
    

 

Örebro universitet 

Handelshögskolan 

Företagsekonomi C, Uppsats 15hp 

Handledare: Kent Trosander, Lars Göran Thornell  

Examinator: Ann Wetterlind Dörner 

HT 2008/2009-01-16  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nyckeltal i ideella föreningar 
– en studie kring ishockeyföreningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veronica Klasson 870915 

Jakob Nordh 810702 
Sofia Rydberg 840229 



    

 

Abstract 
 
The purpose of this paper was, on the basis of the association’s annual reports, to describe 

appropriate key performance indicators for non-profit associations. The purpose was 

furthermore to study how the associations show their goal-attainment.  

 

The research was delimited to contain the second category of non profit associations, which 

include sports associations. The authors choose three non profit associations, which according 

to the law, shall draw up annual reports. The three ice hockey associations HV71, MODO 

Hockey and Frölunda Hockey Club, were thereafter chosen on the basis of those delimits. The 

research was furthermore delimited to include the parent associations only.    

 

The authors obtained the basis of the paper through studies of literature and annual reports 

and via an interview. The authors described different key performance indicators based on 

these studies and analytical assumptions.  

 

In the study it appeared that all of the three studied associations largely present their goal-

attainment in the statement of activity, which is a part of the annual report. The financial key 

performance indicators that appeared were “the equity ratio” and “the gross profit margin”, 

which are considered to be appropriate for these three sport associations. It also appeared that 

the described appropriate non financial key performance indicators could be used as statistical 

measures to show the three studied association’s goal-attainments and with that consolidate 

the credibility in their annual reports.     
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Vad gäller uppsatser skall användandet av första person undvikas

1
. Med detta i åtanke 

kommer vi i denna uppsats att använda benämningen ”författare”,  

då vi talar om oss själva. 

 

 
 

                                                 
1
 Denscombe, M. (2003) ”The good research guide” (2:a upplagan), Open University Press, Berkshire, England 

s.289 



   5 

   

 

Förklaringar 
 

J-20, J-18   Juniorer 20 respektive 18 år 

 

U-16, U-9   Ungdomar 16 år respektive nio år 

 

A-lag   Bästa laget en idrottsförening kan ställa upp med 

    

SM   Svenska mästare 

 

Champions Hockey League En ishockeyturnering för de bästa ishockeylagen i 

Europa 

 

Nordic Trophy  En ishockeyturnering mellan tio lag från de högsta 

serierna i Sverige och Finland 

 

Elitserien  Sveriges högsta serie i ishockey 

 

Seriespel  Grundspel i elitserien 

 

Representationslag  Samtliga lag som representerar föreningen 
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1 Inledning 
 

 

Detta kapitel är format för att ge en övergripande bakgrundsbild av uppsatsen. Vidare 

kommer detta att leda fram till en problemdiskussion som sedan resulterar i 

problemformulering, syfte samt avgränsningar.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle delas oftast organisationer upp i offentliga eller privata, med betoning på 

stat eller näringsliv. Det finns organisationer som varken tillhör det offentliga eller det privata 

och dessa kallas ideella föreningar.
2
 De ideella föreningarnas ursprung kan spåras från 1300-

talet.
3
 Det dröjde innan den första föreningen bildades i Sverige. I slutet av 1800-talet 

tillhörde nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen den så kallade 

”folkrörelsen”.
4
 Detta begrepp har därefter vuxit och innefattar numera samtliga ideella 

föreningar.
5
 I dagsläget finns det statistik på att antalet ideella föreningar i Sverige uppgår till 

200 000 stycken.
6
  

    

En ideell förening är en förening med ett ideellt ändamål, vars syfte är att föra samman 

människor med liknande intresse.
7
 

 

Ytterligare nyckelkriterier för att definiera en ideell förening är att de skall vara: 

- formellt organiserade 

- fristående från staten 

- ideella, att inga utdelningar till ägare eller andra intressenter får ske 

- självstyrande 

- frivilliga
8
 

 

Ideella föreningar kan delas in i tre olika kategorier. Den första kategorin innehåller 

föreningar vars syfte är att inte bedriva ekonomisk verksamhet, men som trots detta gynnar 

sina medlemmars ekonomiska intresse. Ett exempel på detta kan bland annat vara 

fackföreningar. Den andra kategorin har inte heller den till syfte att bedriva ekonomisk 

verksamhet, utan gynnar istället sina medlemmars ideella intressen, exempelvis politiska 

partier och idrottsföreningar. Slutligen finns de föreningar som både gynnar ideella intressen 

och bedriver ekonomisk verksamhet. Dessa föreningar kan bland annat vara 

hemslöjdsföreningar.
9
 

 

                                                 
2
 Wijkström, F. & Lundström, T. (2006) ”Den ideella sektorn – organisationerna i det civila samhället” Sober 

Förlag, Stockholm, Sverige s.1 
3
 http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd104898a3a9c80006962/kap13.pdf  2008-11-10 

4
 Thunberg, B. (2006) ”Den ideella föreningen – juridik och ekonomi” Studentlitteratur, Lund, Sverige s.15f 

5
 http://www.voluntarius.com/Folkrorelser1.htm 2008-12-10 

6
 http://www.voluntarius.com/Ideellaforeningar.htm 2008-11-10 

7
 Lundén, B. & Lindblad, J. (2006) ”Ideella föreningar – skatt ekonomi juridik” Björn Lundén Information AB, 

Näsviken, Sverige s.9 
8
 Gustafson, A. (2006) ”Normer och praxis – tre ideella föreningar och deras redovisning” Bokförlaget BAS, 

Göteborg, Sverige s.5f 
9
 Hemström, C. (2007) ”Bolag, föreningar, stiftelser – en introduktion” Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 

Sverige s.97 
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I dagsläget finns det ingen specifik civillag för ideella föreningar utan de regleras med hjälp 

av allmänna principer och rättspraxis.
10

 De skall i egenskap av juridisk person följa de lagar 

och regler som detta medför. Med detta menas att föreningen får äga tillgångar och ansvara 

för skulder samt ingå avtal.
11

   

 

I Bokföringslagen finns det, som nämnts ovan, vissa krav för ideella föreningar och dess 

bokföringsskyldighet, vilket gör att de har regler att rätta sig efter. Enligt Bokföringslagen, 

2kap 2§, är en ideell förening bokföringsskyldig om den uppfyller något av följande krav: 

- föreningen bedriver en näringsverksamhet 

- föreningen är moderföretag i en koncern 

- föreningen har tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kronor
12

 

 

De ideella föreningar som är bokföringsskyldiga och uppfyller mer än ett av nedanstående 

krav skall upprätta en årsredovisning enligt Bokföringslagen, 6kap 1§. För att vara skyldig att 

upprätta en årsredovisning skall mer än ett av följande krav vara uppfyllda: 

- medelantalet anställda i företaget skall ha uppgått till mer än 50 stycken 

- företagets redovisade balansomslutning skall ha uppgått till mer än 25 miljoner 

kronor 

- företagets redovisade nettoomsättning skall ha uppgått till mer än 50 miljoner 

kronor
13

 

 

Idrottsrörelsen är idag den i särklass största och mest betydelsefulla delen av den ideella 

sektorn, sett till både ekonomi och antalet medlemmar. En tredjedel av den svenska 

befolkningen tillhör någon typ av idrottsförening och en femtedel av dessa är aktiva 

medlemmar.
14

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

De mål som eftersträvas i ideella föreningar skiljer sig från målen i vinstdrivande företag. 

Agneta Gustafson diskuterar i en utav sina böcker, att begreppen i resultat- och 

balansräkningen skiljer sig åt mellan dessa. Vinsten i ett vinstdrivande företag består av 

differensen mellan intäkter och kostnader, medan det är mer oklart hur dessa poster skall 

tolkas i en ideell förening.
15

 Författarna anser att det i ideella föreningar är av större betydelse 

att avspegla huruvida de uppsatta målen i föreningen har uppnåtts. 

 

Diskussionen vad gäller vinst, och dess nytta i ideella föreningar, återspeglas här i ett citat av 

Jonas Grahn, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC): 

”Det är miljarder i bidrag som slussas ut till idrotten. Problemet är bl.a. hur 

organisationerna redovisar att pengarna använts för därtill avsett ändamål”.
16

 

 

 

 

                                                 
10

 Lundén, B. & Lindblad, J. (2006) s.9 
11

 Thunberg, B. (2006) s.25 
12

 FAR SRS (2008) ”Samlingsvolym 2008 del 1” Stockholm, Sverige s.361 
13

 Ibid. (2008) s.366 
14

 Wijkström, F. & Lundström, T. (2006) s.138f    
15

 Gustafson, A. (2006) s.4 
16

 Precht, E. ”En komplex sektor - som har blivit bättre på redovisning” Balans 3/2006 s.23ff 



   8 

   

 

Trots att ideella föreningar inte är vinstdrivande skall de följa samma lagar och 

rekommendationer som vinstdrivande företag i samband med årsredovisningen.
17

 Redan här 

anser författarna att det uppstår ett problem då resultaträkningens huvudsyfte är att visa den 

vinst företaget genererat under räkenskapsåret. Vidare kan det bli problem då de nyckeltal 

som används vid olika beräkningar är uttryckta i finansiella termer. Detta är som nämnts 

tidigare inte huvudmålet då det bedrivs en ideell förening.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Med stöd från denna problemdiskussion har författarna kommit fram till två intressanta 

frågeställningar som kommer att undersökas vidare. 

 

Vilka nyckeltal, finansiella/icke finansiella, visar ideella föreningars prestationer och mål? 

Hur framställs måluppfyllelsen i en ideell förening? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån föreningarnas årsredovisningar beskriva lämpliga 

nyckeltal för ideella föreningar. Författarna vill dessutom se hur föreningarna går tillväga för 

att visa på dess måluppfyllelse. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Författarna har valt att avgränsa sig till den andra kategorin där föreningarna inte har till syfte 

att bedriva ekonomisk verksamhet, utan istället gynnar sina medlemmars ideella intresse. 

Denna inkluderar bland annat idrottsföreningar. Efter denna avgränsning valde författarna tre 

större ideella föreningar, som enligt lag skall upprätta årsredovisningar. Utifrån detta valdes 

tre ishockeyföreningar i elitserien, nämligen HV71, MODO Hockey och Frölunda Hockey 

Club. Att dessa valts är snarare tillfällighet än någonting annat. Vidare har avgränsning skett 

till att enbart titta på moderföreningen och inte på hela koncernen, då koncernen oftast består 

av aktiebolag. 

                                                 
17

http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2003/bokforingsskyldighetforideellaforeningar.4.18e1b103

34ebe8bc8000697.html#6 2008-12-09 
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2 Metod 
 

 

I följande avsnitt har författarna som mål att redogöra för sitt tillvägagångssätt. Val av 

metod, forskningsdesign samt hur datainsamlingen gått till, kommer här att belysas. Vidare 

kommer författarna att gå in på tillförlitligheten samt kritiskt granska de mest använda 

källorna. 

 

2.1 Metodval 

 

En kvalitativ studie lägger fokus på icke-numerisk data. Detta till skillnad från en kvantitativ 

studie, då fokus läggs på siffror.
18

 Det finns ett antal tillfällen då en kvalitativ 

undersökningsmetod är att föredra. Detta kan vara när författarna har bristande kunskap vad 

gäller problemet som ska undersökas eller när tidigare forskning inte räcker till för att svara 

på frågeställningen. En kvalitativ metod kan dessutom föredras om tidigare kunskaper 

inkluderar komplexa fenomen som behöver organiseras eller förenklas för att kunna gå vidare 

med uppsatsen.
19

 Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie då huvudsyftet är att beskriva 

lämpliga icke finansiella nyckeltal.  

 

2.2 Forskningsdesign 

 

En explorativ studie används när forskaren vill ta reda på vad det är som egentligen händer. 

Detta är användbart för att klargöra förståelsen av ett problem. Enligt Saunders, Lewis & 

Thornhill finns det vissa tillfällen då det kan vara bra att först och främst använda sig av en 

explorativ studie, framförallt vid litteratursökning samt vid intervju av sakkunniga inom 

ämnet. Vidare kan en deskriptiv studie användas. Här är det viktigare att klarlägga en 

situation snarare än vad det är att dra några slutsatser.
20

  

 

I denna uppsats har författarna använt en blandning av två studier. Dels en explorativ studie, 

då en stor del av kunskapen har hämtats genom litteraturstudier och via en intervju. Detta är 

basen i författarnas uppfattning om vad som sker i en ideell förening. Dels har en deskriptiv 

studie använts, vilken har som huvudsyfte att beskriva lämpliga icke finansiella nyckeltal, 

snarare än att finna relationer mellan dem. Vidare har relevanta finansiella nyckeltal uttryckts, 

men något större fokus har ej lagts vid dessa. 

 

En deduktiv ansats används då forskaren tar sin utgångspunkt i redan befintliga teorier. Vid 

denna ansats utvecklas först en hypotes och sedan förklaras denna. Därefter testas hypotesen 

för att se om den skall bekräftas eller falsifieras. Motsatsen kallas induktiv ansats, där fokus 

sätts på verkligheten. Det sker observationer av empirisk data och med hjälp av dessa 

                                                 
18

 Saunders, M. et al (2007) “Research Methods for Business Students” (4: e utgåvan), Prentice Hall, Essex, 

Storbritannien. s.472 
19

 Hair Jr, J.F. et al (2007) ”Research methods for business”, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England s.288 
20

 Saunders, M. et al (2007) s.133f 
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utvecklas en teori. Om intresset ligger i att förstå, snarare än i att beskriva, kan den induktiva 

ansatsen vara till fördel gentemot den deduktiva.
21

 

 

Avsikten med denna uppsats är att beskriva nyckeltal som kan vara applicerbara på ideella 

föreningar. För att lyckas med detta har författarna gjort en fördjupning i teorin, för att på så 

vis skapa en bredare kunskap inom ämnet. I och med detta kommer en deduktiv ansats vara 

den dominerande i denna uppsats. 

 

2.3 Datainsamling 

 

Vilka datakällor som lämpar sig bäst beror på uppsatsens syfte. Datainsamlingen delas upp i 

två olika delar, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är data som tagits fram för annat 

syfte än den aktuella undersökningen, exempelvis litteratur, artiklar och databaser. Primärdata 

är däremot data som är insamlad för det egna syftet, såsom intervjuer, enkäter samt 

årsredovisningar.
22

  

 

2.3.1 Sekundärdata 

För att få fram kunskap om ideella föreningar har främst litteratur använts, men också artiklar 

och information från webbsidor på Internet.  

 

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

kontroll av ideell verksamhet – en alltmer reglerad och standardiserad verksamhet”, är 

böcker skrivna av Agneta Gustafson. Dessa har till största del använts för att få fram 

information om resultat- och balansräkningens betydelse i ideella föreningar samt till den 

teoretiska huvudlinjen i teoriavsnittet.  

 

Boken ”Ideella föreningar – skatt, ekonomi och juridik”, av Björn Lundén och Jan Lindblad, 

har använts för allmänna definitioner. 

 

Carl Hemströms bok, ”Bolag, föreningar, stiftelser – en introduktion”, har nyttjats för att 

sätta etiketter på olika ideella föreningar.  

 

”Samlingsvolymen”, utgiven av FAR SRS, har brukats för att beakta att lagar och regler inte 

är föråldrade.  

 

”Den nya ekonomistyrningen”, skriven av Christian Ax, Christer Johansson och Håkan 

Kullvén, har tillämpats i samband med definiering av nyckeltal och återfinns i uppsatsens 

teoridel.  

 

Boken ”Ideella sektorn – organisationerna i det civila samhället”, skriven av Filip Wijkström 

och Tommy Lundström, har använts i bakgrunden samt i teoridelen för att kunna beskriva den 

ideella sektorns framväxt och roll i det svenska samhället.  

 

                                                 
21

 Saunders, M. et al (2007) s.117ff ; Bryman, A. (2008) ”Social Research Methods” (3:e upplagan) Oxford 

University Press, Oxford, Storbritannien s.9f 
22

 Saunders, M. et al (2007) s.64ff 
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De sekundärdata som har hämtats från Internet är bland annat från Skatteverkets webbsida. 

Denna information återfinns i bakgrunden och beskriver den ideella sektorns framväxt. Viss 

data har hämtats från Öhrlings PwC:s webbsida. Dessa data återfinns i teoridelen och syftar 

till att skapa en förståelse kring betydelsen av verksamhetsspecifika nyckeltal. Vidare har 

information från Ekonomi-info använts för definiering av nyckeltal.  

 

Tidskriftsartikeln ”En komplex sektor – som har blivit bättre på redovisning” har hämtats från 

databasen FAR Komplett. Den publicerades i tryckt version i tidskriften Balans. Data från 

denna artikel har använts i problemdiskussionen för att belysa problemet kring ideella 

föreningars redovisning.  

 

De nyckelord som har använts vid informationssökning är: ideella föreningar, nyckeltal och 

måluppfyllelse.  

 

2.3.2 Primärdata 

För att få inspiration har tidigare skrivna uppsatser använts. De har främst nyttjats för att få 

tips om aktuella källor samt för att minimera risken att det skrivs om samma problem. Vidare 

har valda föreningarnas årsredovisningar granskats, för att få mer information om 

föreningarna och deras sätt att redovisa.  

 

För att få en större inblick i ämnet har författarna intervjuat Gunilla Wernelind, revisor på 

KPMG. Denne intervjuperson har författarna kommit i kontakt med genom snöbollseffekten. 

Detta innebär att författarna varit i kontakt med en person som rekommenderat en annan, och 

så vidare, vilket i sin tur gjort att en kontakt med den aktuella revisorn skett.  

 

Vid mötet har en semi-strukturerad intervju använts, vilket innebär att ett flyt genom intervjun 

eftersträvas. På grund av detta fanns inget syfte att använda någon specifik ordning på 

frågorna.
 23

 

 

Intervjun genomfördes av två författare och ägde rum på KPMG:s huvudkontor i Stockholm. 

Motivet till att endast två författare genomförde intervjun var för att intervjupersonen inte 

skulle känna sig pressad av att för många ställde frågorna. För att den tredje författaren skulle 

kunna ta del av den information och kunskap som intervjun genererade, fick denne i uppgift 

att transkribera den inspelade intervjun. Först skrevs intervjun rent utan några förändringar. 

Därefter kopplades texten ihop med intervjufrågorna för att göra bilagan mer lättläst. Vidare 

har hela intervjun gjorts mer lättförståelig genom att exempelvis upprepningar inte tagits med. 

För att undvika missförstånd sändes intervjun tillbaka till Wernelind för godkännande. 

 

För att ge intervjupersonen möjligheten att förbereda sig sände författarna över 

intervjufrågorna samt ett utkast av uppsatsen ett par dagar innan intervjun genomfördes. Detta 

för att öka dennes förståelse för syftet med intervjun. För att minska risken för misstolkning 

har intervjun spelats in, efter godkännande av intervjupersonen. På så vis uppstod större 

delaktighet under intervjuns fortskridande. Vidare gjordes stödanteckningar för att erhålla 

möjligheten att kunna gå tillbaka till tidigare frågor, om det skulle ha visat sig att någonting 

varit oklart under intervjuns gång.  

 

                                                 
23

 Saunders, M. et al (2007) s.312 
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Författarna hade till syfte att genomföra en intervju med en intern revisor. För att inte 

favorisera någon utav de undersökta föreningarna, valde författarna att ta kontakt med en 

utomstående idrottsförening, nämligen Örebro Hockey Club. Då de inte hade någon intern 

revisor tog författarna istället kontakt med Linköpings Hockey Club. Via denna kontakt 

framgick det att ishockeyföreningarna i elitserien ej använder interna revisorer. Med tanke på 

detta blev den tänkta intervjun inte längre relevant för uppsatsen. 

 

Författarna valde vidare att inte utföra en intervju med respektive ishockeyförening. Detta på 

grund av att respektive förenings verksamhetsberättelse var så utförlig att ingen mer 

information behövdes för att kunna fortsätta med uppsatsen. Författarna anser att 

verksamhetsberättelsen är användbar då de undersökta föreningarnas mål är snarlika varje år 

och inte något som ständigt förändras.  

 

2.3.3 Urval 

Urvalet har gjorts bland ishockeylagen i elitserien då författarna har ett stort intresse för denna 

sport. Författarna valde tre föreningar, vars årsredovisningar fanns tillgängliga på Internet. 

Vidare har en geografisk spridning i Sverige eftersträvats samt att föreningarna skall vara 

relativt jämnstora. Utöver dessa kriterier har valet av föreningar till stor del berott på 

tillfällighet.  

 

2.4 Tillförlitlighet 

 

Begrepp som kan användas för att beskriva kvaliteten i en uppsats är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet beskriver i hur hög grad resultatet i undersökningen påverkas av tillfälligheter vid 

användandet av ett visst mätinstrument eller en viss mätmetod. Reliabiliteten avser vidare 

säkerheten samt exaktheten i det som faktiskt mäts, oberoende av vad som avses att mätas.
24

 

För att öka reliabiliteten har författarna varit noggranna med att beskriva tillvägagångssättet 

och på så vis kan läsaren lättare förstå författarnas tankar och funderingar. 

 

Validitet innebär att den valda metoden för datainsamling på ett korrekt sätt mäter det som 

avses att mätas.
25

 För att stärka detta har fakta samlats in genom läsning av litteratur, artiklar 

och genomförande av en intervju. Detta gör att flera källor har säkerställt den fakta som 

samlats in. 

 

2.5 Källkritik 

 

Vid granskning av informationskällor är det viktigt att fundera kring vem eller vilka det är 

som ligger till grund för informationen. När en källa återfinns på Internet kan en eftersökning 

göras för att se om det är en originalkälla eller om den finns i en tryckt version. Detta dels för 

att tryckta utgivanden genomgår en granskning och dels för att se om Internetkällan stämmer 

överens med den tryckta. När det gäller litteraturen är det viktigt att se till vem skaparen är. 

Är han eller hon känd, sakkunnig inom området och tillhör personen verkligen den institution 

                                                 
24

 Andersen, I. (1998) ”Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod” Studentlitteratur, 

Lund, Sverige s.85; Denscombe, M. (2003) s.301 
25
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som uppges? Det är av stor vikt att se till de eventuella referenser som används. Där kan 

granskningen bestå av att söka upp referenserna för att se att de verkligen existerar och att de 

refereras på ett riktigt sätt.
26

  

 

När författarna kritiserat informationskällorna har de ovanstående kriterierna beaktats. 

Författarna har i denna uppsats strävat efter att använda sig av tillförlitliga källor. Litteraturen 

som använts har skrivits av bland annat Agneta Gustafson, Björn Lundén, Jan Lindblad och 

Carl Hemström. Dessa anses vara sakkunniga och trovärdiga inom sina områden vilket gör att 

författarna anser sig ha använt tillförlitlig litteratur.  

 

Författarna är medvetna om att det kan ses som en nackdel att inte fler böcker än Gustafsons 

har använts i teoridelen. Detta kan motiveras med att det inte gjorts så mycket forskning inom 

redovisningsområdet kring ideella sektorn och författarna har därmed inte kunnat finna några 

fler aktuella böcker.  

 

De Internetkällor som i huvudsak har använts är Skatteverkets webbsida, Ekonomi-info samt 

Öhrlings PwC:s webbsida. Information som hämtats från Skatteverkets webbsida anses vara 

tillförlitlig då det är en svensk statlig myndighet. Ekonomi-info anses också vara tillförlitlig 

då den institution som ligger bakom webbsidan är Hogia-gruppen, vida känd för exempelvis 

ekonomisystem samt redovisningssystem. Öhrlings PwC är en av världens största 

revisionsbyråer och är sakkunniga inom områden som revision, redovisning och skatterätt. 

Författarna anser därmed att denna webbsida är tillförlitlig.  
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3 Teori 
 

 

I detta avsnitt har författarna för avsikt att redogöra för teorier som kommer att ligga till 

grund för analysen. Författarna kommer bland annat beskriva olika teoretiska 

utgångspunkter, nyckeltal samt teori om idrotten och dess föreningar. 

 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

I Gustafsons bok ”Normer och praxis – tre ideella föreningar och deras redovisning” 

beskrivs bland annat en teoretisk huvudlinje som handlar om faktorer som påverkar 

redovisaren och varför föreningarna redovisar som de gör. Denna linje har ett institutionellt 

perspektiv.
27

 

 

3.1.1 Institutionellt perspektiv 

Kortfattat innebär institutionellt perspektiv att vissa företag ses som förebilder och att andra 

föreningar efterliknar dessa för att uppnå legitimitet. Detta uppnås då de bland annat följer 

utarbetade regler, praxis och normativa krav. Detta är orsaken till att föreningar följt 

kommersiella redovisningsnormer.
28

  

 

Föreningar kan antingen anta en praxis frivilligt, eller också ofrivilligt, då de känner tvång 

från institutioner med makt. Detta kan bäst beskrivas som isomorfism.
29

 Isomorfism uppstår 

om det finns tveksamheter kring redovisningens utformning. Det kan vara på så sätt att det 

enbart finns ett tillvägagångssätt och det är då dessa metoder och principer som föreningarna 

väljer.
30

 Gustafson har skrivit om tre olika mekanismer när det handlar om institutionell 

isomorfism, nämligen, påtvingad isomorfism, imiterande processer och normativa 

påtryckningar. Påtvingad isomorfism handlar om formella eller informella påtryckningar av 

de företag som föreningen i fråga är beroende av. Nästföljande mekanism, imiterande 

processer, handlar om när föreningar frivilligt efterliknar andra föreningar. En förklaring till 

detta kan vara att de känner en osäkerhet över hur de skall utforma sin årsredovisning eller 

hur de skall fastställa sina mål. Slutligen finns normativa påtryckningar, då föreningarna 

måste rätta sig efter normer och regler som utvecklats av professionella grupper. Dessa 

normer kan ha stor makt, särskilt då de är bildade av staten.
31
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3.2 Redovisningsprinciper 

 

3.2.1 Rättvisande bild 

Vid upprättande av en årsredovisning är det viktigt att resultaträkning, balansräkning och 

noter ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Om det är svårt att upprätta 

detta i exempelvis balansräkningen, skall väsentlig fakta istället hänföras till not och på så vis 

skall en rättvisande bild uppnås.
32

  

 

3.2.2 Grundläggande redovisningsprinciper 

God redovisningssed har uppkommit för att möta det behov av information som vinstdrivande 

företag har.
33

 När Bokföringslagen senare kom att tillämpas på ideella föreningar, innebar 

detta att de var tvungna att följa samma regelverk som från början konstruerats för 

vinstdrivande företag.
34

 För att upprätthålla god redovisningssed skall vissa principer iakttas 

när upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter sker. Dessa är bland annat ”going 

concern”, där det förutsätts att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under obestämd 

tid framöver. Vidare skall försiktighetsprincipen, matchningsprincipen och 

realisationsprincipen användas.
35

 Försiktighetsprincipen innebär att intäkter skall tas om hand 

när de väl blivit konstaterade, medan kostnaderna skall redovisas så fort de befaras.
36

 

Matchningsprincipen går ut på att årets intäkter matchar årets kostnader, det vill säga att 

utgifter som ger upphov till framtida intäkter kostnadsförs under den period intäkten 

uppkommer.
37

 Slutligen innebär realisationsprincipen att endast konstaterade intäkter under 

räkenskapsåret skall tas med.
38
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3.3 Skillnad mellan ideella föreningar och vinstdrivande företag 

 

Denna figur visar hur egenskaperna mellan ett vinstdrivande företag och en ideell förening 

skiljer sig åt. 

 

Egenskap Vinstdrivande företag Ideella organisationer 

 

1. Syfte Vinst till ägarna  

 

Service åt bidragstagare, 

gratis eller till ett lägre pris 

än anskaffningskostnaden 

2. Verksamheter Produktion och försäljning 

av produkter och/eller 

tjänster till ett pris som 

överstiger kostnaden för att 

tillverka och sälja  

 

Samla in pengar 

Erbjuda service 

3. Mått på framgång Vinst, räntabilitet, finansiellt 

tillstånd 

 

Procent av insamlade medel 

som har använts för uttalat 

syfte.  

Insamlade medel 

4. Livskraft Beror på om kunder är nöjda 

med kvalité, pris och service 

 

Beror på framgång med att 

samla in pengar 

5. Syftet med resurser De förväntas bli använda i 

verksamheten för att 

generera kassainflöden som 

överstiger utgifterna och 

därigenom ge medel så att de 

kan ersättas 

 

De förväntas bli använda för 

att erbjuda tjänster som 

distribueras gratis eller till ett 

pris under 

anskaffningskostnad 

6. Intressenter och deras 

relationer 

Kapitalintressenterna 

förväntar sig vinster och 

kapitalskydd; ledning är 

utsatt för investerares 

kontroll; nöjda kunder är 

viktigt; kreditgivare och 

anställda har intressen av 

varierande styrka 

Bidragsgivare är viktiga; 

ledningen utsatt för kontroll 

enbart vid extrema tillstånd i 

insamlingsorganisationer 

7. Information för 

beslutsfattande 

Vinstbeloppet, räntabilitet, 

soliditet 

Andelen använda medel av 

insamlade medel. Vilka slags 

utgifter man haft. 

Omfattningen av nuvarande 

och framtida behov av 

insamlade medel 

 

Figur 1 "Skillnad mellan ideella föreningar och vinstdrivande företag”
39
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3.4 Resultat - och balansräkning i ideella föreningar 

 

3.4.1 Resultaträkning 

Resultaträkningen är en av de grundläggande redogörelserna som utarbetas av ett företag i 

samband med bokslut. Resultaträkningen är uppdelad i intäkter och kostnader och när 

intäkterna är större än kostnaderna uppstår en vinst. Denna vinst är av stor betydelse i ett 

vinstdrivande företag, däremot har den ett annat syfte i en ideell förening.
40

 

 

Intäkt 

Ordet intäkt har olika betydelse beroende på om det talas om ett vinstdrivande företag eller en 

ideell förening. För ett vinstdrivande företag handlar intäkt om försäljning av varor och 

tjänster. I Gustafsons bok diskuteras det att: 

”Intäkter… är det monetära uttrycket för de produkter och tjänster som ett företag 

sammanlagt levererat till sina kunder under en tidsperiod.”
41

 

 

Den ideella sektorns intäkter består i huvudsak av offentliga medel, privata gåvor och 

donationer eller intäkter som de själva skapar. De intäkter som de själva skapar består främst 

av medlemsavgifter eller någon typ av försäljning.
42

 

 

Kostnad 

En kostnad är när varor och tjänster förbrukas i syfte att genera intäkter för ett företaget. Det 

finns olika tankesätt om vad en kostnad är. Antingen kan en kostnad bestå av både utgifter 

hänförda till verksamheten och av förluster eller så består de endast av utgifter som 

uppkommit i samband med produktion av varor och tjänster.
43

 

 

Det är en stor skillnad mellan ett vinstdrivande företag och en ideell förening gällande 

kostnader. I vinstdrivande företag är kostnadernas syfte att generera framtida intäkter, medan 

de i ideella föreningar är nödvändiga för att få in bidrag, för att de på så vis skall kunna 

bedriva sin verksamhet vidare. Skulle ingen betala in exempelvis medlemsavgifter skulle 

heller inga intäkter uppkomma och det skulle därmed vara svårt för föreningen att fortsätta sin 

verksamhet.
44

 

 

Vinst 

I ett vinstdrivande företag är skillnaden mellan intäkter och kostnader ett bevis på vad 

företaget har presterat. I en ideell förening har vinsten inte lika stor betydelse om den visas i 

resultaträkningen. Syftet är inte att använda sina resurser för att göra vinst, utan de vill istället 

använda resurserna för olika ändamål.
45
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3.4.2 Balansräkning 

En balansräkning upprättas vid bokslutet och har till syfte att visa på företagets ekonomiska 

ställning.
46

 

 

Tillgångar 

En tillgång är enligt Gustafson: ”en resurs över vilken företaget har det bestämmande 

inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar 

för företaget i framtiden.”
47

 En viktig egenskap hos en tillgång är att den skall kunna bidra till 

ett kassaflöde under de kommande åren. Exempel på tillgångar är fastigheter och inventarier. 

Tillgångar i en ideell förening ses på samma sätt som i ett vinstdrivande företag och har lika 

stor betydelse i båda verksamheterna.
48

 

 

Skulder och Eget kapital 

Skulder i ett vinstdrivande företag definieras i Gustafsons bok som: ”ett befintligt åtagande 

för företaget till följd av inträffade händelser vilket förväntas föranleda ett utflöde från 

företaget av resurser som innefattar ekonomiska fördelar.”
49

 De har en liknande betydelse i 

en ideell förening där skulderna oftast består av lån till kreditinstitut.
50

 

 

Eget kapital är i vinstdrivande företag skillnaden mellan tillgångar och skulder. Detta är en 

skillnad som råder i ideella föreningar. Det egna kapitalet i en ideell förening består av gåvor 

och bidrag som ännu inte blivit utnyttjade. Dessa monetära medel är inte utdelningsbara utan 

måste användas i föreningen. Detta kan definieras som en skuld till målgruppen.
51

 

 

3.5 Nyckeltal 

 

Meningsfulla nyckeltal skall påvisa väsentliga värden i företagen. De bygger på tal från 

årsredovisningen som ställs i förhållande till varandra och resulterar i kvoter och andra 

jämförelsetal. Nyckeltalen kan kompletteras med ytterligare information i form av analystal, 

vilka ofta innefattar andra mått än ekonomiska. De kan kompletteras i form av kommentarer. 

Vidare nyttjas nyckeltal som uppföljning av verksamheten samt vid uppställning av mål. Om 

nyckeltalen är avsedda att användas för uppställande av mål bör detta finnas i åtanke vid 

själva utformningen av nyckeltalen.
52

  

 

Nyckeltalet kan ses som en kvot av intresse och en jämförelsebas. Valet av jämförelsebas är 

av stor betydelse då den bör uttrycka företagens ideologi och strategi samt ett antagande om 

ett tänkbart samband.
53

 Verksamhetsspecifika nyckeltal kan bidra till att framställa företaget 

på ett positivt sätt, där företagets syfte och dess aktiviteter sätts i ett samband med hjälp av 

siffror och jämförelser.
54
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Ax et al. beskriver i sin bok ”Den nya ekonomistyrningen” att nyckeltal är ett prestationsmått, 

vilket består av ett tal eller en annan faktor som ger upplysning kring en prestation. De 

vanligaste mätningar som görs är finansiella prestationer såsom lönsamhet, resultat, kostnader 

samt försäljning.
55

  

 

Ett av de mest använda nyckeltalen är soliditet.
56

 Detta mäter hur stabil kapitalstrukturen är på 

lång sikt. Denna stabilitet styrs av företagets beroende av externa finansiärer, då eventuellt 

vissa delar av tillgångarna har finansierats med främmande kapital. Ju större andel främmande 

kapital som finns i företaget desto mer känsligt blir det för ökade räntekostnader samt 

amorteringar.
57

 Rörelsemarginalen beskriver den andel av varje omsatt krona som återstår till 

räntor, skatt och eventuell vinst. Ökade intäkter eller minskning av kostnader ger en positiv 

förändring av rörelsemarginalen.
58

  

 

Huvudmålen i ett företag är oftast av finansiell natur, där nyckeltal som beskriver lönsamhet, 

tillväxt och soliditet är av stor betydelse. I planeringen av verksamheten splittras ofta 

huvudmålen upp i delmål och ett tydliggörande görs, utifrån en uppsatt strategi, hur dessa 

skall uppnås. Syftet med prestationsmätningen blir därmed att, utifrån dessa delmål, ge 

möjlighet till att kunna följa verksamheten löpande samt se till att de specificerade målen nås. 

De skall ge signaler om hur verksamheten på kort sikt passar in i de långsiktiga målen och 

därmed medverkar till att uppnå dessa. Prestationsmätningen kan dessutom användas som ett 

verktyg i kommunikationen, så att de som befinner sig i verksamheten vet vad som är viktigt 

att ha fokus på, vilka förväntningar som finns samt vad som har åstadkommits. Vidare är 

syftet med prestationsmätningen att den skall motivera ansvariga och medarbetare och visa 

vad som förväntas av dem.
59

 

 

Det är viktigt att de prestationer som mäts är kopplade till företagets strategi. Det innebär att 

mätningar endast skall göras på prestationer som leder företaget närmare de uppsatta målen. 

Vidare skall de valda måtten på prestationer vara kopplade till prestationsmål, som skall 

avspegla vad som eftersträvas. Det är väsentligt att nyttan med mätningarna överstiger 

kostnaderna för att utföra dem.
60

       

 
3.5.1 Balanserat styrkort   

På 1990-talet påbörjades ett projekt utifrån ansatsen att finansiell prestationsmätning inte 

räcker till för företag som strävar efter exempelvis kundfokusering och kvalitetstänkande. I 

detta projekt framgick ett flertal brister vid användandet av finansiella prestationsmått. Detta 

kan exempelvis vara att dessa mått inte framställer företagets handlande med dess omvärld, 

som till exempel kundkontakter. Andra brister är att de inte framställer tillräckligt med 

information kring vad som skapar värde i framtiden och hur företaget skall kunna uppnå dess 

strategiska målsättningar. Projektet ledde fram till framställningen av det balanserade 

styrkortet. Det balanserade styrkortet har funktionen att komplettera de finansiella 

prestationsmåtten med icke finansiella prestationsmått. Styrkortet kan kännetecknas av tankar 

om hur visioner och strategier kan föras samman med företagets operativa verksamhet och 
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sedan delges. Det balanserade styrkortet kan därmed ses som en sammanställning av mål, 

prestationsmått och målnivåer.
61

  

  

3.6 Idrottsrörelsen 

 

Idrottsrörelsen hade statligt stöd redan i slutet av 1800-talet. Det var först i mitten av 1930-

talet, då rörelsen flyttade fokus från elitidrott till en verksamhet för de stora massorna, som de 

fick det riktiga erkännandet av Riksdagen. Detta innebar att idrottsrörelsen genom lagstiftning 

fick in pengar från lotteri- och spelverksamheten. Idrottsrörelsen är till stor del 

självfinansierad. Det stora stödet från kommunerna, i form av fria eller subventionerade 

idrottsanläggningar samt bidrag till kostnader för själva verksamheten, är trots detta 

betydelsefullt. Dessa värdefulla stöd grundar sig främst på idrottens betydelsefulla arbete med 

att aktivera ungdomar samt genom bidrag till folkhälsan och fritidsintressen i största 

allmänhet. Idrottsrörelsens funktion har börjat ifrågasättas av samhället. Elitsatsningarna har 

visats sig drivas allt hårdare i föreningarna samtidigt som professionaliseringen har vuxit.
62

 

 

3.7 Idrottsföreningar 

 

En idrottsförening är en förening, där ett antal personer med gemensamt intresse har gått 

samman för att utöva en näringsverksamhet. En idrottsförening kan sägas ha enbart ett ideellt 

syfte där vinsten inte spelar någon roll, utan det är istället medlemmarnas behov som skall 

uppfyllas.
63

 Meningen med en idrottsförening är att alla intäkter föreningen får in under ett år 

skall förbrukas under året så att föreningen får ett nollresultat. Det finns olika anledningar till 

varför en idrottsförening inte vill visa sin vinst. Detta kan vara att de då kan bli utan bidrag 

från kommunen, idrottsföreningens sponsorer kan bli tveksamma till att fortsätta bidra om 

föreningen visar ett överskott och att medlemmarna kan börja ställa högre krav på föreningen 

om de visar att det finns pengar över.
64

 

 

3.7.1 Redovisning 

Resultat- och balansräkningens poster skiljer sig lite åt i en idrottsförening jämfört med i ett 

vinstdrivande företag. En idrottsförenings intäkt kan exempelvis vara reklamintäkter, 

sponsorstöd, kommunala bidrag samt medlemsavgifter. Kommunala bidrag kan fås då 

idrottsföreningen vill investera i nya byggnader eller då de behöver aktivitetsstöd för 

verksamheten. Kostnader finns också i föreningen och då i form av material, löner, reklam 

samt resor. Balansräkningens poster har en liknande betydelse i en idrottsförening som i ett 

vinstdrivande företag. Föreningarna har olika anläggningstillgångar, skulder till leverantörer 

samt skulder till kreditinstitut.
65

 

 

För de idrottsföreningar som är så pass stora att de måste upprätta en årsredovisning kom en 

ny revisionslag den 1 januari 2001. Bara de föreningar som utövar närningsverksamhet och 
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har mer än tio anställda eller ett nettovärde på tillgångar som överstiger 24 miljoner behöver 

följa denna lag. Detta innebär att det är få idrottsföreningar i Sverige som måste rätta sig efter 

denna eftersom de flesta är mindre än vad kriterierna kräver. Det finns inget i revisionslagen 

som säger att revisorn i en idrottsförening skall vara godkänd eller auktoriserad, så länge vissa 

krav uppfylls. Dessa krav är att den utsedde skall vara myndig, bosatt inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt ha tillräckliga kunskaper inom ämnet redovisning 

för att kunna utföra uppgiften på bästa sätt. Föreningen bör också tänka på att en seriös revisor 

stärker medlemmarnas förtroende för styrelsen. Kommunen, bidragsgivare, skattemyndigheter 

samt anställda är intresserade av att revisionen skötts på ett bra sätt. Ofta väljer mindre 

idrottsföreningar en revisor bland medlemmarna, för att slippa den höga kostnaden som 

uppstår om de skulle anlita en professionell revisor. Vid vissa tillfällen kan det vara värt att 

anlita en professionell sådan för att inget skall gå fel, då medlemmarna ofta kan ha bristande 

kunskap inom ämnet. En revisors uppgift i idrottsföreningen blir att granska att stadgarna 

följs, att bokföringen stämmer med verkligheten, att de upprättat en resultat- och 

balansräkning samt att de gjort årsbokslut med en verksamhetsberättelse.
66

 

 

3.8 Liganämndens reglemente 

 

För ett lag som idrottsligt har lyckats kvalificera sig till elitserien i ishockey, ställs det 

dessutom krav på att föreningens ekonomi är stabil, att det finns en bra organisation, skälig 

verksamhet för ungdomar samt en arena med god kapacitet. Dessa krav är utställda i ett 

samarbetsavtal som slutits mellan Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och Svenska Hockeyligan 

(SHL). En speciell liganämnd har bildats med uppgiften att oberoende göra en granskning 

kring huruvida de ovan nämnda kraven är infriade eller ej. Utifrån detta fattas ett beslut om 

den aktuella föreningen skall beviljas elitlicens eller ej. Ifall dessa krav inte är infriade skall 

föreningen flyttas ned i seriesystemet. Det finns särskilda skäl som kan göra att föreningen 

undviker nedflyttning, som till exempel om något har hänt som inte föreningen själv kunnat 

styra över och som de inte haft någon möjlighet att kunna förutse och därmed inte kunnat 

avstyra. Vidare anses inte kravet för elitlicens infriat om det framkommer att föreningen utgör 

en del av en koncern som bildats för att undgå ovanstående krav för elitlicens. Dispens kan 

utfärdas för de anspråk som görs kring föreningens organisation, dess verksamhet för 

ungdomar samt för arenan. Dispensen utfärdas då med vissa villkor och för en viss tid.
67

 

 

Ekonomisk stabilitet innebär i detta sammanhang att föreningens egna kapital är positivt eller 

att de inte står i ekonomiska svårigheter. Detta skall kunna uppvisas i årsredovisningarna 

gällande de två senaste räkenskapsåren.
68

   

 

Bra organisation innebär här att föreningen har en administration som består av en styrelse 

med kompetens för ekonomiskt och administrativt arbete. Vidare bör de ha rutin av arbete 

inom någon idrottslig verksamhet och det skall finnas en tjänstemannaorganisation. 

Räkenskapsåret skall innefattas av 1 maj till den 30 april och uppgifter kring styrelse, 

firmatecknare, revisor och associationsform skall lämnas till liganämnden. En årsredovisning 

skall upprättas med stöd i Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och god redovisningssed. 
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Dessutom skall minst en av de anlitade revisorerna vara auktoriserad. Föreningens 

förvaltningsberättelse skall styrka att kraven för elitlicens, se ovan, är infriade.
69

  

 

Kravet på att det skall finnas en skälig verksamhet för ungdomar innebär att föreningen måste 

ha en verksamhet som innefattar lag upp till J-20 samt att vidden av denna medverkar till 

återväxten av elitishockeyn. Den fordran som ställs på arenan innebär att den måste rymma 

minst 5000 åskådare, av vilka minst 3000 skall vara sittplatser. Vidare skall Svenska 

Ishockeyförbundets krav på de hallcertifieringsbestämmelser som de fastställt för 

evenemangsarena vara infriade.
70

 

                                                 
69

 http://www.swehockey.se/t2.asp?p=79146 2008-11-25 
70

 Ibid. 2008-11-25 



   23 

   

 

4 Empiri 
 

 

Nedan följer en redogörelse för ideella föreningar. Detta kommer att ske på ett allmänt plan, 

då mycket baseras på den genomförda intervjun. Vidare kommer författarna att delge 

information från de tre utvalda föreningarnas årsredovisningar. 

 

 

4.1 Ideella föreningar 

 

Gunilla Wernelind ansvarar för utvecklingen av ideella föreningar och stiftelser på KPMG, 

men jobbar inte själv aktivt med att revidera ideella föreningar i samma utsträckning som 

tidigare. Vidare sitter denne med i en redovisningsgrupp för fotbollsförbundet.
71

 

 

Lönsamhet/måluppfyllelse 

Hur revisorerna går tillväga för att mäta lönsamheten i ideella föreningar är väldigt olika 

beroende på vad det är för slags förening. Viktigast är nog, och detta gäller mer generellt, att 

revisorerna tittar på vad som gjorts och om föreningarna uppnått vad de avsett att göra.
72

   

 

Alla föreningar som samlar in pengar har möjlighet att vara med i Frii, 

Frivillighetsorganisationernas insamlingsråd. Dessa föreningar står under tillsyn av SFI, 

Stiftelsen för insamlingskontroll. De har sedan en lång tid tillbaka utarbetat en mall för hur en 

årsredovisning bör se ut. Här diskuteras det mycket om måluppfyllelse och det kontrolleras att 

föreningarna inte har för mycket administrationskostnader i förhållande till det som går till 

ändamålet.
73

  

 

Årsredovisning 

Det är bara de större ideella föreningarna som behöver upprätta en årsredovisning, men trots 

detta menar Wernelind att det står i flera föreningars stadgar att de skall upprätta någonting 

som visar föreningens ekonomiska ställning. Detta är då oftast smidigast att göra genom en 

årsredovisning.
74

  

 

En årsredovisnings huvudsyfte är att ge en rättvisande bild. Detta görs genom resultat- och 

balansräkning och när detta inte är tillräckligt, via text. Wernelind tror att det är ovanligt att 

ge en rättvisande bild med hjälp av nyckeltal och att det kan vara svårt att finna relevanta 

sådana. De fakta som finns i verksamhetsberättelsen kan däremot omtolkas och göras om till 

relevanta icke finansiella nyckeltal. Exempelvis kan föreningarna titta på hur många 

ungdomar som börjar med sporten och hur många som därefter fortsätter. Vidare kan de visa 

på hur bra de lyckats med att uppnå sina uppsatta mål.
75
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Det är vanligt att överorgan ställer ytterligare krav på föreningarna än vad de skrivna lagarna 

gör. Då lagen endast är en miniminivå, är det vad överorganen säger som föreningarna skall 

rätta sig efter.
76

  

 

Alla olika företagsformer har civillagar att stödja sig på när det gäller rörelseverksamheten. 

De enda som inte har det är ideella föreningar. Om ideella föreningar över huvudtaget 

kommer få en egen civillag, tror Wernelind att detta kommer att ligga långt fram i tiden.
77

   

 

Revision 

Revisionen på vinstdrivande företag och ideella föreningar utförs på samma sätt. Vad gäller 

ideella föreningar tittar de externa revisorerna på interna kontroller, såsom rutiner och 

processer. ”Medlemsintäkterna” har allt som oftast en stor del i föreningarna och revisorernas 

uppgifter är då att granska dessa så att de stämmer. I vinstdrivande företag görs det på samma 

sätt men här är det oftast ”försäljningsintäkter” som är den stora posten.
78

 

 

För de ideella föreningar som har ett krav på sig att upprätta en årsredovisning, finns det krav 

på yrkesrevisorer inom föreningen. Dessa revisorer tittar på verksamheten och ser vad de gör 

för att upprätta sina ändamål. Om räkenskaperna stämmer då en extern revisor granskar 

föreningar är det inte säkert att föreningen har lagt pengarna på det som utlovats. Det är detta 

som är den förtroendevalda revisorns uppgift att granska. Externa revisorer och 

förtroendevalda revisorer får vid ideella föreningar skriva på samma revisionsberättelse. Detta 

är en stor skillnad jämfört med aktiebolag då detta absolut inte är tillåtet.
79

    

 

Nyckeltal 

Vid intervjun med Wernelind diskuterades finansiella nyckeltal och deras betydelse i ideella 

föreningar. Vidare diskuterades att elitklubbar har ett krav på sig att ha ett visst kapital. De 

måste ha en sund ekonomi för att få spela i de högsta serierna. För att bevisa detta på bästa 

sätt är ekonomiska tal mycket viktiga, såsom soliditet. Detta visar på att föreningarna har ett 

gott eget kapital och att de kan stå emot förluster. De får till exempel inte köpa så dyra spelare 

att det kan bli en risk för den så kallade ”going concern”.
80

 

 

Än så länge finns det inga krav på vilka icke finansiella nyckeltal som skall användas ute i 

föreningarna. Wernelind anser att det skulle vara svårt att finna några generella nyckeltal som 

kan tillämpas på alla ideella föreningar. Men om någon lyckas med detta tror Wernelind 

vidare att det skulle kunna bli något stort.
81

  

 

Något som är ett bra icke finansiellt nyckeltal att bygga vidare på är bland annat 

”medlemsnytta”. Detta är något som kan mätas på olika sätt beroende på vad föreningen 

arbetar med. Vidare vore det bra att visa statistik på exempelvis hur många ungdomar som 

börjar med sporten, hur många som är kvar efter X antal år och antalet medlemmar totalt. 

Detta skulle kunna bidra till att göra ishockeyn intressant i närområdet, vilket är av betydelse 

då ishockeyn konkurrerar med andra idrotter.
82
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4.2 Ishockeyföreningar 

 

4.2.1 HV71 

Bakgrund 

HV71 bildades den 24 maj, 1971 då Husqvarna IF:s ishockeysektion och Vätterstads IF slogs 

samman.
83

 Första gången HV71 kom med i elitserien var 1979, men de slutade sist och 

flyttades ner en division. De lyckades ta sig till elitserien igen 1985 och denna gång var de där 

för att stanna. Det första SM-guldet kom sedan tio år senare, 1995.
84

  

 

I september 1999 började HV71 bygga sin nya arena, Kinnarps Arena. År 2000 blev den klar 

och idag är det deras hemmaarena. För att stärka HV71:s ungdomsverksamhet byggdes en 

träningshall i anslutning till matcharenan och denna färdigställdes i maj 2001.
85

  

 

Fram till idag har HV71:s A-lag vunnit elitserien tre gånger, nämligen 1995, 2004 och senaste 

gången 2007.
86

 

 

Organisation 

HV71 prioriterar att utbilda och utveckla spelare för att de senare skall kunna ta sig till A-

laget. HV71 uttrycker vidare att de har haft ett A-lag med flera spelare från sin hembygd än 

vad något annat lag har haft. Ungdomarna i HV71 ligger numera på en nivå där de är 

topprankade i svensk ishockey. Föreningen har lagt upp planerna för ungdomssatsningen så 

att de från ishockeyskolan upp till U-16 ges möjlighet att spela och utvecklas, men därefter 

ökar elitsatsningen och J-18 och J-20 är tänkta att vara vägen till A-laget.
87

 

 

Numera har de också valt att satsa på damishockey, där de bildade ett lag i augusti 2008.
88

 

 

Målsättningar 

HV71 har en hög målsättning trots att de historiskt sett endast varit i final tre gånger. De 

satsar på att vara Sveriges bästa ishockeyförening. Under säsongen 2007/2008 satte HV71 

upp tre stora mål. Dessa var serieseger, kvalificering till Champions Hockey League och att 

gå till SM-final. Förutom att uppnå samtliga av dessa mål, lyckades de att vinna SM-finalen 

och tog på så vis sitt tredje SM-guld.
89

 

 

Ytterligare en hörnsten har varit att jobba med andra regioner utanför Smålands gränser. 

Vidare hade de som mål att fylla arenan varje år och att ha en hög servicegrad i den.
90

  

 

Resultaträkning 

HV71:s resultaträkning består av intäkter, kostnader samt resultat. Intäkternas största post är 

”verksamhetens intäkter” och det är endast en liten del av intäkterna som består av ”bidrag” 

och ”medlemsavgifter”. ”Verksamhetens intäkter” består av flera mindre poster, bland annat 
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”entréintäkter”, som är den största posten för året, ”reklamintäkter” samt ”försäljning av 

souvenirer”.
 91

  

 

Den största kostnadsposten i HV71:s fall är ”hyreskostnader”. Denna upptar nästan 30 % av 

verksamhetens kostnader. ”Rese- och träningskostnader”, ”materialkostnader” samt ”inköp av 

souvenirer” är några av de övriga posterna inom denna kategori. Vidare är 

”personalkostnader” en stor och väsentlig kostnadspost.
92

   

 

Resultatet blir härmed skillnaden mellan HV71:s samtliga intäkter och kostnader.
93

  

 

Balansräkning 

HV71:s tillgångar består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Den största utav 

tillgångsposterna är omsättningstillgången ”kundfordringar”.
94

  

 

Skulder består i regel av långfristiga respektive kortfristiga skulder. HV71 har endast en 

långfristig skuld och denna är ”förutbetalda biljettintäkter”. Vidare är det ”förutbetalda 

biljettintäkter” som är en utav de mest väsentliga posterna bland de kortfristiga skulderna.
95

   

 

Slutligen är det egna kapitalet en del av balansräkningen. Denna innehåller ”balanserat 

resultat” och ”årets resultat”. Balanserat resultat är den största av dessa poster, då denna 

innehåller monetära medel som blivit kvar från tidigare redovisningsår.
96

  

 

Framtiden 

För att fortsätta sikta framåt har HV71 numera satt igång ett arbete för att se om det finns 

möjligheter till ombyggnad och tillbyggnad av Kinnarps arena. Detta anses vara nödvändigt 

för att möta den efterfrågan som de har på sina produkter. Målet är inte bara att arenan skall ta 

in fler åskådare utan att den skall bli komfortmässigt och tekniskt bättre.
97

  

 

Tommy Fritz, klubbdirektör i HV71, trycker på några saker som denne anser är avgörande för 

ishockeyns utvecklande. Detta är arenautvecklingen, satsningen på ungdom/juniorlag och 

damishockeyn. HV71 har valt att satsa på samtliga av dessa tre. Förutom detta satsar de på 

Champions Hockey League med förhoppning om att bli mer kända ute i Europa och de skulle 

bli mycket nöjda om de lyckades ta sig till en semifinal.
98

 

 

HV71:s målsättning är att få sina samarbetspartners att satsa på nya paketlösningar, vilket ger 

företagen en möjlighet att stärka sitt varumärke tillsammans med HV71.
99

 

 

HV71 känner sig väl förberedda inför framtiden och vill vara med att utveckla såväl den 

nationella, som den internationella ishockeyn.
100
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Tiden är kanske mogen att helt utskilja elitishockeyverksamheten från den breda ideella 

ishockeyverksamheten, som i första hand Svenska ishockeyförbundet och distrikten har att ta 

ansvar för. Skulle en sådan strukturell och organisatorisk förändring komma till stånd är 

HV71 beredda att ta sitt fulla ansvar för båda verksamheterna. Det vill säga dels utveckla den 

kommersiella produkten ishockey, dels utveckla och ta fullt ansvar för den breda ideella och i 

första hand ungdomsinriktade delen av ishockeyn.
101

 

 

Nyckeltal 

För att få reda på hur föreningen ligger till ekonomiskt använder sig HV71 för tillfället av 

nyckeltalet soliditet.
102

  

 

4.2.2 MODO Hockey 

Bakgrund   

MODO Hockey grundades 1921 och löd då under namnet Alfredshems IK. Det tog ett tag 

innan ishockeyn kom med i föreningen. Detta skedde 1938 och föreningen anslöt sig då till 

Svenska Ishockeyförbundet. Fram till år 1963 pendlade föreningen mellan division ett och 

division två, men de lyckades tillslut efter mycket arbete etablera sig i allsvenskan, numera 

elitserien. De bytte då namn till MoDo AIK och 1979 tog föreningen sitt första SM-guld. 

Sedan väntade en period med många nedgångar i föreningen. I samband med detta bytte de 

återigen namn till MODO Hockey, som finns kvar ännu idag. Guldet från 1979 upprepades 

2007 efter en lång väntan.
103

  

 

Organisation 

MODO Hockey satsar mycket på att utveckla unga spelare. Detta återspeglar sig i hur många 

olika lag det finns inom föreningen. Det finns bland annat ett A-lag som i dagsläget spelar i 

elitserien. Utöver detta finns det cirka 13 stycken lag, som bland annat innefattar damlaget 

och flera olika ungdomslag.
104

  

 

Idag finns 50 anställda inom föreningen. De har bland annat en ekonomiavdelning, 

marknadsavdelning, restaurangpersonal samt en sportavdelning. Förutom de anställda finns 

det 70 ledare och 200 funktionärer.
105

  

 

Idag heter MODO Hockey:s hemmaarena Swedbank Arena. Arenan invigdes den 26 augusti, 

2006 och blev ett stort lyft för föreningen. I och med den nya arenan ökade publiken stort och 

2007/2008 hade de ett genomsnitt på 7000 åskådare per match. Det gamla arenan 

Kempehallen finns kvar men där tränar idag bara damlagen och juniorlagen.
106

 

 

Idag bedriver Svenska Ishockeyförbundet och Riksidrottsförbundet tillsammans med MODO 

Hockey ett ishockeygymnasium i Örnsköldsvik. Där finns det intag för både pojkar och 

flickor i gymnasial ålder som vill kombinera elitidrott med studier. Målsättningen med 

gymnasieskolan är att ge eleverna möjlighet att förbättra sin idrottsliga förmåga samtidigt som 

de genomför sina gymnasiestudier.
107
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MODO Hockey investerar varje år fyra miljoner kronor i juniorverksamheten. I och med 

denna stora investering kräver MODO Hockey att spelarna beter sig bra, både på och utanför 

isen.
108

 

 

Målsättningar 
MODO Hockey:s affärsidé lyder:  

”MODO Hockey skall genom bred hockeykultur och ungdomlig förnyelse ge professionell 

underhållning i världsklass”
109

 

 

MODO Hockey har satt upp flera olika målsättningar för att lyckas som förening. Ett av dessa 

är att ta SM-guld. Detta är mycket viktigt för föreningen då det skapar ett stort förtroende för 

dess varumärke. Föregående år slutade de på en tredje plats i seriespelet och slogs senare ut i 

kvartsfinalspelet. De har dessutom målsättningen att kvala in till Champions Hockey League, 

vilket de ännu inte har lyckats med.
110

  

 

MODO Hockey ser juniorverksamheten som mycket viktig. Där är målsättningen att få in de 

unga spelarna i elitserien. För att kunna uppnå dessa mål måste föreningen fortsätta utvecklas, 

vara öppen för synpunkter från supportrar, visa uppskattning samt ta tillvara på det de redan 

har frambringat. Under det verksamhetsår som varit har ett stort antal yngre spelare samt 

juniorer spelat med A-laget i elitserien.
111

   

 

Målsättningen med juniorverksamheten är att alla skall utvecklas. För att detta skall kunna 

uppfyllas krävs engagemang från alla involverade. Föreningen anser sig behöva lägga stor 

vikt vid träning, fostran och utbildning för att få framgångsrika ungdomar. MODO Hockey 

ser klubbkänsla och gemenskap som en viktig del i att skapa nya framgångar.
112

 

 

För att kunna uppfylla föreningens målsättningar på ungdomssidan har föreningen valt att 

sätta upp vissa kriterier för att nå dessa mål. MODO Hockey:s ungdomsträningar skall bland 

annat vara anpassade efter ungdomarnas ålder för att kunna utveckla spelarnas kvaliteter på 

bästa sätt. Föreningen värdesätter att spelare, ledare och föräldrar har roligt på sina aktiviteter 

och stöttar sina ungdomsmedlemmar att i framtiden få möjlighet att spela och träna i 

distriktslag och representationslag. MODO Hockey:s ungdomsverksamhet har valt att 

samarbeta med andra ishockeyföreningar i områdena runt omkring, för att tillsammans kunna 

nå sina slutmål.
113

 

 

Det grundläggande för deras ungdomsverksamhet är att utveckla och fostra ishockeyspelare. 

För att kunna fortsätta med detta krävs att de visar bra resultat i juniorsammanhang. Under 

föregående år klarade inte J-20 av att bli bland de åtta bästa och de lyckades därmed inte 

kvala in till slutspelet. Vidare klarade inte J-18 heller av att ta sig till slutspel, vilket var årets 

målsättning.
114

    

 

Inom MODO Hockey finns målsättningen att tillsammans med dess samarbetspartners stärka 

deras samt föreningens varumärke. Förhållandet till dessa samarbetspartners ses som mycket 
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betydelsefullt. Vidare arbetar de mycket för att nå ut till hela Sverige och internationellt med 

dess varumärke. De har bland annat anordnat nätverks- och supporterträffar i exempelvis 

Stockholm.
115

 

 

Resultaträkningen 

I MODO Hockey:s resultaträkning visas intäkter, kostnader samt årets resultat. MODO 

Hockey:s intäkter består av ”nettoomsättning” och ”övriga rörelseintäkter”. I not visas att 

deras ”övriga rörelseintäkter” består av gåvor.
116

 

 

Kostnader för MODO Hockey måste uppkomma för att föreningen skall kunna generera 

intäkter i framtiden. Största kostnaden för föreningen är personalen. Förutom 

”personalkostnader” har MODO Hockey kostnader för ”material” och andra ”övriga externa 

kostnader”.
117

  

 

Balansräkningen 

Tillgångarna i MODO Hockey består av anläggningstillgångar, som bland annat innefattar 

”maskiner och inventarier”. Vidare finns det omsättningstillgångar i föreningen, vilka bland 

annat består av ”kundfordringar” samt ”varulager”.
118

  

 

Skulder utgörs främst av ”upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”. De har inte 

specificerat i not vad denna post innehåller. Förutom dessa skulder har föreningen 

”leverantörsskulder” och ”finansiella skulder”.
119

  

 

Föreningens egna kapital består av balanserad vinst och årets resultat.
120

  

 

Framtiden 

Den framtida målsättningen, för de närmast kommande säsongerna, är att något av 

juniorlagen skall lyckas ta SM-guld.
121

 

  

Nyckeltal 

I föreningen presenteras bland annat publiksnittet samt snittet för entréintäkterna per match. 

Vidare presenteras antalet medlemmar för aktuellt räkenskapsår samt föregående års 

medlemsantal.
122
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4.2.3 Frölunda Hockey Club 

Bakgrund 
Västra Frölunda IF bildades 1930. Under den tiden deltog föreningen i många olika typer av 

idrotter.
123 Till säsongen 1943/1944 utökade Västra Frölunda IF sin verksamhet till att 

innefattas av ishockey. Seriepremiären kom först den 25 januari 1946, då vädret åren innan 

inte tillåtit något spel.
124

 År 1965 kom det första SM-guldet, vilket har följts upp med 

ytterligare två guld åren 2003 och 2005. Till säsongen 1984/1985 bildades Frölunda Hockey 

Club.
125

  

 

Organisation 

Frölunda Hockey Club:s styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt fem 

ledamöter. Vidare innefattas föreningen av 17 personer som arbetar inom kontorsavdelningen. 

Dessa omfattas av allt från klubbdirektör till butiksansvarig. Föreningens verksamhet består 

av ett A-lag, där det förutom spelarna finns olika tränare, materialansvariga samt ett 

läkarteam. Vidare finns det ett J-20 lag, ett J-18 lag samt ett ishockeygymnasium. Inom 

ungdomssektionen finns det ett stort antal lag, från U-16 ned till U-9 samt en 

ishockeyskola.
126

 

 

Målsättningar 

Frölunda Hockey Club:s vision är att leda utvecklingen av ishockey i Europa med idén att 

genom ishockeyn berika människors liv.
127

   

 

Föreningen uttrycker sig stå för mod, passion och gemenskap, där gemenskapen kring 

matcherna ses som allra viktigast. Desto större antal ishockeykonsumenter som skapas, desto 

fler blir det som vill dela gemenskapen menar de. De har en önskan att de människor som 

finns i deras verksamhet skall utvecklas, då de ser dem som en resurs som är viktig att vårda. 

De önskar ta ett ansvar i att utveckla regionens talanger i enighet med övriga föreningar. 

Vidare önskar de ta ansvar för miljön och fatta beslut samt driva dess aktiviteter med 

kännetecknet av hög etik och moral.
128

  

 

Huvudmålen i föreningen är att ha ett A-lag som är ett av de två främsta i Sverige, där den 

största satsningen ligger i elitserien. De har dessutom målsättningen att hamna bland de fyra 

bästa i seriespelet i Nordic Trophy. Vidare siktar de på att ha en sund ekonomisk utveckling 

med ett resultat som är i balans. Produkterna som de erbjuder sina kunder skall vara 

utformade på ett enhetligt sätt. Vidare vill de utveckla två nya tillväxtprojekt under året.
129

     

 

För att nå dessa huvudmål bygger Frölunda Hockey Club:s strategi på ett modernt ledarskap 

och med ett A-lag som har en kombination av klasspelare, talanger från regionen samt stabila 

elitseriespelare. Vidare skall spelare med en lokal anknytning vara i majoritet över tid. I 

strategin ingår att samarbeta med Borås Hockey Club kring talangfulla spelare som ligger på 

gränsen till att kunna spela i Frölunda Hockey Club:s representationslag. Strategin för J-18 

respektive J-20 är att förena talangfulla spelare från den egna regionen med skickliga spelare 

från andra regioner. Inriktningen vad gäller publik innefattar både antal besökare samt priset 
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per biljett. Dessutom införs ett kundsystem samt en organisering av verksamheten med 

ambitionen att kunna utveckla tillväxtprojekt i den egna föreningen.
130

 

 

Stadgarna för Frölunda Hockey Club framställer idrottens mål och inriktning. Där beskrivs 

idrotten som fysisk aktivitet som utövas för att kunna klara av mer, ha roligt och nå ett 

välmående. Vidare beskrivs idrotten bestå av träning och lek samt tävling och uppvisning. 

Idrotten skall verka som ett internationellt kontaktmedel och det skall finnas en respekt för 

alla människors lika värde. Föreningen skall utifrån detta verka för det bästa för idrotten 

ishockey, bestämma sig för lämpliga former för verksamheten samt anpassa verksamheten 

efter de krav som samhället ställer. De skall jobba för samarbete och förståelse mellan 

idrottsföreningar och de myndigheter, institutioner och organisationer som kommer att 

beröras av verksamheten. Ändamålet för Frölunda Hockey Club är att de är en ideell förening 

med uppgiften att befrämja och via sina medlemmar utöva idrotten ishockey.
131

  

 

Vidare beskrivs i dess stadgar vad som gäller för att kunna bli medlem, hur ett eventuellt 

utträde ur föreningen går till samt vad som kan ligga bakom en uteslutning av medlem. 

Dessutom beskrivs medlemmars rättigheter och skyldigheter, rutinerna kring föreningens 

årsmöte, vilka som är valbara till styrelsen, föreskrifter för styrelsens arbete samt 

verksamhets- och räkenskapsårets omfattning. I stadgarna går det också att utläsa rutinerna 

kring revisionen, med krav på att minst en revisor skall vara auktoriserad. De visar hur 

valberedningen ser ut, hur beslut kring bildande eller nedläggande av sektioner skall gå till 

samt vad som gäller för förändring av dessa stadgar.
132

   

 

Föregående år tog sig A-laget till final i Nordic Trophy, vilken de förlorade. Därefter slutade 

de sexa i elitseriens seriespel och de slogs senare ut i kvartsfinalspelet. Trots att de inte rent 

sportsligt nådde de uppsatta målen för elitseriespelet, gick det förra verksamhetsåret bra rent 

ekonomiskt. Vidare erhöll de dessutom det bästa publikstödet de någonsin har haft.
133

  

 

De två juniorlagen, J-18 samt J-20, hade en lyckad säsong. J-18 åkte ut i SM-semifinalspelet, 

medan J-20 tog SM-guld, vilket var deras sjunde under 2000-talet. Vidare har två spelare från 

J-20 laget erhållit kontrakt med A-laget till den kommande säsongen och åtta spelare ur 

samma lag tränade och spelade med A-laget under den gångna säsongen.
134

  

 

Frölunda Hockey Club hade dessutom stor representation i de olika landslagen under 

föregående år. Sex spelare återfanns i Tre kronor, två spelare i juniorkronorna och 17 spelare i 

de övriga juniorlandslagen.
135

         

 

Resultaträkning 
Frölunda Hockey Club:s intäkter består till största delen av ”nettoomsättning”, 

”medlemsavgifter” och ”bidrag”.
136

  

 

En övervägande del av kostnaderna i föreningen omfattas av ”externa kostnader” och 

”personalkostnader”, där ”personalkostnaderna” är den största posten.
137
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Balansräkning 

Tillgångarna i föreningen inryms av anläggningstillgångar samt omsättningstillgångar. 

Anläggningstillgångarna innefattar bland annat ”varumärket”, ”byggnader och mark” samt 

”inventarier, verktyg och installationer”. Posterna under anläggningstillgångar har preciserats 

i noter, i vilka anskaffningsvärde och avskrivningar framgår.
138

  

 

Omsättningstillgångarna inrymmer ett flertal poster, där de största är ”varulager av 

handelsvaror”, ”kundfordringar” samt ”förutbetalda kostnader och upplupna intäkter”.
139

    

 

Skulderna innefattas av kortfristiga skulder. Majoriteten av dessa består av 

”leverantörsskulder”, ”skulder till koncernföretag” samt ”upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter”.
140

   

 

Eget kapital inkluderar ”Fond Frölunda Campus”, ”ansamlat överskott” samt ”årets 

överskott”.
141

  

 

Framtiden 

Inriktningen för säsongen 2008/2009 är att erhålla en plats i Champions Hockey League, där 

ambitionen är att göra detta genom serieseger eller SM-guld för seniorer. Vidare har de valt 

att dela in marknaden i en privat del och en del för företag. De skall under denna säsong visa 

att de sätter ett högt värde på lojalitet och engagemang samt stärka arbetet kring att skapa 

flera nya värden på marknaden för företag. På den privata marknaden önskar de kunna ge ett 

samlat erbjudande kring dess produkter, där medlemskapet skall ses som en kundrelation. De 

planerar att göra en satsning på affärsutveckling för att skapa nya affärer och intäkter. Vidare 

finns planer på att utveckla ett Frölunda Campus, där fokus på regionens ishockey skall vara 

mest framträdande. Denna utveckling innefattar planerna på ett gym. De har som projekt att 

driva utvecklingen vidare med dess arenor i egenskap av ägare i Scandinavium och 

Frölundaborg. Renoveringen av Frölundaborg har påbörjats, där det planeras bli en egen 

avdelning för Frölunda Hockey Club:s träningar samt för talangutvecklingen i föreningen. 

Samtidigt finansierar Frölunda Hockey Club ytterligare en ishall som är till för de klubbar 

som tidigare haft sin verksamhet i Frölundaborg.
142

   

 

Nyckeltal 
I årsredovisningen presenteras bland annat föreningens rörelsemarginal samt dess soliditet. 

Vidare beskrivs antalet fullsatta hemmamatcher per säsong samt pris per biljett.
143
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5 Analys 
 

 

I detta avsnitt görs en analys av de fakta som presenterats i teoriavsnittet sammanfört med de 

data som framställts i empirin. Institutionellt perspektiv, årsredovisningar samt nyckeltal 

kommer att analyseras var för sig. Analysen kring de icke finansiella nyckeltalen bygger på 

författarnas egenutformade IFN-modell. Dessutom framställs de tre undersökta 

föreningarnas synpunkter kring IFN-modellen. 

 

 

5.1 Institutionellt perspektiv 

 

Enligt det institutionella perspektivet finns det tre olika mekanismer när det handlar om 

institutionell isomorfism.  

 

 Påtvingad isomorfism  

Samtliga av de tre föreningar författarna valt att undersöka är av den storleken att de, 

enligt Årsredovisningslagen, måste upprätta årsredovisningar. Årsredovisningarna är 

utifrån detta inget som görs på grund av påtryckningar från intressenter. Gustafson 

beskriver påtvingad isomorfism som formella eller informella påtryckningar från de 

företag som organisationen är beroende av. Föreningarna har visat sig vara beroende 

av intäkter från sponsorer, då samtliga beskriver målsättningar som att finna nya 

samarbetspartners eller utveckla samarbetet med de redan befintliga. Föreningarna står 

därmed under påtryckningar från de sponsrande företagen. Detta framstår i form av att 

samtliga föreningar har en omfattande verksamhetsberättelse med information om 

verksamheten, föreningens ambitionsnivåer och så vidare.  

 

 Imiterande processer 

HV71, MODO Hockey och Frölunda Hockey Club har inte imiterat någon annan 

förening när det handlar om uppställning av resultat- och balansräkning. De har, som 

nämnts ovan, istället krav på sig att upprätta en sådan enligt de regler och 

rekommendationer som finns. Imiterande processer menar Gustafson uppstår då 

föreningarna frivilligt efterliknar andra i samband med att osäkerhet uppstått för hur 

årsredovisning skall utformas och målen fastställas. I uppsatsen har det framkommit 

att verksamhetsberättelserna i respektive föreningar har en uppställning som är relativt 

likartad och innehåller likartad information, vilket kan tyda på att imiterande processer 

är förekommande.  

 

 Normativa påtryckningar 

Gustafson uttrycker normativa påtryckningar som de påtryckningar föreningar 

upplever och som leder till att de rättar sig efter de normer och regler som finns. Då de 

undersökta föreningarna är ”stora” ideella föreningar har de krav på sig från 

Årsredovisningslagen att upprätta en årsredovisning. Detta kan ses som ett tydligt 

exempel på hur stor makt staten kan ha på föreningarna. I HV71:s, MODO Hockey:s 

och Frölunda Hockey Club:s årsredovisningar framgår det att föreningarna har följt de 

vedertagna lagar och rekommendationer som staten satt upp.  
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5.2 Årsredovisning 

 

I de årsredovisningar föreningarna upprättar finns det krav på redovisningsprinciper och att en 

rättvisande bild av föreningen (företagen) skall ges. I de undersökta föreningarna är inte 

resultat- och balansräkningen den väsentligaste delen, eftersom ideella föreningar i stora drag 

lägger mest vikt vid sina mål samt måluppfyllelsen. Detta görs för att visa intressenterna att 

de uppfyller det som utlovats och för att de på så sätt skall få de bidrag som behövs för 

verksamhetsbedrivningen. För att få bidrag måste föreningarna ge en rättvisande bild av dess 

ställning och därmed läggs en stor vikt på verksamhetsberättelsen. Detta är föreningarnas 

enda sätt att visa sina mål och hur de uppfyllt dessa, då detta inte är någonting som kan utläsas 

ur resultat- och balansräkningen.  

 

Trots att resultat- och balansräkningen inte är det väsentliga i föreningarna, fyller de ändå ett 

syfte. Detta kan visas i ishockeyföreningarna då de har krav på sig att ha en sund ekonomi. 

 

5.2.1 Resultaträkning 

Intäkter i vinstdrivande företag och i ideella föreningar skiljer sig åt, då syftena med 

verksamheterna är olika. I vinstdrivande företag är huvudmålet att tjäna pengar, medan det i 

de undersökta föreningarna är måluppfyllelse som är av stor betydelse. Intäkterna i 

vinstdrivande företag utgörs mestadels av monetära medel som de fått in via försäljning. Detta 

är också fallet i de tre undersökta föreningarna, men här utgörs dessutom en mindre del av 

intäkterna från bidrag och medlemsavgifter. Detta kan likställas med vad Eriksson och 

Svensson uttrycker, där intäkterna sägs bestå av reklamintäkter, sponsorstöd, kommunala 

bidrag samt medlemsavgifter.    

 

I HV71, MODO Hockey och Frölunda Hockey Club är det ”nettoomsättningen” som är den 

största utav intäktsposterna. I HV71 kan det i not ses varifrån dessa intäkter kommer, såsom 

”reklamintäkter”, ”souvenirförsäljning” eller ”annan försäljning”. Detta är inte möjligt i de två 

andra föreningarna.  

 

Kostnader uppstår när företagen exempelvis köper någonting eller när de vill visa sig i media. 

Eriksson och Svensson menar att dessa kostnader finns i föreningar i form av kostnader för 

material, löner, reklam samt resor. Detta ser ut på samma sätt både i vinstdrivande företag och 

ideella föreningar, men kostnaderna är här, såsom vad gäller intäktsposterna, av olika 

karaktär. Vinstdrivande företag köper exempelvis in produkter för att senare kunna sälja dem 

och tjäna pengar. I ideella föreningar handlar det inte om att ägarna skall bli rika, utan de 

måste få in pengar för att de skall kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

 

När ishockeyföreningarna kommer upp i de högre serierna handlar det allt mindre om ideellt 

arbete och detta är också fallet i HV71, MODO Hockey och Frölunda Hockey Club. Här är 

huvudsyftet att klara sina uppsatta mål. I dessa föreningar är det ”personalkostnader” som är 

den största kostnadsposten. När spelarna kommer upp i högre ålder, och blir bättre, krävs det 

mer kompetenta tränare och med detta följer högre tränarlöner. Vidare behövs annan personal 

för att verksamheten skall kunna bedrivas. Detta kan exempelvis vara vaktmästare, 

restaurangpersonal och administrativ personal, då det är mycket som måste förberedas inför 

matcherna.  

 

I många ideella föreningar är resultatet någonting helt obetydligt, vilket är i likhet med vad 

Eriksson och Svensson skriver, men så är inte fallet i de undersökta föreningarna. 
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Liganämnden ställer krav på elitserieföreningarnas ekonomi. Dessa krav innefattas av sund 

ekonomi och att ingen risk för konkurs föreligger.  

 

5.2.2 Balansräkning 

Tillgångar och skulder har likartad betydelse och redovisas enligt Gustafson, på samma sätt i 

ideella föreningar som i vinstdrivande företag. I samband med granskningen av respektive 

föreningars årsredovisningar har det framgått att så är fallet i dessa tre föreningar. 

 

Gustafson uttrycker att eget kapital oftast skiljer sig åt mellan vinstdrivande företag och 

ideella föreningar. I vinstdrivande företag finns det fritt eget kapital som kan delas ut till 

ägarna och detta är inte tillåtet i ideella föreningar. Detta är den största skillnaden som 

framgått mellan vinstdrivande företag och ideella föreningar. I likhet med det Gustafson 

beskriver har det här framgått att syftet i de undersökta föreningarna inte är att tjäna pengar, 

utan det är måluppfyllelse som står i fokus. 

 

5.3 Finansiella nyckeltal 

 

De föreningar som undersökts, har likt vinstdrivande företag, presenterat finansiella nyckeltal 

i dess årsredovisningar. 

 

Eriksson och Svensson skriver att en idrottsförening enbart kan sägas ha ett ideellt syfte där 

vinsten inte spelar någon roll. Vidare skriver de att meningen med en idrottsförening är att 

alla intäkter föreningen får in under ett år skall förbrukas under året, så att föreningen får ett 

nollresultat. I intervjun med Wernelind framgick det att föreningarna har krav på sig att ha ett 

visst kapital och att ekonomin måste vara sund för att få spela i de högsta serierna. Detta 

framställs också i liganämndens krav för att erhålla elitlicens, vilket krävs för spel i elitserien. 

I dessa krav framgår att föreningens egna kapital skall vara positivt och att ekonomin måste 

vara stabil. Utifrån detta har det framgått att dessa tre undersökta föreningar skiljer sig från de 

idrottsföreningar Eriksson och Svensson beskriver.  

 

Två utav de undersökta föreningarna använder sig av nyckeltalet soliditet. Carlsson beskriver 

att detta visar på om de, på lång sikt, har en stabil kapitalstruktur. Det ger därmed information 

kring de krav som liganämnden fastslagit angående positivt eget kapital. Vidare har Frölunda 

Hockey Club valt att presentera rörelsemarginal. På webbsidan Ekonomi-info framställs detta 

som andelen av varje omsatt krona som återstår till räntor, skatt och eventuell vinst. Utifrån 

detta beskriver därmed Frölunda Hockey Club föreningens ekonomiska stabilitet och förmåga 

att betala sina räntor, i enlighet med liganämndens krav.   

 

5.4 Icke finansiella nyckeltal 

 

I uppsatsen framgår att de valda ishockeyföreningarnas uppsatta mål till stor del skiljer sig 

från vinstdrivande företag. Vidare har det framgått att de nyckeltal som Ax et al uttrycker som 

betydelsefulla i vinstdrivande företag ej är tillämpbara i dessa föreningar. Detta i och med att 

det visat sig att ishockeyföreningarna lägger stor vikt vid andra målsättningar. Dessa kan 
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exempelvis vara att vinna seriespelet i elitserien, ta SM-guld, kvalificera sig för spel i 

Champions Hockey League, utveckla juniorverksamheten samt öka antalet supporters och 

sponsorer. Ax et al uttrycker dessutom att det framkommit brister med finansiella 

prestationsmått, då dessa exempelvis inte beskriver vad som skapar värde i framtiden och hur 

företaget skall uppnå dess målsättningar. Ax et al beskriver vidare att detta kan avhjälpas 

genom ett balanserat styrkort som har funktionen att komplettera de finansiella 

prestationsmåtten med icke finansiella prestationsmått. 

 

Wernelind uttryckte i intervjun att det för tillfället inte finns några direkta icke finansiella 

nyckeltal i ideella föreningar, men att det skulle kunna vara av stor betydelse om generella 

sådana skulle kunna utvecklas. Wernelind uttryckte vidare att ”medlemsnytta” är ett bra 

finansiellt nyckeltal att bygga vidare på, då detta kan mätas på olika sätt beroende på vad 

föreningen arbetar med. Vidare beskriver Öhrlings PwC, i en skrift för redovisare inom 

ideella sektorn, att verksamhetsspecifika nyckeltal kan bistå med att lyfta fram föreningens 

syfte och att dess aktiviteter sätts i samband med hjälp av siffror och jämförelser.  

 

Nedan beskrivs ett flertal icke finansiella nyckeltal i modellform, som sedan kommer att 

beskrivas i text. Dessa grundas på det som, med stöd i teorin, framgått i studien kring de 

undersökta föreningarnas organisation, strategi och uppsatta mål.  
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Figur 2 ”IFN-modellen” (egen figur, 2009) 
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5.4.2 A-laget      

Antal inköpta spelare/år 

Frölunda Hockey Club beskriver i sin årsredovisning att de söker en blandning av klasspelare, 

talanger från regionen samt stabila elitseriespelare. Vidare skriver de att majoriteten av 

spelarna över tid skall ha lokal anknytning. I liganämndens reglemente för elitlicens har 

dessutom krav på en betydande ungdomsverksamhet fastställts. ”Antal inköpta spelare/år” är 

framtaget utifrån föreningarnas målsättning att ha en majoritet av egna spelare i A-laget över 

tid. I likhet med vad Ax et al uttrycker, kan det därmed fungera som ett verktyg i 

kommunikationen och ge information om hur spelarmaterialet ser ut. Nyckeltalet, kan med 

grund i detta, utvecklas till att kunna visa på antal inköpta utländska spelare och antal inköpta 

inhemska spelare, för att påvisa denna blandning Frölunda Hockey Club beskriver. 

 

5.4.3 Ungdomssatsning 

Antal ungdomar som börjar/år 

Wernelind beskriver att det ofta finns många andra idrotter som ishockeyn konkurrerar med. 

Wernelind anser därmed att det vore bra att visa statistik på exempelvis hur många ungdomar 

som börjar med sporten, hur många som är kvar efter X antal år samt hur många medlemmar 

föreningen har totalt. Det kan leda till att ishockeyn görs intressant i närområdet. Öhrlings 

PwC uttrycker i en skrift att verksamhetsspecifika nyckeltal kan bidra till att framställa 

föreningen på ett positivt sätt. I uppsatsen har det vidare framgått att samtliga föreningar 

uttrycker vikten av en bred ungdomsverksamhet och en tillväxt av egna talanger. Utifrån 

Wernelinds resonemang syftar detta nyckeltal till att beskriva antal ungdomar som börjar 

spela ishockey i föreningen per år, samtidigt som det påvisar hur stort intresset är för att spela 

ishockey i regionen.  Med grund i vad Öhrlings PwC uttrycker blir det dessutom ett mått på 

hur populär, framgångsrik och förtroendeingivande föreningens ungdomsverksamhet är, om 

fler ishockeyföreningar skulle vara verksamma i regionen.  

  

Ungdomar kvar efter X antal år 

I stycket ovan nämnde Wernelind att antalet ungdomar som återfinns i föreningen efter X 

antal år skulle kunna vara ett intressant nyckeltal. I MODO Hockey:s årsredovisning framgår 

att de strävar efter att spelarna skall ha roligt på sina aktiviteter samt att de söker anpassa 

ungdomsträningarna efter ålder på spelarna för att utveckla spelarnas kvaliteter på bästa sätt. 

HV71 beskriver också att deras strategi är att ge alla ungdomar möjlighet att spela och 

utvecklas, då elitsatsningen först trappas upp i J-18 och J-20. Wijkström och Lundberg skriver 

att idrottsföreningarnas funktion i samhället har börjat ifrågasättas, då det visat sig att 

elitsatsningarna drivits allt hårdare. Detta nyckeltal ger, med utgångspunkt i det ovan 

beskrivna, möjlighet till föreningarna att skildra hur väl verksamheten för barn och ungdomar 

fungerar. Vidare har det för avsikt att beskriva hur väl barn och ungdomar tas om hand i 

föreningen, deras känsla av att utvecklas och hur väl de trivs.  

 

Antal ungdomar till A-laget/år 
Samtliga av de tre undersökta föreningarna uttrycker målsättningen att återse många spelare 

från den egna ungdomsverksamheten i A-laget. Ax et al skriver att prestationsmätning har till 

syfte att motivera ansvariga och medarbetare och visa vad som förväntas av dem. I uppsatsen 

framgår vidare att de undersökta föreningarnas elitsatsningar blir mer intensiv i J-18 

respektive J-20. Frölunda Hockey Club beskriver att det är i dessa juniorlag som de för 

samman de talangfulla spelarna från den egna regionen med talangfulla spelare från andra 

regioner. Catasús et al uttrycker att jämförelsebasen i ett nyckeltal är av betydelse, då den bör 
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uttrycka antagande om ett tänkbart samband. Utifrån föreningarnas målsättningar och det Ax 

et al skriver, ger detta nyckeltal uttryck för om ungdomsverksamheten fungerar och om de 

uppsatta målen motiverar spelare och ledare. Med utgångspunkt i vad Catasús et al uttrycker, 

bör föreningarna vara medvetna om vikten av att definiera jämförelsebasen ”spelare från den 

egna ungdomsverksamheten”. I och med att juniorlagen beskrivs innehålla spelare från andra 

föreningars ungdomsverksamhet. 

  
Antal ungdomar till elitserien/år 

I liganämndens reglemente för att erhålla elitlicens framgår det att en förening måste ha en 

god ungdomsverksamhet som medverkar till återväxten av elitishockeyn. Betydelsen av en 

bra ungdomsverksamhet visar sig i samtliga föreningarnas verksamhetsberättelser. Ax et al 

beskriver nyckeltal som ett prestationsmått vilket ger upplysning kring en prestation. I likhet 

med detta uttrycker detta nyckeltal hur bra föreningars ungdomsverksamhet är. Detta genom 

att mäta ungdomsverksamhetens bidrag av spelare som platsar i elitserien.   

 

5.4.4 Medlemmar 

Snittid/medlem 

Frölunda Hockey Club beskriver i sin årsredovisning att de strävar efter att medlemskapet i 

föreningen skall bli som en kundrelation. Ax et al uttrycker att prestationsmätningen skall ge 

möjlighet till att kunna följa verksamheten löpande samt till att de specificerade målen nås. 

Med utgångspunkt i Frölunda Hockey Club:s eftersträvan och det som Ax et al uttrycker, kan 

detta nyckeltal påvisa hur kundrelationen ser ut just nu samt hur bra de lyckas vårda 

kundrelationerna över tid.    

 
Antal medlemmar/år 

De undersökta föreningarnas intäkter består till en viss del av ”medlemsintäkter”, trots att 

dessa inte är de största intäktsposterna. Vidare beskriver föreningarna att de har intresse av att 

öka antalet medlemmar i föreningen. Medlemmarna i föreningarna ses som betydelsefulla. 

Detta med grund i Frölunda Hockey Club:s strävan efter att skapa en kundrelation till 

medlemmarna. Detta nyckeltal har för avsikt att belysa föreningens aktuella medlemsbas.    

 
Nya medlemmar/år 

Föreningarna utrycker intresset av att knyta till sig fler medlemmar. MODO Hockey har bland 

annat arrangerat supporterträffar utanför den egna regionen. De uttrycker ambitionen att nå ut 

internationellt. Denna målsättning har också HV71 visat på genom att, via spel i Champions 

Hockey League, bli kända ute i Europa. Detta nyckeltal kan, i likhet med vad Ax et al 

uttrycker, skapa möjlighet för föreningarna att följa den löpande verksamheten kring arbetet 

med att nå nya supporters samt påvisa hur föreningen lyckats nå ut med sitt varumärke. 

Utifrån föreningarnas ambitioner att nå ut internationellt, kan detta nyckeltal utvecklas till att 

beskriva nya internationella medlemmar, nya medlemmar från andra regioner och så vidare.    

 

5.4.5 Sponsorer 

Antal nya sponsorer/år  
I undersökningen av föreningarna har det visat sig att samtliga av dessa arbetar med att 

utveckla nya kontakter med sponsorer. Detta nyckeltal har formats för att dels ses som en 

utvärdering av hur framgångsrikt detta arbete har varit under verksamhetsåret och dels för att 

mäta hur stora intäkter föreningen kan budgetera för till nästa år. Detta då det i uppsatsen 
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framgår att sponsorintäkterna, i form av ”reklamintäkter”, utgör en mycket stor del av de 

sammanlagda intäkterna, vilket specificerats i HV71:s årsredovisning.    

 

Genomsnittligt antal sponsorer/år 

Föreningarnas relation till dess samarbetspartners har visat sig vara av stor betydelse. HV71 

beskriver bland annat i årsredovisningen att de har målsättningen att få dess samarbetspartners 

att satsa på nya paketlösningar. Dessa paketlösningar är avsedda att ge företagen möjlighet att 

stärka sitt varumärke tillsammans med föreningen. Vidare beskriver MODO Hockey att 

förhållandet till samarbetspartners ses som mycket betydelsefullt och att målsättningen är att 

tillsammans med dem stärka respektive varumärke. Detta nyckeltal är avsett att utifrån detta 

visa på hur starkt föreningens varumärke är, det vill säga samarbetspartners intresse av att 

synas tillsammans med föreningen. 

 

5.4.6 Arenan 

Pris/biljett 

”Pris/biljett” beskrivs i både Frölunda Hockey Club och MODO Hockey:s årsredovisningar. 

Nyckeltalet ger information kring åldersspridningen bland dess besökare och supporters, 

vilket exempelvis kan vara relevant i samband med sökandet av nya sponsorer, för 

marknadsföring av föreningen.  

 

Publiksnitt/match och antal fullsatta matcher/säsong 

Det framgår i årsredovisningarna att nybyggnation eller ombyggnation av föreningarnas 

arenor antingen planeras, pågår eller har slutförts. Dessa två nyckeltal har skapats utifrån 

dessa projekt samt utifrån HV71:s målsättning att fylla arenan varje år. ”Publiksnitt/match” 

avser beskriva om publiktillströmningen är en ihållande eller övergående trend. Frölunda 

Hockey Club hade under föregående år sin högsta publiktillströmning, trots att laget inte 

uppnådde de sportsliga framgångar de önskade. Detta nyckeltal har därmed för avsikt att 

påvisa om föregående års tillströmning endast var en övergående trend eller om den är 

ihållande under kommande verksamhetsår. Detta nyckeltal tillsammans med nyckeltalet 

”antal fullsatta matcher/säsong” kan påvisa om föreningen behöver bygga ut sin arena för att 

kunna ta in mer publik. Antal fullsatta matcher/säsong används, för övrigt, i Frölunda Hockey 

Club:s årsredovisning. 

 

5.4.7 Föreningarnas synpunkter kring IFN-modellen 

Författarna har, via telefon, tagit kontakt med de tre undersökta föreningarna för att på så sätt 

ta reda på föreningarnas syn på den av författarna framtagna IFN-modellen. De frågor som 

ställdes till respektive förening var: 

 hur föreningen ser på modellen  

 om de icke finansiella nyckeltal som framgår i modellen är användbara för 

föreningens verksamhet  

 om föreningen har förslag på ytterligare nyckeltal eller önskar ta bort något som anses 

irrelevant  

 föreningens övriga synpunkter kring modellen  

 

Frågorna sändes över via e-mail och svar erhölls dels via telefon, dels via e-mail. 

 

Roland Zackrisson, ekonomichef på MODO Hockey, ansåg att IFN-modellen hade ett 

intressant upplägg och beskrev vidare att de börjat titta på detta i samband med föreningens 
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visionsprogram, ”MODO Hockey 2010”. Zackrisson uttryckte vidare att detta upplägg kan 

tänkas vara framstående för att bygga icke finansiella, men ändå mätbara, nyckeltal för den 

bransch föreningen befinner sig i. Dessutom bifogade denne en modifiering av vissa delar av 

modellen. Nyckeltalsgruppen ”Medlemmar” menade Zackrisson skulle kunna utökas till att 

också omfatta ”Kommunikation/Information”, där ett nyckeltal i detta sammanhang skulle 

kunna vara ”Antalet träffar på webbsidan”. Det i IFN-modellen beskrivna nyckeltalet 

”Ungdomar kvar efter X antal år” uttryckte Zackrisson istället i termer av ”Ungdomar kvar i 

MODO Hockey under ungdomstiden 8-16 år”. Vad beträffar nyckeltalsgruppen ”Antal 

ungdomar till elitserien/år” beskrev denne att föreningen i första hand fokuserar på dess egna 

lag, såsom representationslag och juniorlag, men att en nyckeltalsgrupp som innefattar 

föreningens leverans till andra elitserielag och/eller NHL definitivt är tänkbar.  

 

Det av författarna beskrivna nyckeltalet ”Antal ungdomar till A-laget/år” uttryckte Zackrisson 

som ”Antal juniorspelare som tar plats i representationslaget”. Denne hade dessutom utökat 

detta med ytterligare en kategori av nyckeltal som innefattar ”Antal ungdomar som tar plats i 

MODO Hockey:s juniorlag. Dessa båda nyckeltal innefattas vidare av fyra nivåer av spelare. 

De spelare som går hela vägen inom MODO Hockey, de som kommer från andra lag i 

Örnsköldviks kommun, spelare som kommer från andra klubbar i Ångermanland och 

dessutom de som kommer in i föreningens verksamhet via riksintaget till ishockeygymnasiet i 

Örnsköldsvik.  

 

Tommy Fritz, klubbdirektör i HV71, hade synpunkter på att ”Media” inte finns representerat i 

modellen. Fritz menade att mediarättigheter är av stor betydelse för föreningens verksamhet, 

då HV71 säljer TV-rättigheter för matcherna i form av både matchbilder för exempelvis 

sportsändningar, men även hela matcher där tittarna betalar per enskild match. Fritz menade 

vidare att alla typer av mediarättigheter kommer att bli större på sikt, såsom att exempelvis 

sända matchbilder i mobiltelefonen. Denne berörde också författarnas nyckeltalsgrupp 

”Sponsorer” och uttryckte att volymen sponsorer kontra stora sponsorer, då det i framtiden 

troligtvis kommer bli färre och istället större sponsorer. Vad beträffar medlemmar har 

föreningen ett relativt stadigt antal medlemmar på cirka 1700 varav cirka 800 av dessa är 

spelare, vilket tordes innebära att nyckeltalsgruppen ”Medlemmar” i HV71 kan ses som 

irrelevant.  

 

Anette Sommar, ekonomichef i Frölunda Hockey Club, beskrev att de redan ständigt följer en 

del av de nyckeltal som beskrivs i IFN-modellen, andra av de beskrivna nyckeltalen följer de 

mer sporadiskt. Denne ansåg vidare att IFN-modellen ringar in ämnet bra. 
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6 Slutsats 
 

 

I detta avsnitt kommer författarna att ge kortfattade slutsatser av uppsatsen, som har till syfte 

att besvara frågeställningarna.  

 

 

En slutsats är att soliditet och rörelsemarginal är två finansiella nyckeltal som på ett tydligt 

sätt visar ideella föreningars ekonomiska prestationer och mål. Detta har visat sig vara viktigt 

i de undersökta föreningarna, där det föreligger krav på sund ekonomi.   

 

En slutsats är att antal inköpta spelare/år, antal ungdomar som börjar/år, ungdomar kvar efter 

X antal år, antal ungdomar till A-laget/år, antal ungdomar till elitserien/år, snittid/medlem, 

antal medlemmar/år, nya medlemmar/år, antal nya sponsorer/år, genomsnittligt antal 

sponsorer/år, publiksnitt/match och antal fullsatta matcher/säsong är icke finansiella nyckeltal 

som beskriver de undersökta ideella föreningarnas prestationer och mål utifrån vad som har 

framgått i respektive årsredovisning. Slutsatsen kring dessa icke finansiella nyckeltal är vidare 

att de i dessa tre föreningar med fördel kan användas som statistiska mått för att visa på att de 

uppsatta målen uppnåtts och därmed stärka trovärdigheten i verksamhetsberättelsen. 

Ytterligare en slutsats är att det icke finansiella nyckeltalet ”pris/biljett” inte är relevant 

eftersom detta varken kan ses som ett mål eller ett prestationsmått.  

 

En slutsats är att samtliga av de undersökta föreningarna lägger stor vikt vid 

verksamhetsberättelsen. Det är här de förmedlar vilka mål, både ekonomiska och icke 

ekonomiska, som uppnåtts under verksamhetsåret och vilka framtida målsättningar som 

fastställts. Detta för att ge all den nödvändiga information som sponsorer och övriga 

intressenter vill ha.  

 

En slutsats är att samtliga av HV71, MODO Hockey och Frölunda Hockey Club tyckte att den 

av författarna utformade IFN-modellen var intressant och i sitt huvudsyfte en relevant modell 

som ringade in ämnet väl. En förening uttryckte vidare att modellens upplägg kan tänkas vara 

framstående för att bygga mätbara icke finansiella nyckeltal för denna bransch. 
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7 Diskussion 
 

 

I detta avsnitt kommer författarna, på ett friare sätt än vad som har gjorts i övriga delar av 

uppsatsen, diskutera kring dess slutsatser. Vidare diskuteras det kring övriga frågor som 

uppkommit under uppsatsens gång. 

  

 

I början av uppsatsen lades ingen vikt på de finansiella nyckeltalen, då författarna ansåg att 

dessa inte var relevanta för arbetet.  Efter arbetets gång insåg författarna att finansiella 

nyckeltal hade stor betydelse i de undersökta föreningarna, med den anledningen att de är 

stora föreningar med krav på sund ekonomi. Därmed anser författarna att soliditet och 

rörelsemarginal är lämpliga finansiella nyckeltal i dessa föreningar. 

 

Denna uppsats har vidare påvisat att verksamhetsberättelserna i respektive förenings 

årsredovisning är av mycket stor betydelse. Detta då samtliga av de tre undersökta 

föreningarna förmedlar de mål och den måluppfyllelse som de ställt upp, respektive uppnått 

under det gångna verksamhetsåret. Författarna anser att nyckeltalen i analysen, som beskrivits 

i text och modellform, ytterligare kan stärka respektive förenings verksamhetsberättelse. Om 

föreningen exempelvis har satt upp målet att satsa resurser på ungdomsverksamheten under 

ett antal år, kan föreningen använda de nyckeltal som står under nyckeltalsgruppen 

”Ungdomssatsning” i IFN-modellen på sidan 37.  

 

De undersökta föreningarna har, i sina verksamhetsberättelser, uttryckt intresset av att öka 

antalet medlemmar och sponsorer. Författarna anser att de nyckeltal som återfinns under 

nyckeltalsgruppen ”Medlemmar” och ”Sponsorer” i IFN-modellen kan bidra till att 

föreningarna får en slags uppföljning kring hur detta arbete går. Författarna anser vidare att, 

då en mycket stor del av de tre undersökta föreningarnas intäkter kommer från reklamintäkter, 

är det mycket betydelsefullt för dessa föreningar att få en uppföljning kring hur detta arbete 

går, exempelvis med tanke på budgetarbetet för kommande år. Om dessa siffror dessutom 

visar på att det är många företag som vill synas tillsammans med den aktuella föreningens 

varumärke, menar författarna att det förmedlar styrka och framgång hos den föreningen.   

 

I IFN-modellen återfinns nyckeltalsgruppen ”Arenan” som innefattar nyckeltal som 

”publiksnitt per match” samt ”antal fullsatta hemmamatcher per säsong”. Vid granskningen 

av respektive förenings årsredovisning har det framgått att publiken är en mycket viktig del av 

matcherna och att dessa föreningar arbetar för att locka till sig mycket publik. Författarna 

inser att ett lag som vinner många matcher och tar sig långt i slutspelet erhåller större publik. I 

uppsatsen har det framkommit att på Frölunda Hockey Club:s matcher under föregående år, 

trots en mindre lyckad sportslig säsong enligt dem själva, var publiktillströmningen den 

största någonsin. Författarna menar därmed att dessa nyckeltal kan beskriva hur effektiv 

marknadsföring av föreningen är. 

 

Efter att ha skickat IFN-modellen till de tre undersökta föreningarna framkom både nya icke 

finansiella nyckeltal som författarna inte tänkt på och även finjusteringar på de redan 

framanalyserade icke finansiella nyckeltalet. HV71 tyckte att ”Media” skulle vara med i 

modellen och det kan författarna instämma i. Detta var något som författarna inte tänkt på 

under uppsatsens gång och kan, enligt författarna, ses som en förbättring av den 

framanalyserade modellen.  
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Att få vetskap om att MODO Hockey tänkt satsa på ett upplägg likt författarnas känns mycket 

intressant. Detta visar att uppsatsen kan ha en praktisk tillämpning hos ishockeyföreningar 

som befinner sig på elitnivå. MODO Hockey hade vidare en del förslag på namnjusteringar på 

nyckeltalen. Detta är någonting som författarna valt att ta till sig då det är viktigt att få 

användbar feedback av föreningar, som förhoppningsvis skall ta tillvara på IFN-modellen och 

använda denna för att göra årsredovisningarna och främst verksamhetsberättelserna mer 

lättöverskådliga. 

 

Samtliga utav de tre undersökta föreningarna tyckte att IFN-modellen var intressant, vilket 

författarna tycker känns stimulerande. 

 

Författarna har lagt märke till att de undersökta föreningarna tycks uppleva normativa 

påtryckningar. Detta då staten har satt upp normer och regler som de större ideella 

föreningarna skall följa i uppställandet av årsredovisningen. Vidare kan påtvingad isomorfism 

visa sig genom de omfattande verksamhetsberättelserna som föreningarna skriver för att ge 

sponsorer och intressenter den information de vill ha. Författarna har svårt att se huruvida 

föreningar imiterar varandra eller ej, men då de undersökta föreningarna lagt upp sina 

årsredovisningar på liknande sätt är detta någonting som antas. 

 

Vid valet av föreningar var författarna väl medvetna om att idrottsföreningarna inte ses som 

så kallade ”ideella ideella” föreningar, som exempelvis Röda korset gör. Trots detta är de 

undersökta föreningarna ideella, då de i grunden är uppbyggda av samma kriterier. Detta 

gjorde att författarna inte såg valet som någon nackdel utan snarare som en möjlighet att se 

hur nära en förening kan ligga företag men ändå vara ideella. När det gäller de undersökta 

föreningarna var det intressant att se dess användning av ideella mål. Författarna såg i och 

med detta föreningarnas behov av icke finansiella nyckeltal, som gör det lättare att utläsa 

dessa mål samt för att kunna påvisa måluppfyllelsen. Samtidigt kan författarna se att de är 

affärsmässigt engagerade, på samma sätt som vinstdrivande företag. Författarna har tydligt 

sett hur föreningarna skiljt sig åt från vinstdrivande företag på så sätt att det egna kapitalet 

inte går att dela ut, men samtidigt kan författarna se likheter däremellan då de har snarlika 

tillgångar och skulder. 

 

Författarna tror inte att det skulle ha blivit några större skillnader i slutsatserna om de 

undersökt exempelvis Röda korset istället för ishockeyföreningarna. Detta grundar författarna 

på att Röda korset betalar ut höga löner till de högt uppsatta i föreningen, som exempelvis 

ordförande, på samma sätt som de undersökta föreningarna gör. Vidare kan författarna se att 

både de undersökta föreningarna och Röda korset är moderföreningar i en koncern, där de har 

dotterbolag under sig som i sin tur är formade som aktiebolag. Sammanfattningsvis vill 

författarna påstå att trots att det är två olika ideella föreningar som diskuteras, från två olika 

nämnda kategorier, finns det en stor likhet mellan dessa stora ideella föreningar.  

 

Författarna har beskrivit ”medlemsnytta” i syfte att använda det som ett gemensamt namn för 

samtliga av de icke finansiella nyckeltalen. I de undersökta föreningarna kan de icke 

finansiella nyckeltalen som beskrivits i den egenutformade modellen inkluderas under detta 

samlingsnamn. Detta för att det ska underlätta att använda benämningen ”medlemsnytta” 

istället för att behöva ta upp samtliga av de nämnda icke finansiella nyckeltalen. Författarna 

tror att samtliga ideella föreningar kan använda sig av benämningen ”medlemsnytta”, men att 

detta kommer att syfta till olika saker i olika föreningar. Fackföreningar har exempelvis inte 

samma mål som idrottsföreningar, utan i deras fall kan det vara hur nöjda medlemmarna är av 

de tjänster som erbjuds.  
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I denna uppsats har fokus legat på tre större ideella idrottsföreningar. Fortsatt forskning skulle 

kunna vara att välja tre helt andra ideella föreningar som författarna ej undersökt och se ifall 

liknande icke finansiella nyckeltal framkommer. Fortsatt forskning skulle dessutom kunna 

vara att undersöka hur det ser ut i mindre lokala idrottsföreningar och hur dessa skiljer sig vid 

uppställande av mål i jämförelse med de stora föreningarna. Det vore dessutom intressant att 

se vilka nyckeltal som kan vara användbara i mindre föreningar. Ytterligare ett förslag till 

fortsatt forskning kan vara att undersöka om författarnas antaganden kring ”medlemsnytta” 

stämmer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har Ni arbetat som revisor? 

Vilka företag/föreningar arbetar Ni med i nuläget? 

Vad var det som gjorde att Ni blev intresserad av att jobba med ideella föreningar? 

Denna fråga ställer författarna för att få en bild av hur kunnig intervjupersonen är och 

vilka erfarenheter denne har av ideella föreningar. 

 

2. För ett vinstdrivande företag tittar man på årets resultat för att se hur lönsamheten 

sett ut under året. Hur går Ni till väga för att se lönsamheten i en ideell förening? 

Syftet med denna fråga är att få reda på vart revisorerna lägger fokus när de granskar 

årsredovisningar. Detta kommer därefter att hjälpa författarna när granskning av 

årsredovisningarna skall ske och på så vis kommer författarna att kunna lägga fokus på 

rätt fakta. 

 

3. Hur kan man i stora drag förklara skillnaderna mellan vinstdrivande och ideella 

föreningar, ur revisorns synvinkel? 

Denna fråga har till syfte att ge författarna en övergripande bild över vilka de 

egentliga skillnaderna är mellan vinstdrivande företag och ideella föreningar. 

 

4. Kan man se några större skillnader på de föreningar som inte behöver upprätta någon 

årsredovisning och på dem som har krav på sig att göra det? 

De föreningar som valts har krav på sig att upprätta årsredovisning. Trots detta ligger 

intresset i att få reda på om också de mindre föreningarna, de som inte behöver 

upprätta årsredovisning, ändå väljer att göra detta. Om de inte gör detta, ligger det i 

intresset att ta reda på vad de hellre föredrar för att på ett bra sätt upplysa om sin 

lönsamhet. 

 

5. Finns det några speciella krav på vilka nyckeltal som skall finnas med i ideella 

föreningars årsredovisning och i så fall vilka?  

Om det finns krav på vissa nyckeltal kan detta inte bortses från i analysen, där syftet är 

att beskriva lämpliga nyckeltal.  

 

6. Vilka finansiella nyckeltal rekommenderar Ni för att beräkna lönsamheten i en ideell 

förening? 

Finns det någon undersökning som tyder på att dessa finansiella nyckeltal fungerar i 

ideella föreningar, på så vis att intressenterna får en insyn i hur måluppfyllelsen har 

uppnåtts? 

Författarna har valt att enbart inrikta sig på icke finansiella nyckeltal, då det anses att 

de finansiella inte ger någon bra bild av hur lönsamma de ideella föreningarna är. Då 

konkret fakta inte hittats är syftet med denna fråga att få den intervjuades synpunkt på 

de finansiella nyckeltalen, för att på så vis bekräfta eller falsifiera egna antaganden. 
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7. Rekommenderar Ni några icke finansiella nyckeltal för att beräkna lönsamheten i en 

ideell förening och i så fall vilka? 

Då huvudsyftet är att beskriva lämpliga icke finansiella nyckeltal kan det vara bra att 

veta om det redan finns några användbara på marknaden och analysen kan då ske för 

att se hur tillämpbara de är för föreningarna. 

 

8. Hur skiljer sig nyckeltalen åt mellan olika ideella föreningar? 

Denna fråga är tänkt att användas för att se om de nyckeltal som kommer beskrivas i 

arbetet enbart kan tillämpas på idrottsföreningar eller om alla ideella föreningar 

använder sig av ungefär samma nyckeltal.  

 

9. I dagsläget finns ingen specifik lag för ideella föreningar att följa. Om man i 

framtiden skulle upprätta detta, hur anser Ni att denna skulle utformas för att 

underlätta förståelsen av årsredovisningens innebörd? 

Författarna anser att det inte blir någon rättvisande bild när intressenterna tittar på 

ideella föreningars resultaträkning och balansräkning, då de måste ha med så mycket 

övrig information för att ge de upplysningar som intressenterna är intresserade av. 

Med denna fråga är syftet att få reda på om antagandet är rätt eller om det finns 

bakomliggande orsaker som gör att de inte har en egen lag och som i sin tur kanske 

påverkar författarnas åsikt om denna fråga. 

 

10. Föreningar har ofta sina egna interna revisorer. Vilket slags samarbete har den 

externa revisorn med denne? 

Detta kan vara intressant för att se om den externa revisorn kontrollerar allting från 

början när de skall kontrollera bokslutet eller om den interna och den externa revisorn 

har något samarbete vid kontrollen.  

 

11. Finns det något övrigt som Ni tror skulle vara i vårt intresse att veta? 

Då kunskapen inom detta ämne inte är fullständigt, har författarna valt att bifoga det 

som hittills skrivits till intervjupersonen för att ge denne möjlighet att upplysa 

författarna om övrig information som kan vara till fördel i arbetet. 
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Bilaga 2 

Intervju med Gunilla Wernelind 

 

 

1. Hur länge har Ni arbetat som revisor? 

Vilka företag/föreningar arbetar Ni med i nuläget? 

Vad var det som gjorde att du blev intresserad av att jobba med ideella föreningar? 

 

Gunilla: Jag jobbade mer med föreningar tidigare, nu är jag mer inne i försäkringsbolag, men 

jag har ändå ansvar för utvecklingen av ideella föreningar och stiftelser fortfarande. Mest 

jobbade jag med fackförbund och den typen av föreningar. Jag jobbar mycket med stora 

stiftelser, som till exempelvis museer. Jag är exempelvis revisor i Nordiska museet. Jag har 

dock jobbat med många olika typer av föreningar, som studieförbund och idrottsförbund för 

länge sedan. Det är svårt att säga varför jag blev intresserad av detta.  

 

Veronica: Du har inte varit inriktad direkt på vanliga aktiebolag? 

 

Gunilla: I sådana fall lite mindre bolag. När jag började på KPMG så halkade jag in på 

försäkring och hade då båda delarna. Området kring ideella föreningar är lättare att hålla sig 

ajour med för det händer inte så mycket nytt då man lärt sig grunderna, som att tolka stadgar, 

beakta demokratin och det politiska spelet.  

 

Veronica: Jag tycker det verkar intressant med ideella föreningar och… 

 

Gunilla: Visst är det så. Dessutom är det ur risksynpunkt mindre risk idag, ur en revisors 

synvinkel, än vad det är i börsnoterade bolag eller finansiella företag. Samtidigt kan 

kompetensen vara lägre och de är kanske lite mer kostnadsmedvetna. De flesta ideella 

föreningar kan inte dra av momsen, så den blir en kostnad för dem. Det kan dessutom vara lite 

känsligt, då man tar ut revisionsarvode. 

 

2. För ett vinstdrivande företag tittar man på årets resultat för att se hur lönsamheten 

sett ut under året. Hur går Ni till väga för att se lönsamheten i en ideell förening? 

 

Gunilla: Det beror på hur man mäter lönsamhet i en förening. Det är också beroende av vad 

det är för typ utav ideell förening. Studieförbund kan exempelvis mäta antalet kurser, 

beläggningen på dem och så vidare. De som jag kallar ideell-ideell organisation, det vill säga 

någon som samlar in pengar för att skicka vidare till behövande i Afrika eller dylikt, kan det 

vara att de ser till vad som gjorts, ändamålskostnaderna i förhållande till eller hur mycket utav 

intäkterna som samlats in har gått iväg och verkligen blivit i enlighet med ändamålet. Känner 

ni till Frii, Frivillighetsorganisationernas insamlingsråd? 

 

Veronica och Sofia: Nä 

       

Gunilla: Organisationer som samlar in pengar kan vara medlemmar i Frii. Där har man för 

relativt länge sedan utarbetat en årsredovisningsmall, för hur man exempelvis skall redovisa 

detta och de diskuterar mycket kring måluppfyllelse. Där har man också de föreningar som 

samlar in pengar och som har ett 90-konto. Dessa står under tillsyn av något som heter 

stiftelsen för insamlingskontroll, SFI.  Det är SFI som har 90-kontona och när man väl fått ett 
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sådant begär de ett antal nyckeltal. Detta kan till exempelvis vara att man inte får ha för 

mycket administrationskostnader i förhållande till det som går till det ändamålet. Vinklingen 

mot en idrottsförening skulle kunna vara vad man gör för pengarna och om man exempelvis 

håller på med ungdomsverksamhet, hur många ungdomar når man eller hur många börjar och 

hur många utav dem fortsätter sedan. Det kan vara ett sätt för att mäta hur väl man har nått 

sina mål. Idrottsföreningar kan dels vara ett vanligt distriktsförbund, där fotbollsklubbar är 

medlemmar. Distriktsförbunden i sin tur är medlemmar i svenska fotbollsförbundet. Dels kan 

det vara en specialklubb som exempelvis en speciell fotbollsklubb och det är klart att dessa 

har olika mättal. Fotbollsförbundet, det stora, kanske tittar på hur många medlemmar varje 

klubb har medan exempelvis Örebro SK tittar på hur mycket verksamhet de har för ungdomar, 

hur många det är som går vidare om de exempelvis startar med så här många sexåringar hur 

många utav dem fortsätter upp tills de är 14 år, för det kan ju vara ett mått på att visa hur bra 

man är på att ta hand om dessa som klubb. 

 

Veronica: Vi har kollat på tre olika ishockeyföreningar, HV71, Frölunda och Modo. Dessa är 

så pass stora att de måste göra en årsredovisning, men som exempelvis HV71 de beskriver 

soliditet och det känns inte som att det är så aktuellt, för resultatet spelar trots allt inte så stor 

roll egentligen, eller?    

 

Gunilla: Nej, samtidigt kan jag tänka mig att det krävs ett visst kapital för de här elitklubbarna 

för att de skall få vara kvar. De måste ha en sund ekonomi för att få spela i de högsta serierna. 

Var det exempelvis inte Assyriska som för något år sedan gått upp, men blev nedflyttade en 

division för att de inte hade ekonomi? Jag kan därmed tänka mig även sådana ekonomiska tal 

är väldigt viktiga för de stora klubbarna, så att de inte har för stora åtaganden, köper för stor 

spelare till för stora kostnader som de inte sedan kan betala, för då blir det en risk för going 

concern, going concern-risken, att man alltså inte klarar av det. Låt säga att vi tittar på en 

förening som inte ligger i någon högre division, där måste det vara andra tal som man skulle 

kunna mäta. Exempelvis hur många ungdomar som söker sig dit. En annan viktig aspekt är att 

ange hur mycket frivilliginsatser som görs, vilket finns reglerat i Bokföringsnämndens 

Allmänna råd. I många utav fotbollsklubbarna är det exempelvis föräldrarna som är tränare, 

vilket därmed bör framgå någonstans annars blir det missvisande. Om en klubb exempelvis 

har en stor verksamhet med bara tre avlönade personer, måste man tala om att den till stor del 

drivs av ideella insatser.   

 

3. Hur kan man i stora drag förklara skillnaderna mellan vinstdrivande och ideella 

föreningar, ur revisorns synvinkel? Vad är det man tittar på? 

 

Gunilla: Revisionen görs precis på samma sätt oavsett om det är ett vinstdrivande företag eller 

om det är en förening. Man tittar på de interna kontrollerna i företaget, se till vad det finns för 

rutiner och processer som säkerställer att det här blir rätt. Om exempelvis en förenings 

medlemsintäkter är en stor bit, vad har de för system för det, hur kontrollerar de att de får in 

alla medlemsintäkter, hur stämmer man av det. Det är ingen skillnad mot ett företag som 

säljer någonting, när man kontrollerar försäljningsintäkter. Vidare har de samma regler vad 

gäller skatter och avgifter för anställda, de måste betalas in på samma sätt. Vad som är lite 

mer i föreningar är att man måste titta på dess verksamhet och se vad det är de gör och om 

ändamålen är enligt stadgarna. I den här typen av föreningar så har man ofta också 

lekmannarevisorer, förtroendevalda revisorer, som medlemmarna väljer och de är mera 

inriktade och tittar på verksamheterna, gör vi rätt saker, är det detta som årsmötet bestämde att 

vi skulle göra. Låt säga i en idrottsförening då man bestämmer att man i år skall ge 

ungdomsverksamheten mera pengar och verkligen satsa på det och ledningen istället 
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bestämmer att man bara lägger pengar på elitlaget. Detta är inte så mycket som vi kan säga 

någonting om, för räkenskaperna är helt rätt i alla fall och man jobbar ju ändå inom det här 

ändamålet, man satsar på idrott, men man har inte gjort det medlemmarna säger och det är ju 

en liten skillnad, som man då lättare som förtroende vald revisor kan påtala. Visst de har gjort 

alla saker rätt, men de har inte gjort rätt saker enligt det högsta beslutande organet.  

 

4. Kan man se några större skillnader på de föreningar som inte behöver upprätta någon 

årsredovisning och på de som har krav på sig att göra det? 

 

Veronica: Mindre ideella föreningar, som inte behöver göra årsredovisningar, gör de oftast 

årsredovisningar eller redovisar de bara icke monetära nyckeltal som visar på att de har gjort 

vad de skall göra? 

 

Gunilla: Nej, till saken hör att det bara är två år sedan kravet sänktes för ideella föreningar 

och att man tillämpar 50-25-50 för vilka som behöver upprätta en årsredovisning enligt ÅRL, 

tidigare så var det en annan gräns som heter 10-24 och så var det lite om näringsverksamhet 

och så vidare, men i de flesta föreningars stadgar så står det att det skall upprättas någonting 

och även om det inte är ordet årsredovisning som står så står det ofta verksamhetsberättelse, 

resultat och balansräkning och då är det många gånger lättare att göra en årsredovisning i 

enlighet med det gängse regelverk som finns. Så jag tror nog att man har gjort det i alla fall 

för att årsmötet kräver det. De kräver att ha någonting att ta ställning till. Reglerna för 

föreningar lättades i Årsredovisningslagen per 2007-01-01 och 2001 när föreningar kom in i 

detta regelverk Tidigare har man inte riktigt vetat vad det är för regelverk som har gällt, men 

då har praxis varit att man har följt det gängse regelverk som gäller för bolag. Så jag tror nog 

att man har gjort det ändå, men som sagt det är ju resultat och balansräkning och noterna, jag 

tror nog att generellt är man inte bra på det här med nyckeltal.      

 

5. Finns det några speciella krav på vilka nyckeltal som skall finnas med i ideella 

föreningars årsredovisning och i så fall vilka?  

 

Veronica: Finns det några krav på ideella föreningar att de måste ha några nyckeltal? 

 

Gunilla: Nej, årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av verksamheten, det är ju 

universalparagrafen i Årsredovisningslagen. Följer man den, men anser att man inte kan 

förklara verksamheten genom resultat och balansräkningen och noterna, då kanske man kan 

göra det med en kompletterande text och beskriva vad man har gjort. Nyckeltal tror jag är 

väldigt ovanligt, det har varit väldigt svårt att hitta de relevanta nyckeltalen. Det kanske är 

lättare i en organisation som till exempel ger bort pengar där man faktiskt ser att vi har fått in 

10 miljoner, 1 miljon av det gick till administration och 9 miljoner kunde vi ge iväg till Afrika 

så att de kunde borra brunnar och kunna visa på det och då kan man få ett relevant nyckeltal 

på det sättet. För jag tror att det är mycket svårare i idrottsföreningarnas verksamhet att hitta 

relevanta nyckeltal, det blir en viss subjektivitet. Ibland kan det vara att man bara beskriver 

vad man har gjort. Ett idrottsförbund och någon liten klubb på lokal nivå kan till exempel ha 

startat tre nya lag med 98:or och utav dessa som de startade för tre år sedan så har si och så 

många fortsatt, det kan ju vara relevant information för att exempelvis påvisa vad den här 

föreningen sysslar med och hur bra man har lyckats med det här målet, om målet exempelvis 

är att få in ungdomar i idrotten.  
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Veronica: Ja, för det har vi sätt mycket i de årsredovisningar vi har tittat. Det är väldigt 

mycket text innan som förklarar, vilket det inte varit lika mycket av i de vanliga aktiebolagen 

som vi har tittat på.   

 

Gunilla: Precis, där har man ju också ett annat dilemma, att det inte blir för mycket. På så sätt 

riskerar man att tappa den rättvisande bilden, genom att det inte går att hitta den relevanta 

informationen. Vi jobbar en del kring att mäta nyttan, då vi arbetar en del med fackförbund. 

Där ligger en del av fokuset kring; vad är medlemsnyttan och hur mäter man den, vad får 

medlemmarna för medlemskapet, men det är kanske lättare att se i sådana typer av 

organisationer, jag vet inte hur man skall ställa det i relation till idrottsförbund. Där kanske 

det mer handlar om vad man har för syfte, har man syftet att få en bredd på den här sporten 

man håller på med och har man lyckats. Är det en krympande sport och sedan göra en analys 

av det. Jag tror att det är sådana saker man skulle kunna ta upp.  

 

6. Vilka finansiella nyckeltal rekommenderar Ni för att beräkna lönsamheten i en ideell 

förening? 

Finns det någon undersökning som tyder på att dessa finansiella nyckeltal fungerar i 

ideella föreningar, på så vis att intressenterna får en insyn i hur måluppfyllelsen har 

uppnåtts? 

 

Veronica: Vilka finansiella nyckeltal rekommenderar ni för att beräkna lönsamheten även om 

det är mer som du sa, att det är beroende på vad man håller på med och att man gör det man 

skall. 

 

Gunilla: Jag tror att i de här större idrottsklubbarna och elitklubbarna så kan det säkert vara så 

att det finns krav från elitserien att man måste redovisa sådana tal, det vet jag faktiskt inte, 

men det kan jag tänka mig att det kan finnas. För det finns specialförbund som kan ställa krav 

och jag vet, då jag sitter med i en redovisningsgrupp för fotbollsförbundet, att dessa ibland 

ställer lite större krav än vad lagen kräver på sina föreningar som är medlemmar. Det kan 

alltid ett överorgan göra.  

 

 

7. Rekommenderar Ni några icke finansiella nyckeltal för att beräkna lönsamheten i en 

ideell förening och i så fall vilka? 

 

Sofia: Finns det några icke finansiella nyckeltal? 

 

Gunilla: Det är främst de här som vi har pratat om. Finansiella nyckeltal som exempelvis 

soliditet är lättare, då man kan se om man har så mycket pengar att man har någon form utav 

avkastning. Om man till exempel sätter in på speciallåning en tid kan man få någon typ av 

avkastning. De icke finansiella är de här andra som nämnts som exempelvis vad man har 

gjort, det är väl det som är måluppfyllelsen. 

 

Veronica: Det finns alltså inte att idrottsföreningar skall ha några speciella. 

 

Gunilla: Nej, det finns inget krav, utan det är universalparagrafen om en rättvisande bild som 

gäller, speglar den här redovisningen och ger den en rättvisande bild över vad den här 

föreningen har gjort.     
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8. I dagsläget finns ingen specifik lag för ideella föreningar att följa. Om man i 

framtiden skulle upprätta detta, hur anser Ni att denna skulle utformas för att 

underlätta förståelsen av årsredovisningens innebörd? 

 

Veronica: Det finns ingen lag för ideella föreningar som de skall följa 

 

Gunilla: Nej, ingen civillag 

 

Veronica: Nej, de följer ju Årsredovisningslagen och Bokföringslagen, men om man i 

framtiden skulle utforma en lag bara för ideella föreningar, hur skulle den se ut? 

 

Gunilla: Det finns för aktiebolag, aktiebolagslagen, för ekonomiska föreningar, det finns för 

stiftelser och försäkringsbolag, det är ju de som kallas civillagar och som rör själva rörelsen, 

men inte för ideella föreningar och detta har varit uppe för diskussion under många år. De vill 

inte ha det reglerat på det området, men jag vet inte. Jag tror att detta ligger lite på is just nu. 

Det gjordes några utredningar om en civillagstiftning på 90-talet, men samtidigt är ju det här 

ett område kring folkrörelse Sverige och man vill inte ha det reglerat och jag tror att det här är 

någonting som ligger väldigt långt i fram i tiden, om det överhuvudtaget blir.  

 

Veronica: För mig som inte har djupare kunskaper kring detta känner det som om det skulle 

vara bättre om de har en egen årsredovisning, för att man lättare skall kunna se hur det har 

gått för dem, då resultatet kanske inte är så jätteviktigt, utan att man istället visar på andra 

saker.  

 

Gunilla: Det är ju ändå det som Sverige har valt, att få in allting i ett redovisningsregelverk. 

För detta gjorde man redan i slutet av 90-talet, då man sa att Bokföringslagen, det är ju den 

som leder in i Årsredovisningslagen, skulle gälla för alla juridiska personer. I andra länder har 

man valt andra sätt, där man har tagit bort de här speciella typerna av juridiska personer så att 

den bara har gällt de rörelsedrivande bolagen, för ÅRL är bara skriven för rörelsedrivande 

bolag. Men den vägen har man alltså inte valt här. Jag tror dock snarare att problemet många 

gånger är att det saknas en civillag, likt aktiebolag där det finns reglerat en massa av saker och 

jag önskar att det skulle finnas en motsvarande för ideella föreningar, för att tydliggöra vad 

det är som gäller, men det är ju det man inte velat ha utan man vill ha det här fria. Men det är 

ju olika. De här branscherna kan bestämma hur de tycker att de som är medlemmar skall göra, 

jag tror exempelvis att idrottsförbunden har en del krav på sig via riksidrottsförbundet på hur 

de skall redovisa och så vidare. Men jag tror att det skulle vara väldigt svårt att få in det här 

om nyckeltal kring ideella föreningar i en redovisningslag. För de finns inte ens krav i 

aktiebolag. Det är väl bara de noterade bolagen som har krav på vissa nyckeltal. Ett vanligt 

aktiebolag har inga krav på det. Försäkringsbolag har ju krav på att det skall visa 

konsolidering och så vidare. Men jag tror att det bara är de noterade bolagen som har det.  

 

Veronica: Nej, det kanske är svårt med tanke på att det är så olika i de olika föreningarna, vad 

man skulle ställa upp. Något generellt i sådana fall.  

 

Gunilla: Den som kommer på något bra hur man kan mäta medlemsnytta eller dylikt den kan 

nog göra något bra, för det är ju möjligt att man skulle kunna mäta sådant i en idrottsförening 

också det vill säga medlemsnytta.  

 

Veronica: Det borde ju bli lite hur pass mycket man satsar på ungdomarna och supportrar. Så 

lite hand i hand går det väl.  
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9. Föreningar har oftast interna revisorer, vilket samarbete som den externa har med 

den interna revisorn? Om ni kommunicerar hur den har kontrollerat? 

 

Gunilla: Det är väldigt olika det där, men vissa lekmanna, det vill säga förtroende valda, 

revisorer är inte intresserade. Jag har som sagt mest erfarenhet från fackförbunden och där har 

vi jättemycket kommunikation. Vi gör den finansiella granskningen, medan de tittar på vad 

man verkligen gör, gör man rätt saker utifrån kongressbeslut och så vidare. Det var lite kring 

detta som jag nämnde tidigare, man kan ju göra saker som blir helt rätt i redovisningen och 

det kan ju ligga inom föreningens intresse också, men det var inte det som kongressen 

beslutade att föreningen skulle göra i år. Så att man försöker dela upp arbetet lite på så sätt. I 

aktiebolag får inte en yrkesrevisor och en lekmanna revisor skriva på samma 

revisionsberättelse sedan några år tillbaka. Utan vi avger en revisionsberättelse, men en 

lekmannarevisor i ett bolag skall avge något som heter granskningsrapport och det finns 

reglerat i aktiebolagslagen. I en ideell förening finns inget motsvarande, utan då skriver man 

på revisionsberättelsen tillsammans. Jag är väldigt mån om att göra dem införstådda i vad det 

är de skriver på, i och med att det just är något de skriver på. Så jag brukar även skicka 

rapporten till de revisorer som inte är engagerade och försöka prata med dem och säga vad det 

är vi har kommit fram till och så vidare.  

 

Veronica: Mindre föreningar har väl någon bara för att det skall vara någon. Ju större desto 

seriösare blir det väl?  

 

Gunilla: Ja, men numera är det ju bara krav på yrkesrevisor på dem som är skyldiga att 

upprätta en årsredovisning. Så det är ju bara de stora ideella föreningarna, men det kan stå i 

stadgarna att det skall vara auktoriserad revisor och då är det detta som gäller före lagens 

krav. För lagens krav är ju miniminivå.    

 

10. Finns det något övrigt som Ni tror skulle vara i vårt intresse att veta? 

 

Gunilla: Så mycket har jag inte hunnit tänka på det. Nej, det är ju svårt att säga. Det är ett 

svårt område skulle jag säga - hur man skall angripa det. Men kommer ni gå igenom ett antal 

årsredovisningar och se vad…? 

 

Veronica: Vi har tre stycken årsredovisningar från tre hockeyföreningar och vi skall försöka 

kolla gemensamma för dem om man skulle kunna ta fram nyckeltal eller något sådant där.  

 

Gunilla: Men det är bara på dessa, det är på elitnivå de här klubbarna? 

 

Veronica: Ja, det blir ju det.  

 

Gunilla: Ni har inte även tänkt ta någon som ligger under någon liten lokal hockeyförening? 

 

Veronica: Vi har ju diskuterat på många olika sätt, först skulle vi ta en utav varje kategori. 

Men sedan så blev det ju lite sådär också men lite för smidighetsskäl för att komma igång, då 

de hade ju sina årsredovisningar utlagda.  

 

 Sofia: …och så att de blir lättare att jämföra dem också. 

 

Veronica: Ja, att de är lika stora för att få dem, för det blir ju inte lika generellt. Man kan ju 

inte säga för alla ideella föreningar när det är så här, utan det blir ju just för den här gruppen.  
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Gunilla: Om man säger i HV71, där det finns både ett elitlag och en massa 

ungdomsverksamhet. Det går ju analysera på något sätt och då måste man väl berätta i olika 

delar utav årsredovisningen vad man har gjort i dess olika verksamheter. Det här elitlaget, det 

måste ju nästan vara ren kommersiell verksamhet. Det måste ju ligga en massa 

sponsorintäkter och reklamintäkter och allting sådant där. Sedan måste man ju ändå på något 

sätt, när de ligger i samma förening, beskriva de olika lagen  

 

Veronica: Ja, för det står i deras årsredovisningar att de satsar både på det kommersiella och 

det ideella för att uppnå bra resultat och det står att de satsar på ungdomsföreningar och hur de 

har lyckats med detta. Exakt som du beskrev det att, de har ju inte gjort några icke finansiella 

nyckeltal av det, men det står ju i texten vad de har satsat på och hur de har lyckats med det.  

 

Gunilla: Men går det inte att komma fram till exempelvis hur många medlemmar som 

fortsätter om man skulle börja föra någon typ av statistik?! Till exempel nu 2008 börjar så här 

många sjuåringar, hur många utav av dem är kvar efter fem år. Det är ju inget man kanske kan 

börja med nu. Men att man för någon form utav statistik. Se hur många medlemmar har man 

totalt och så vidare. Det är ju ändå någonting för att få hockeyn intressant i det området man 

bor. För det är klart att man konkurrerar med alla andra sporter också. Det har säkert väldig 

betydelse, som i HV:s fall, om man har ett bra lag i elitserien, då blir det ju fler ungdomar 

som blir intresserade av den idrotten än om det är en liten sovande sport någonstans. Vidare 

kan man visa på hur bra man är på att få ungdomar att stanna, hur bra man är på att kanske 

bygga upp egna förmågor eller om elitlaget bara består av inköpta spelare. Jag vet inte, det är 

bara sådant som man kan sitta och tänka nu. Samtidigt krävs det kanske lite statistik, men att 

någon gång ska man ju börja, om det är något sådant man skulle kunna föreslå.  

 

Veronica: För det har de ju skrivit om också, som HV71, att de är bland de bästa lagen på att 

använda sina egna spelare och att man då visar på hur bra ungdomarna är. Det är ju någonting 

som en, för det är ju olika personer som berättar olika saker och det är ju inte så att det finns 

någon statistik på det, eller att de har visat någonting, utan det är ju bara en som har sagt det. 

Om det är vad han tycker eller om det är så det är ju lite svårt att veta.  

 

Gunilla: Då vore det väl en jättebra sak att kunna visa någon form utav nyckeltal eller i alla 

fall i siffror att utav elitlagets spelare så är fem stycken uppvuxna i klubben. Det är också 

någon form utav nyckeltal och att man för statistik hela tiden. För det är ju något som borde 

ge ett värde till klubben, det vill säga att man inte bara köper in spelare. Man har hört, det är 

väl fallet i alla idrottsföreningar, att de satsar på ungdomar ett litet tag och sedan försvinner de 

som inte platsar. Visst det är väl så världen ser ut och det är väl klart att alla vill vinna, så att 

man måste ju vara bra, men det måste kanske även finnas plats för sådana som inte kommer 

bli elitspelare, men kan hålla på med någon idrott så länge de går i skolan. Där tror jag många 

klubbar missar saker. Man vet inte om en kille som är tio år och kanske inte är bra idag hur 

han är när han är 13, utan man börjar med den här uttagningen alldeles för tidigt. 

 

Veronica: Men som båda de saker med hur många egna förmågor och hur många som 

fortsätter, det är ju någonting, och kan man visa statistik på det är det ju många som blir 

intresserade.  

 

Gunilla: Ja, det tror jag också. 

 

Veronica: Om både barnen och föräldrarna har två lag, lika nära till båda, då är det väl 

sannolikt att de väljer det där spelarna har blivit bättre om de vill satsa på någonting. 
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Gunilla: Exakt, det tror jag också. Det tror jag absolut är tal man skulle försöka få fram i det 

här. För att det är ju lätt att bara säga något i en årsredovisning att vi har…, men att kunna 

visa det sedan. 

 

Veronica: Det var ju lite så jag kände med, det fanns ju inga siffror på det utan, sedan om de 

är bra hur vet de att de är bäst, är det för att de har så många just nu eller. 

 

Gunilla: Ta in någon långsiktighet i det hela då. 

 

Veronica: Jag tycker att det är ett intressant ämne, men som du sa är det lite svårt att veta hur 

man skall angripa det.  

 

Gunilla: De måste ju tillhöra hockeyförbundet eller något sådant och det måste säkert finnas 

något elithockeyförbund, jag tänker på hur det är i fotbollen i alla fall. Fråga där om det ställs 

några krav också. Hur ser det ut? Vad är de medlemmar i? De är medlemmar i Svenska 

hockeyförbundet, men finns det något som heter elithockeyförbundet också och som ställer 

vissa krav och just det här kravet som finns, då på elitklubbar, med sund ekonomi och så 

vidare. De kanske ställer krav på vissa nyckeltal.   

 

Veronica: Ja, för alla tre som vi har sett på har väl haft soliditet, fast samtidigt så är ju det ett 

väldigt vanligt nyckeltal. 

 

Gunilla: …och enkelt 

 

Veronica: Även fast man inte vet riktigt varför man har det så är det nog många som har det 

för att alla andra har det. Ja, men lite… 

 

Gunilla: Precis, det säger ju i alla fall att man har ett hyfsat gott eget kapital, att man kan stå 

emot förluster, men förluster kan komma snabbt om man gör dåliga spelarinköp.          

 

Veronica: Det är ju så svårt att veta innan man har börjat. Vi tyckte det här lät intressant men 

så, antingen går man på en jättenit så att man inte hittar någonting eller så går det jättebra. 

Man kan ju inte förutspå någonting innan, så det är ju bara välja ett ämne och hoppas på det 

bästa.  

 

Gunilla: Jag tror att ni kan komma fram till konkreta saker. Exempelvis vad ni tycker att man 

skall göra och att man då exempelvis kan ge förslag på att de skall, från de här föreningarnas 

sida, börja föra lite statistik som skall kunna visas i dess årsredovisning och just vad det är 

som tilltalar folk i en förening. Jag skulle personligen se det här med egna förmågor, att hur 

man bygger upp en ungdomsverksamhet på bredden och hur man går vidare och satsar och 

kanske även inte bara ha ett spår med elit och sedan ta bort alla andra, utan att man kanske har 

lite fler spår. 

 

Veronica: Ja, men det blir väl medlemssnittet, fast i olika föreningar så tolkar man 

medlemssnittet på olika sätt.   
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Gunilla: Precis, sedan också det där med ideella insatser. Det finns ju allmänna råd för ideella 

föreningar som bokföringsnämnden har tagit fram, vilka handlar om hur man redovisar 

ersättningar BFNAR 2002, jag kommer inte ihåg var det står, men det finns i 

Samlingsvolymen och där står det just att man bör tala om omfattningen utav av ideella 

insatser. Detta tycker jag borde passa i en idrottsförening, där säkert väldigt mycket görs 

ideellt utav föräldrar och kanske även tränare och som därmed inte får något för det.  

 
 


