbokslutet, krävs någon form av strukturering. 
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Föreningen kan använda sig av det balanserade styrkortet vilket presenterades ovan både för 
att strukturera upp sina mål i mer konkreta former och dessutom för få fram tydligare sätt att 
mäta dem på. Om detta görs kan dessa sedan på ett enkelt sätt presenteras i årsbokslutet 
tillsammans med den information föreningen presenterar redan i dag. Både föreningen i sig 
och dess intressenter skulle vinna på detta, då översiktligheten över föreningens mål och 
måluppfyllelse blir tydligare och enklare att förstå.  
 
Nedan följer ett förslag på mål och mått för Örebro kanotförening inom de olika perspektiven 
i det balanserade styrkortet. 
 

• Medlemsperspektiv:  
Mål: Att få nya medlemmar att stanna i föreningen. 
Mått: Antal medlemmar, genomsnittlig medlemstid för medlemmar 
(Förslag på mätning: Jämförande av tidigare medlemsantal). 
 
Genom att mäta och presentera medlemsantalet samt årets ökning eller minskning, något som 
inte görs i dag, kan detta mål lätt följas upp. Detta är för övrigt siffror som inte på något vis är 
svåra att ta fram. Eftersom föreningen dessutom så tydligt strävar efter att behålla 
medlemmarna upp på senior- och veterannivå kanske ett mått på detta också skulle tas fram. 
Detta kan exempelvis vara genomsnittlig medlemstid eller liknande.  
 

• Finansiellt perspektiv: 
Mål: Att få ekonomin att gå runt. 
Mått: Resultat. 
 
Mål (Drakbåt): 120 000 kronor i vinst (för 2008).  
Mått: Resultat. 
 
För Drakbåtsfestivalen har föreningen, som ovan beskrivits, ett finansiellt mål och detta 
framgår också i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen finns också resultaträkning 
där föreningens totala resultat presenteras.   
 

• Humanperspektiv: 
Mål: Att rekrytera erfarna ledare och tränare från medlemmarna.  
Mått: Utbildningsnivå, meriter och bakgrund hos ledare och tränare. 
(Förslag på mätning: Uppföljning av ledarnas utbildning).  
 
Genom att redovisa ledarnas och tränarnas utbildningsnivå, meriter och bakgrund kan 
föreningens intressenter få en bild av deras kompetens och därmed avgöra om föreningen 
lyckats rekrytera erfarna ledare vilket deras mål är, och dessutom om de kommer från den 
egna föreningen.  
  

• Utvecklingsperspektiv: 
Mål: Att kunna erbjuda en bra verksamhet, så att en positiv bild av sporten förmedlas.  
Mått: Enkäter från medlemmar flera gånger per år. 
(Förslag på mätning: Sammanställning av enkäter från medlemmar).  
 
Genom att genomföra och sammanställa enkäter från medlemmar och även andra som 
föräldrar, sponsorer och allmänhet, kan föreningen få insikt i vad som behöver förändras samt 
vilken bild och uppfattning dessa har om föreningen och kanotsporten. Resultatet kan sedan 
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presenteras i verksamhetsberättelsen och på så vis kan alla ta del av hur väl föreningen lever 
upp till detta mål.  
 

5.5 Avslutande analys 
Ovanstående förslag på mål och mått för de tre föreningarna är framtagna utifrån den tidigare 
presenterade empirin, detta visar på att det är möjligt att ta fram nyckeltal även för kvalitativa 
mål som skulle kunna presenteras i de verksamhetsberättelser vilka de tre föreningarna 
kompletterar sin årsredovisning eller årsbokslut med. Kravet på att redovisningen skall vara 
jämförbar uppfylls till viss del med hjälp av dessa nyckeltal då de kan användas för att 
jämföra de kvalitativa målen över tiden och också mellan föreningar. De kortsiktiga målen har 
visat sig vara av mer kvantitativ art, och då främst inom det finansiella perspektivet där vinst 
eller förlust jämförs från år till år, medan de långsiktiga målen främst är av kvalitativ art inom 
de övriga perspektiven. Detta kan exemplifieras genom målet inom utvecklingsperspektivet, 
att kunna erbjuda en bra verksamhet, så att en positiv bild av sporten förmedlas. I dagsläget 
kan det vara problematiskt att utifrån två verksamhetsberättelser avgöra vilken förening som 
”går bäst” då det i dag endast beskrivs vad som hänt under året med exempelvis sportsliga 
resultat. Går det exempelvis att säga att Karlslunds IF HFK är en förening som lyckats bättre 
än Örebro kanotförening då denna presenterar bättre sportsliga resultat i 
verksamhetsberättelsen? Dessa föreningar är visserligen olika typer av idrottsföreningar men 
med liknande mål och som därmed borde kunna jämföras med hjälp av sina 
verksamhetsberättelser. Detta kan som sagt göras om nyckeltal tas med i 
verksamhetsberättelsen. Kostnaden för att ta fram dessa nyckeltal får dock inte överstiga den 
nytta de genererar, i synnerhet inte i en förening där det mesta av arbetet sker ideellt och där 
de tillgängliga medlen i de allra flesta fall inte är av samma storlek som i en vinstdrivande 
organisation. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att föreningarna funderar över 
nyckeltal inom samtliga perspektiv för att intressenter som medlemmar, sponsorer, styrelse 
och långivare skall få en helhetssyn över hela föreningen, även om man vissa år väljer att 
endast presentera några av dem i verksamhetsberättelsen.  
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6. SLUTSATS 
 
 
I detta kapitel presenteras de avslutande slutsatserna med utgångspunkt från analysen 
kopplat till uppsatsens syfte. 
 
 

6.1 Redovisning av måluppfyllelse i dag  
De studerade ideella föreningarna Örebro universitets IF, Karlslunds IF HFK och Örebro 
kanotförening har ingen specifik del av årsredovisningen eller årsbokslutet där målen och hur 
väl målen uppfyllts beskrivs. Genom verksamhetsberättelsen, vilken föreningarna 
kompletterar årsredovisningen och årsbokslutet med beskrivs dock årets händelser och vad 
som är aktuellt i dagsläget. Detta kan ses vara ett sätt för ideella föreningar som har komplexa 
och kvalitativa mål, att visa på hur väl föreningen lyckats åstadkomma och uppfylla dessa. 
Oavsett om föreningen avslutar räkenskaperna med en årsredovisning, årsbokslut eller 
förenklat årsbokslut är dessa beskrivningar av verksamheten det sätt på vilket graden av 
måluppfyllelse redovisas. Men för att på ett mer strukturerat sätt kunna följa och jämföra mål 
med måluppfyllelse krävs att också målen beskrivs i dessa verksamhetsberättelser. För att 
göra detta möjligt är det tvunget att finnas utarbetade mål och riktlinjer i föreningen, något 
som under denna studie visat sig inte alltid vara fallet. Metoden att genom beskrivningar i en 
verksamhetsberättelse redovisa måluppfyllelse måste sägas vara fördelaktig då majoriteten av 
målen i en ideell förening är kvalitativa och därmed kräver verbala förklaringar.  
 

6.2 Förslag på redovisning av måluppfyllelse 
Ovanstående är dock inte ett fullständigt sätt att redovisa hur väl föreningen uppfyllt sina mål, 
då ingen konkret jämförelse med tidigare år eller andra föreningar kan göras och för att 
exempelvis de sportsliga resultat som redovisas ej visar hur väl de kvalitativa målen uppfyllts. 
För att kunna göra detta är nyckeltal framtagna med hjälp av ett balanserat styrkort ett bra 
alternativ både för att konkretisera de ofta komplexa och kvalitativa målen men också för att 
intressenter som önskar övergripande information om hur väl föreningen går skall kunna få 
detta på ett enklare och mer direkt sätt. Det balanserade styrkortet gör också att föreningens 
visioner och mål får en direkt koppling till nyckeltalen som presenteras i den avslutande 
årsredovisningen eller årsbokslutet, vilket också förenklar möjligheten för medlemmar, 
sponsorer och andra intressenter att förstå dem. Med anledning av detta får intressenter också 
större möjligheter att fatta beslut i frågor där föreningens redovisning används som underlag. 
För att exemplifiera kan en kanotist som står i valet mellan två kanotföreningar lättare jämföra 
exempelvis utbildningsnivå på ledare, genomsnittlig medlemstid och viljan att investera i 
medlemmars elitsatsningar om det finns nyckeltal på detta framtaget.  
 
Ett arbete med att ta fram nyckeltal behöver inte vara tidskrävande då föreningarna ofta 
besitter all den information som krävs. Inte heller behöver användandet av nyckeltal eller 
andra kvantitativa mått i redovisningen utesluta ovan diskuterade verbala beskrivningar i form 
av en verksamhetsberättelse, dessa kan mycket väl komplettera varandra. Det är genom 
verksamhetsberättelsen tillsammans med framtagna nyckeltal en ideell förening kan visa sin 
ställning och hur väl de uppsatta målen har uppfyllts. Balans- och resultaträkningarna i 
årsredovisningen eller årsbokslutet visar inte på något sätt hur exempelvis pojkar 5-12 år i 
Karlslunds IF HFK ser på träning och hälsa, hur stor andel av Örebro universitets studenter 
som motionerar eller hur erfarna ledare Örebro kanotförening har. Dessa är givetvis 
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nödvändiga men frågan är om inte bokföringslagen som trädde i kraft 1 januari, 2000 också 
skulle ha innehållit krav på en väl beskrivande verksamhetsberättelse. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har endast behandlat tre ideella föreningar och dessutom endast inom 
idrottsrörelsen. För att kunna dra mer generella slutsatser om ideella föreningar i stort hade 
studien krävt fler och mer varierade typer av föreningar något som kan vara intressant för en 
fortsatt studie. Med tanke på att majoriteten av ideella föreningar idag har revisorer kan det 
tänkas vara intressant att vidareutveckla denna studie med revisorernas perspektiv på 
problemet med att redovisa måluppfyllelsen. Dessutom kan intressenternas perspektiv vara 
intressant att undersöka då de är de som är de verkliga användarna av redovisningen. Förutom 
detta skulle det vara intressant att gå tillbaka till föreningarna och implementera de förslag på 
mått och mätning vilka tagits fram i analysen och sedan ta fram en konkret redovisning där 
graden av måluppfyllelse framgår.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor till Lars-Åke Jönsson, ekonomiansvarig ÖUIF 
 
 

• Kan ni berätta om föreningens historia, verksamhet och framtid? 
 

• Föreningar av ideellt slag är ofta beroende av sponsorer, medlemmar och så vidare. 
Årsredovisningen skall visa dessa intressenter hur väl föreningen går. 
Vilka intressenter har ÖUIF, och vilken information är de intresserade av? 

 
• På föreningens hemsida finns det att läsa att målsättningen för ÖUIF är att få så många 

som möjligt, främst studenter att motionera.  
Hur och av vilka har dessa mål satts upp och finns det några fler mål föreningen 
arbetar för? 

 
• Tanken med att upprätta mål är att genom gemensamt arbete försöka nå målet/målen. 

Bedriver ÖUIF något särskilt arbetssätt eller någon speciell metod för att se och följa 
upp hur väl målet/målen uppfylls? 

 
• På vilket sätt förs medlemsstatistiken och hur följs den upp? 

 
• Även om en ideell förenings främsta mål ej är av finansiellt slag finns ändå någon 

ekonomisk målsättning eller liknande för ÖUIF?  
 

• Resultat- och balansräkningen är obligatorisk i årsbokslutet för ÖUIF. 
Ger detta någon användbar information för föreningen eller era intressenter mer än 
den ekonomiska ställningen och i så fall vilken? 

 
• Den 1 januari 2000 trädde en ny lag i kraft vilken reglerar bokföringsskyldigheten för 

ideella föreningar. 
Vilken betydelse har denna nya lag fått för ÖUIF och för föreningens sätt att arbeta?  

 
• Vad anser du och ÖUIF om lagen, positiv/negativ, nödvändig/onödig o.s.v? 

 
• Hur ser de framtida planerna ut, finns någon förändring av arbetet eller liknande i 

sikte? 
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BILAGA 2 
 
Intervjufrågor till Andreas Levi kansliansvarig, KIF HFK 
 

• Föreningar av ideellt slag är ofta beroende av sponsorer, medlemmar och så vidare. 
Årsredovisningen skall visa dessa intressenter hur väl föreningen går. 
Vilka intressenter har KIF HFK, och vilken information är de intresserade av? 

 
• På föreningens hemsida finns det att läsa om de långsiktiga målen för föreningen.  

Hur och av vilka har dessa mål satts upp och finns det några kortsiktiga mål 
föreningen arbetar för? 

 
• Tanken med att upprätta mål är att genom gemensamt arbete försöka nå målet/målen 

och uppfylla idén med verksamheten. 
Bedriver KIF HFK något särskilt arbetssätt eller någon speciell metod för att se och 
följa upp hur väl målen har uppfyllts? 

 
• I verksamhetsberättelsen för 2006 gick att utläsa statistik över antalet aktiva 

medlemmar. 
På vilket sätt förs denna statistik och följs den upp på något sätt? 

 
• En ideell förenings främsta mål är vanligen ej av finansiellt slag. 

Har KIF HFK ändock någon finansiell målsättning eller vision?  
 

• Den 1 januari 2000 trädde en ny lag i kraft vilken reglerar bokföringsskyldigheten för 
ideella föreningar. Skyldighet att följa bokföringslagens bestämmelser utökades för 
ideella föreningar med näringsverksamhet, moderföretag och föreningar med större 
tillgångar. 
Vilken betydelse har denna nya lag fått för KIF HFK och för föreningens sätt att 
arbeta?  
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BILAGA 3 
 
Intervjufrågor till Lennart Svensson, kassör ÖKF 
 

• Föreningar av ideellt slag är ofta beroende av sponsorer, medlemmar och så vidare. 
Årsredovisningen skall visa dessa intressenter hur väl föreningen går. 
Vilka intressenter har ÖKF, och vilken information är de intresserade av? 
 

• I verksamhetsberättelsen gick att utläsa om de målen som finns.  
Hur och vilka har satt upp dessa mål? 

 
• Tanken med att upprätta mål är att genom gemensamt arbete försöka nå målet/målen 

och uppfylla idén med verksamheten. 
Bedriver ÖKF  något särskilt arbetssätt eller någon speciell metod för att se och följa 
upp hur väl målen har uppfyllts? 

 
• En ideell förenings främsta mål är vanligen ej av finansiellt slag. 

Har ÖKF ändock någon finansiell målsättning eller vision?  
 

• Den 1 januari 2000 trädde en ny lag i kraft vilken reglerar bokföringsskyldigheten för 
ideella föreningar. Skyldighet att följa bokföringslagens bestämmelser utökades för 
ideella föreningar med näringsverksamhet, moderföretag och föreningar med större 
tillgångar. 
Vilken betydelse har denna nya lag fått för ÖKF och för föreningens sätt att arbeta?  

 
• Vad har föreningen för framtidstankar 
 
• Finns någon särskild målsättning angående medlemsantalet? 

 


