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Titel: 
Utökad bokföringsskyldighet för ideella föreningar, ideella föreningars anpassning till 
bokföringslagen och årsredovisningslagen 
 
Bakgrund och problem: 
Vi är nu inne på det femte verksamhetsåret sedan ideella föreningar kom att omfattas av BFL 
samtidigt som de föreningar som klassas som bokslutsföretag och skall avsluta sin löpande 
bokföring med en årsredovisning enligt BFL, 6 kap. 1 § även blivit tvungna att tillämpa ÅRL. 
Lagändringen innebär att kretsen bokföringsskyldiga har utvidgats. För ideella föreningar 
utvidgades bokföringsskyldigheten från att gälla endast de som bedrev näringsverksamhet till 
att gälla i princip alla juridiska personer oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller ej. 
Ideella föreningar som tidigare var bokföringsskyldiga var endast det för den del av 
verksamheten som klassificerades som näringsverksamhet, i och med lagändringen är 
föreningen bokföringsskyldig för hela verksamheten. 
 
Syfte: 
Huvudsyftet med denna uppsats är att studera hur väl de ideella föreningarna har anpassat sig 
till BFL och ÅRL. Vidare skall vi undersöka vilken inställning de ideella föreningarna, 
revisionsbranschen och debattörerna i Balans har till den utökade bokföringsskyldigheten för 
ideella föreningar samt kartlägga i vilken riktning de vill att bokföringslagstiftningen rörande 
ideella föreningar skall utvecklas. 
 
Avgränsningar: 
Vår undersökning är avgränsad till den del av BFL och ÅRL som berör de ideella 
föreningarnas utökade bokföringsskyldighet. Vi kommer endast att behandla ideella 
föreningar som är bokslutsföretag och skyldiga att avsluta sin redovisning med en 
årsredovisning.  
 
Metod: 
Undersökningen i denna uppsats utgår ifrån en kvalitativ metod. Den empiriska grunden i vår 
forskning är fallstudiebaserad. Fallstudierna består av intervjuer med respondenter från tre 
ideella föreningar och med respondenter från fyra revisionsbyråer. Förutom intervjuer har vi 
studerat debattartiklar i Balans från perioden 2000-2005. I analysdelen görs som brukligt i 
kvalitativ forskning en jämförelse av den information vi har fått fram genom våra 
undersökningar. Det är utifrån dessa jämförelser vi drar våra slutsatser och för en avslutande 
diskussion. 
 
Analys och slutsatser:  
Det har skett anpassning till BFL och ÅRL i samtliga ideella föreningar som medverkar i vår 
undersökning och samtliga revisionsbyråer som företräds i vår undersökning har anlitats 
flitigare av ideella föreningar sedan lagen trädde i kraft. De flesta ideella föreningar som 
använder sig av kvalificerad revisor har åtgärdat samtliga sina brister, det finns dock 
fortfarande brister i föreningar som ej anlitar kvalificerad revisor. Inställningen till den 
utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar är i huvudsak positiv. Den negativa 
åsikten som yttrats rörande BFL är att det ställs för stora krav på de små ideella föreningarna. 
Vilket även går igenom när det gäller utvecklingsriktning för bokföringslagstiftningen. Vissa 
respondenter är nöjda och vill inte se någon förändring medan andra vill se åtgärder som 
innebär en lättnad för små ideella föreningar.  
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. Det förs även en diskussion 
kring de problem som leder fram till denna studies problemformulering. Därefter presenteras 
uppsatsens syfte och avgränsningar. Sist presenteras en disposition över uppsatsen. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrund  
Det finns omkring 150 000 ideella föreningar i Sverige idag. I dessa ideella föreningar finns 
det ungefär 30 miljoner medlemmar. En genomsnittlig svensk är alltså medlem i tre till fyra 
ideella föreningar.1 I ideella föreningar till skillnad från rörelsedrivande bolag är inte det 
primära att generera vinst utan huvudsyftet är att uppfylla föreningens mål och att generera 
nytta för medlemmar, givare eller andra intressenter.2 
 
När det gäller lagstiftning har det tidigare saknats en legal definition av begreppet ideell 
förening i civilrättslig mening. Detta har inneburit att de bestämmelser som reglerat de ideella 
föreningarnas förhållanden har varit få och byggts på praxis. Praxis utvecklades till den grad 
att en ideell förening ägde rättskapacitet då den hade antagit stadgar och valt styrelse.3 Den 
praxis som har funnits omkring ideella föreningar brukar kallas för god föreningssed.4 
 
År 1991 gav regeringen en kommitté i uppgift att se över redovisningslagstiftningen. 
Kommittén fick namnet Redovisningskommittén och dess huvuduppgift var att överväga 
vilka lagändringar som kunde vara aktuella för att anpassa lagstiftningen till utvecklingen på 
redovisningsområdet. Redovisningskommitténs uppdrag utmynnade i ett förslag om en ny 
bokföringslag, där de ansåg att alla regler om vem som är bokföringsskyldig borde samlas. 
Utifrån förslaget presenterade regeringen en proposition med förslag till ny bokföringslag.5  
 
Vad gäller den offentliga redovisningen föreslogs att tillämpningsområdet för 
årsredovisningslagen skulle vidgas och omfatta samtliga associationer som är skyldiga att 
avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. Förslaget gick igenom och den 1 
januari år 2000 trädde den nya bokföringslagen (1999:1078) i kraft. Den skulle alltså 
tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december 
1999.6 De juridiska personer som avses i BFL, 2 kap. 2 § första stycket, där ideella föreningar 
ingår fick dock en längre övergångsperiod och skulle tillämpa lagen från och med det 
räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december 2000.7  
 
ÅRL baseras på EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv som behandlar redovisning i juridisk 
person och koncern. EG-direktiven är dock begränsade till att endast gälla kapital-
associationer, det vill säga aktiebolag och vissa handelsbolag. En utvidgning av ÅRL till att 
även omfatta ideella föreningar är alltså ett svenskt val som grundar sig på att lagstiftaren vill 
att i princip alla verksamhetsformer skall omfattas av samma regler.8 
                                                 
1 Wennberg, Inge, Sektorn där vi alla är med, Balans 5/2003, s. 22. 
2 KPMG, www.kpmg.se/pages/101649.html. 
3 SOU (1995:63), Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar, s. 59. 
4 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 85. 
5 Riksdagen, http://www.riksdagen.se/debatt/9900/Utskott/LU/LU2/LU2.ASP. 
6 Riksdagen, http://www.riksdagen.se/debatt/9900/Utskott/LU/LU2/LU2.ASP. 
7 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 271. 
8 Torkelsson, Hans och Törning, Eva, Ideella föreningar och ÅRL, Balans 5/2000, s. 10. 



 6

 
Lagändringen innebär att kretsen bokföringsskyldiga har utvidgats. För ideella föreningar 
utvidgades bokföringsskyldigheten från att gälla endast de som bedrev näringsverksamhet till 
att gälla i princip alla oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller ej. Undantagna är de 
föreningar som har begränsade tillgångar. Lagändringen innebär även att fler ideella 
föreningar som har bokföringsskyldighet måste avsluta sin löpande redovisning med en 
årsredovisning i och med att beloppsgränserna har ändrats.9  
 
Ideella föreningar som tidigare var bokföringsskyldiga var det endast för den del av verksam-
heten som klassificerades som näringsverksamhet. I och med lagändringen är föreningen inte 
bara bokföringsskyldig för näringsverksamheten utan för hela verksamheten. Reglerna i BFL 
och ÅRL har inte anpassats till ideella föreningar utan reglerna är desamma som för företag.10 
Mer om bokföringsskyldigheten presenteras under rubriken, Bokföringsskyldighet i ideella 
föreningar (se sida 21).  
 
 
Diskussion och formulering av problemet 
Vi är nu inne på det femte verksamhetsåret sedan ideella föreningar kom att omfattas av BFL 
samtidigt som de föreningar som klassas som bokslutsföretag dessutom skall tillämpa ÅRL 
enligt BFL, 6 kap. 1 §. De ideella föreningar som måste avsluta sin löpande redovisning med 
ett årsbokslut eller en årsredovisning klassas som bokslutsföretag och måste alltså även följa 
ÅRL.11 Hädanefter i uppsatsen när vi nämner den utökade bokföringsskyldigheten för ideella 
föreningar i och med den nya BFL avser vi även ÅRL för de föreningar som klassificeras som 
bokslutsföretag. 
 
Följden av den nya BFL har alltså blivit att bokföringsskyldigheten i ideella föreningar har 
utökats. Även föreningar vars enda ekonomiska verksamhet kanske är att distribuera bingo-
lotter omfattas av BFL och har bokföringsskyldighet. Vad anser egentligen revisorskåren, och 
de ideella föreningarna om den utökade bokföringsskyldigheten vad gäller ideella föreningar 
och hur har debatten gått i den ekonomiska tidskriften Balans? 
 
Förutom det arbete som utförs av de 125 000 personerna som är anställda inom ideella 
föreningar utförs även mycket arbete ideellt. Det oavlönade ideella arbetet motsvarar närmare 
300 000 heltidstjänster.12  I och med att ideella föreningar kom att omfattas av BFL utökades 
deras bokföringsskyldighet, vilket ledde till att deras arbetsbörda blev tyngre. Frågan är hur 
väl de ideella föreningarna har anpassat sig till BFL. Har de klarat av att axla detta ansvar 
eller har bördan blivit dem övermäktig? 
 
Vi vill i denna undersökning beskriva dels de ideella föreningarnas ståndpunkt genom 
intervjuer med respondenter från tre ideella föreningar, nämligen Djurens Rätt, Friskis & 
Svettis och Hyresgästföreningen och dels revisionsbranschens ståndpunkter genom intervjuer 
med respondenter från fyra revisionsbyråer vid namn BDO, Lindebergs Grant Thornton, SET 
                                                 
9 För att vara tvungen att upprätta en årsredovisning krävdes det att den ideella föreningen förutom att den 
bedrev näringsverksamhet under räkenskapsåret även i medeltal haft minst tio anställda, eller haft 
rörelsetillgångar till ett nettovärde över 1000 prisbasbelopp de två senaste räkenskapsåren över 1000, eller varit 
moderföretag i koncern med minst tio anställda.  
Riksdagen, http://www.riksdagen.se/debatt/9900/Utskott/LU/LU2/LU2.ASP och E-post korrespondens den 29 
november 2005 med Stenfors, Ulla, Handläggare vid BFN:s kansli, Stockholm. 
10 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (2002), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 107f. 
11 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 268. 
12 Wennberg, Inge, Sektorn där vi alla är med, Balans 5/2003, s. 22. 
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Auktoriserade revisorer och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Dessutom skall vi belysa 
vilka ståndpunkter debattörerna i Balans har uttryckt. 
 
De problemformuleringar som bildat underlag till vårt syfte är:  
Hur väl har de ideella föreningarna anpassat sig till BFL och ÅRL? 
Vilken inställning har de ideella föreningarna, revisionsbranschen och debattörerna i Balans 
till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar? 
I vilken riktning vill de ideella föreningarna, revisionsbranschen och debattörerna i Balans att 
bokföringslagstiftningen rörande ideella föreningar skall utvecklas? 
 
 
Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att studera hur väl de ideella föreningarna har anpassat sig 
till BFL och ÅRL. Vidare skall vi undersöka vilken inställning de ideella föreningarna, 
revisionsbranschen och debattörerna i Balans har till den utökade bokföringsskyldigheten för 
ideella föreningar samt kartlägga i vilken riktning de vill att bokföringslagstiftningen rörande 
ideella föreningar skall utvecklas. 
 
 
Avgränsningar 
Vår undersökning är avgränsad till den del av BFL och ÅRL som berör de ideella 
föreningarnas utökade bokföringsskyldighet. Vi har avgränsat vår undersökning till ideella 
föreningar trots att kretsen av bokföringsskyldiga i lagstiftningen även innefattar registrerade 
trossamfund och samfällighetsföreningar.13 Vi kommer i vår uppsats endast att behandla 
ideella föreningar som är bokslutsföretag och skyldiga att avsluta sin redovisning med en års-
redovisning. Vad gäller perioden för vår undersökning har debatten i Balans rörande ideella 
föreningar och deras bokföringsskyldighet studerats under perioden från och med 2000 till 
och med november 2005.14 Avgränsningen är gjord utifrån vilken period debatt kring den nya 
BFL och de ideella föreningarnas utökade bokföringsskyldighet har förts i Balans. Vi har 
studerat samtliga artiklar vi funnit rörande ideella föreningar men vi redovisar dock enbart de 
artiklar som ligger inom uppsatsens avgränsningar. 
 
 
Disposition 
I fortsättningen disponeras uppsatsen enligt följande. 
 
Kapitel 2. Metod 
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för den referensram och det kunskapsläge som ligger 
till grund för denna uppsats. Därefter presenterar vi den metod, ansats och det urval uppsatsen 
använder sig av för att undersöka teori och empiri. Vidare anges källmaterial och tillhörande 
källkritik.  
 
Kapitel 3. Teoretisk och praktisk referensram 
Detta kapitel inleds med en definition av ideella föreningar och en beskrivning av olika mål 
med ideella föreningar beroende på typ av ideell förening samt en presentation av intressenter 
i ideella föreningar i en intressentmodell. Därefter redogörs för hur ansvarsfördelningen ser ut 

                                                 
13 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 263. 
14 Balans utkommer tio gånger om året, varav två dubbelnummer i juni och september.  
 http:www.balans.far.se/page.asp?pageID=35.  
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i ideella föreningar. Vidare sker en redogörelse för graden av bokföringsskyldigheten i olika 
ideella föreningar utifrån gällande lagstiftning. För att skapa förståelse för regelverket 
förklaras begreppen näringsverksamhet och nettoomsättning. Avslutningsvis presenteras 
revisorns roll i ideella föreningar samt framtida lagstiftning. 
 
Kapitel 4. Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den empiri som insamlats. Vi börjar med en 
sammanställning av den debatt vi funnit i tidskriften Balans. Därefter presenteras en samman-
ställning av de samtalande intervjuer vi genomfört. Här redogör vi för respondenternas åsikter 
om hur väl de anser att de ideella föreningarna har anpassat sig till BFL och ÅRL. Dessutom 
redogör vi för deras inställning till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar 
och kartlägger i vilken riktning de vill att bokföringslagstiftningen skall utvecklas. 
 
Kapitel 5. Analys 
Vi börjar detta kapitel med att utifrån vår teoretiska och empiriska referensram redogöra för 
de ideella föreningarnas anpassning till BFL och ÅRL. Därefter följer en analys av in-
ställningen till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar. Avslutningsvis 
presenterar vi den riktning som skribenterna i Balans och våra respondenter i de ideella 
föreningarna samt revisorerna vill att bokföringslagstiftningen skall utvecklas i. Detta kapitel 
innehåller både objektiva och subjektiva data. 
 
Kapitel 6. Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi utifrån vårt syfte för de slutsatser vi kommit fram till. Därefter för vi 
en avslutande diskussion och gör en kritisk granskning där vi lyfter fram uppsatsens styrkor 
och begränsningar. Sist presenteras några förslag till vidare forskning inom området.  
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2. METOD 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för den referensram och det kunskapsläge som ligger 
till grund för denna uppsats. Därefter presenterar vi den metod, ansats och det urval 
uppsatsen använder sig av för att undersöka teori och empiri. Vidare anges källmaterial och 
tillhörande källkritik.  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Referensram 
Våra kunskaper inom området ideella föreningar och bokföring var vid starten för uppsats-
skrivandet begränsade. Teoretiskt har vi kommit i kontakt med bokföring och års-
redovisningar genom våra studier vid Stockholms universitet. Vi har dock ingen praktisk 
erfarenhet och var därför inte insatta i den svenska lagstiftningen och dess tillämpning. Vilka 
regler som gäller för ideella föreningar hade vi inte tidigare kommit i kontakt med. 
 
Valet att skriva inom området redovisning och revision kändes självklart. Valet av ämne var 
dock inte helt enkelt. Vi valde att utgå från vad vi är intresserade av. Då vi båda två har planer 
på att skaffa oss den teoretiska utbildningen som krävs för revisorsauktorisation såg vi ett 
tillfälle att vidga våra kunskaper kring detta område. Att valet föll på just ideella föreningar 
och deras utökade bokföringsskyldighet beror på att vi här fann ett komplext problem som 
väckte vårt intresse, vi ville veta mer. 
 
 
Kunskapsläget 
Efter att ha sökt efter information om ideella föreningar och deras utökade bokförings-
skyldighet via bland annat bibliotekens databas Libris och via Google har vi insett att det 
överlag är ett relativt outforskat område som hamnat lite i skymundan. Det som har skrivits 
om ideella föreningar behandlar mestadels hur de skall sköta sin löpande bokföring och vilka 
skatteregler som gäller för dem. Jan Lindblad och Björn Lundén har gett ut en handbok för 
dem som bokför åt en ideell förening, Bokföring för ideella föreningar och en handbok för 
dem som är engagerade i en ideell förening antingen som verksam eller som intresserad 
medlem, Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik. Med juridisk fokus har Carl Hemström 
skrivit två böcker, Bolag föreningar stiftelser En introduktion, där allmänna juridiska frågor 
om ideella föreningar behandlas i ett kapitel, och Organisationernas rättsliga ställning Om 
ekonomiska och ideella föreningar, som skapar en förståelse för organisationernas roll i 
samhället och hur de ideella föreningarna fungerar internt och externt. 
 
Vad gäller akademiska rapporter har vi funnit ett antal uppsatser som berör ämnet ideella 
föreningar. Dock är flera uppsatser endast tillgängliga via Internet för studenter vid respektive 
högskola eller universitet.15 Via Stockholms universitets sökmotor för uppsatser efter sökning 
på ideella föreningar har vi dock funnit två uppsatser av visst intresse. 

                                                 
15 Exempelvis Växjöuniversitet låter endast universitetets studenter ta del av deras uppsatser via Internet medan 
utomstående endast får ta del av titlarna på uppsatserna. Utomstående kan köpa uppsatserna och få dem per post. 
E-post korrespondens den 15 november 2005 med Carlman, Anna-Karin, Institutionssekreterare på 
Ekonomihögskolan, vid Växjö universitet, Växjö. 
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Den första är skriven av Jenny Jönsson och Susanna Ryberg.16 De har undersökt vilka 
problem som uppkommit för ideella föreningar i och med den nya BFL. Uppsatsen är 
avgränsad till hur eget kapital bör redovisas. De förklarar att ÅRL är svår att tillämpa på 
ideella föreningar eftersom deras mål inte är att genera vinst till ägarna. Deras slutsats är att 
de flesta problem skulle kunna lösas genom vissa undantag i lagtexten.17  
 
Den andra är skriven av Linda Lundell. Hennes syfte var att kartlägga hur en ideell förenings 
årsredovisning skall se ut enligt lag för att därefter jämföra detta med verkligheten. Hon för 
även en diskussion kring vem som är mottagare av den ideella föreningens årsredovisning. 
Hennes slutsats är att ideella föreningars årsredovisningar innehåller det som lagarna kräver i 
form av balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse. Hon kommer även fram till 
att medlemmarna är de ideella föreningarnas främsta intressent vilket också avspeglar sig i 
informationen i årsredovisningarna.18 
 
Dessa uppsatser behandlar visserligen ideella föreningar och deras bokföringsskyldighet men 
är avgränsade till undersökningsområden som inte behandlas i denna uppsats. Den del som till 
viss del sammanfaller är Linda Lundells studie av vad en årsredovisning skall innehålla. Vi 
vill dock inte stanna vid att själva bedöma föreningarnas årsredovisningar. 
 
Vad gäller ideella föreningars anpassning till BFL och ÅRL har vi inte funnit någon tidigare 
forskning. Det enda material som har publicerats inom området är olika skrifter utgivna av 
BFN och Bolagsverket samt debattartiklar i Balans. 
 
 
Vetenskapligt synsätt 

Ansats 
Deduktiv metod innebär att man tar sin utgångspunkt i befintlig teori och syftet är att testa 
teorin medan induktiv metod innebär att man tar sin utgångspunkt i empirin och har som syfte 
att bygga upp ny teori eller kunskap.19 För denna studie har en induktiv ansats valts. Ansatsen 
är induktiv för att vi utgår från våra empiriska undersökningar för att bygga upp ny kunskap. 
Vår förhoppning är att vår undersökning skall ses som ytterligare en bit i det pussel som läggs 
för att öka kunskapen om ideella föreningar och deras utökade bokföringsskyldighet. 
 

Kvalitativ metod 
Vid en kvalitativ metod går man i undersökningen in på djupet inom det ämne som behandlas. 
Detta kan exempelvis göras genom djupa intervjuer med ett fåtal respondenter med syftet att 
försöka skapa förståelse, till skillnad från kvantitativ metod som går på bredden och samlar in 
en begränsad mängd data från ett stort antal respondenter, exempelvis genom enkäter med 

                                                 
16 Jönsson och Rybergs uppsats finns inte tillgänglig i sin helhet. Enda alternativet är att köpa en kopia av 
arkivexemplaret för 300 kr med en leveranstid på två veckor. E-post korrespondens den 15 november 2005 med 
Elhage, Yvonne, Studiehandläggare på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, 
Stockholm. Vi har därför valt att endast ta del av deras sammanfattning. 
17 Jönsson, Jenny och Ryberg, Susanna (2002), Eget kapital i ideella föreningar, 
http://www.fek.su.se/uppsats/uppsats.asp?uid=2285. 
18 Lundell, Linda (2005), Den ideella föreningens årsredovisning, 
http://www.fek.su.se/uppsats/uppsats.asp?uid=5221.  
19 Artsberg, Kristina (2003), Redovisningsteori – policy och – praxis, s. 31. 
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fasta svarsalternativ. Detta innebär att den information som samlas in kan sammanställas i 
siffror och statistik.20 
 
Undersökningen i denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Vilket även ofta kallas för ett 
hermeneutiskt synsätt då tolkning och förståelse av empirin är i fokus.21 Undersöknings-
processen omfattar fyra delar, tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Dessa delar 
har samspelat under studiens gång likt den hermeneutiska cirkeln. Empirin har tolkats och fått 
sin betydelse genom att vi relaterat till vår erfarenhet och våra kunskaper. Tolkningen av 
empirin har växt fram och utvecklats genom hela undersökningsprocessen.22 I analysdelen 
görs som brukligt i kvalitativ forskning en jämförelse av den information vi har fått fram 
genom våra undersökningar.23 Det är utifrån dessa jämförelser vi drar våra slutsatser och för 
den avslutande diskussionen. 
 

Fallstudiebaserad undersökning 
Den empiriska grunden i vår forskning är fallstudiebaserad. Fallstudierna består av intervjuer 
med respondenter från tre ideella föreningar och fyra revisionsbyråer. Fallstudier lämpar sig 
bra i vår studie då syftet är att skapa förståelse för ett område som är delvis okänt och som 
ingår i ett komplext samband med flera olika variabler.24 Intervjuerna tycker vi är ett bra 
komplement till debattartiklarna från Balans då de ger ny kunskap om hur väl de ideella 
föreningarna har anpassat sig till lagändringen. Vidare är de ett bra sätt att få fram vilken 
inställning respondenterna har till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar 
samt kartlägga i vilken riktning de vill att bokföringslagstiftningen skall utvecklas. 
 
Vi undersöker alltså information från tre olika kategorier i vårt empirikapitel, nämligen 
debattörer publicerade i Balans, representanter från fyra revisionsbyråer och representanter 
från tre ideella föreningar. Vi har valt att presentera dem utifrån ett trattperspektiv som inleds 
med ett övergripande allmänt perspektiv i form av debattartiklar från Balans. Detta utifrån att 
det i Balans förs generella diskussioner som i flera fall gäller samtliga ideella föreningar. 
 
Därefter smalnar vi av tratten och presenterar våra intervjuer med fyra kvalificerade revisorer. 
Revisorernas medverkan gör att undersökningen får en ökad grad av konkretisering. Detta då 
de intervjuade revisorerna var och en arbetar med flera ideella föreningar och därför genom 
sin expertis inom ämnet kan uttala sig om vilken anpassning som har skett inom de ideella 
föreningar de har kommit i kontakt med.  
 
Längst ned smalnar vi av tratten ytterligare och presenterar våra intervjuer med respondenter 
från tre ideella föreningar. Dessa ideella föreningar utgör var och en vårt urval av respektive 
kategori av ideella föreningar. Dessa intervjuer gör att vi kan gå in djupare och undersöka 
vilken inställning dessa ideella föreningar har till den utökade bokföringsskyldigheten. Samt 
hur de har arbetat för att anpassa sig till lagstiftningen. Deras medverkan i vår undersökning 
                                                 
20 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997), Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 78f. 
21 Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 13. 
22 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, ss. 74–79 och Gilje, Nils och Grimen, Harald (2003), 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 190ff. 
23 Gummesson, Evert, Fallstudiebaserad forskning, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, s. 131f. 
24 Gummesson, Evert, Fallstudiebaserad forskning, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, s. 115f. 
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gör att även ideella föreningars åsikter blir representerade. Detta är dock som sagt fallstudier 
och de kan inte generaliseras till att gälla andra föreningar. 
 
Urval 

Val av ideella föreningar 
Det finns tre olika typer av ideella föreningar (se tabell 1, sida 19) Vi har valt att låta samtliga 
tre typer av ideella föreningar ingå i vår undersökning. Vi har haft som krav att de ideella 
föreningarna skall ha berörts av den nya BFL i den grad att de är tvungna att avsluta sin 
löpande redovisning med en årsredovisning. Vilka föreningar som har berörts presenteras 
under rubriken, Bokföringsskyldighet i ideella föreningar (se sida 21). Det finns dock ej 
någon komplett sammanställning över ideella föreningar i Sverige.25 Det var därför inte 
möjligt att göra ett slumpmässigt urval, då ett slumpmässigt urval förutsätter att hela 
populationen är känd.26 När vi insåg detta bestämde vi oss för att istället göra ett bekvämlig-
hetsurval.27 Vid valet av specifika ideella föreningar har vi därför valt de första som vi 
kommit att tänka på under respektive kategori. De första föreningarna vi kom att tänka på var 
sådana som vi själva är medlemmar i. Genom att besöka respektive förenings hemsida och 
söka information lyckades vi finna en ideell förening av varje typ som uppfyllde våra krav. Vi 
valde därefter att kontakta dessa tre föreningar som samtliga var positivt inställda och villiga 
att medverka i vår undersökning. Därmed fick vi inget bortfall vad gäller ideella föreningar. 
Att urvalet inte har kunnat göras slumpmässigt har inneburit att resultatet inte kan 
generaliseras till att gälla samtliga ideella föreningar. Att kunna generalisera resultatet är inte 
centralt i kvalitativa undersökningar.28 
 

Val av revisionsbyråer 
Vid valet av revisionsbyråer valde vi att begränsa populationen till de sju största revisions-
byråerna vad gäller marknadsandelar i Sverige.29 Anledningen till att vi valde dessa var att vi 
ville få möjlighet att intervjua revisorer som arbetar med revision av ideella föreningar. Vi 
förutsatte att det skulle vara lättare att finna denna population av revisorer på lite större 
revisionsbyråer, vi gjorde alltså ett bekvämlighetsurval. Utifrån dessa sju gjordes ett kvot-
urval,30 där kvoten på förhand var satt till de tre revisionsbyråer som först svarade positivt på 
vårt e-postmeddelande. De som först svarade var de med plats fem till sju i storleksordning, 
nämligen BDO, Lindebergs och SET.  
 
Vid opponeringstillfället då vi lade fram vår uppsats fick vi respons på att det skulle vara 
positivt om vi kunde intervjua ytterligare en representant från en revisionsbyrå då det skulle 
ge större tyngd åt det empiriska underlaget. Vi bestämde oss därför för att utöka kvoten till 
fyra revisionsbyråer. Denna gång var planen att kontakta de övriga fyra i populationen 
                                                 
25 Varken Bolagsverket, BFN, SCB eller Skatteverket har eller vet var det går att finna en komplett 
sammanställning över ideella föreningar.   
26 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 28. 
27 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 30. 
28 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997), Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 79. 
29 De sju största är Öhrlings, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, Lindebergs, BDO och SET. Öhrlings, 
Årsredovisning 2003/2004, s. 7. 
30 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 29. 
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ytterligare en gång och höra om de var intresserade av att medverka i vår undersökning. Innan 
vi hann skicka ut ytterligare ett e-postmeddelande fick vi svar från Öhrlings som tidigare inte 
svarat och vår kvot var fylld. 

Val av respondenter 
Vid val av respondenter finns det enligt Magnus Sverke två ytterligheter nämligen 
representativt och icke representativt urval.31 I vår studie har respondenterna ej valts genom 
ett slumpmässigt urval. Vårt urval är därför icke representativt och kan därför ej generaliseras. 
Vårt urval har varit ett experturval där respondenterna har valts utifrån sin kunskap och den 
position de innehar inom respektive ideell förening eller revisionsbyrå.32 De krav som vi har 
ställt på respondenterna hos de ideella föreningarna är att de skall vara kunniga vad gäller 
föreningens bokföring. Hos revisionsbyråerna har vi ställt kravet att respondenterna skall vara 
kvalificerade revisorer och ha ideella föreningar som klienter samt att de skall ha varit 
anställda på respektive revisionsbyrå redan innan den nya BFL trädde i kraft. 
 
Initialt tog vi kontakt med revisionsbyråerna via e-postmeddelanden som sändes till 
respektive studentansvarig om de hade en sådan, annars direkt till deras huvudkontor. Även 
de ideella föreningarna har vi kontaktat via e-postmeddelanden, vi ställde förfrågan till 
ekonomiavdelningen. I våra e-postmeddelanden har vi presenterat oss, förklarat uppsatsens 
syfte och vilka krav vi ställer på våra respondenter. Utifrån denna information har vi gjort en 
förfrågan om det finns någon som passar in på ovanstående beskrivning som är intresserade 
att ställa upp på en telefonintervju.  
 
Vi har alltså inte själva bedömt vilken respondent som besitter kvalifikationerna för att 
medverka i vår undersökning. Utan den bedömningen har vi överlåtit till respektive förening 
och revisionsbyrå att göra utifrån våra angivna kriterier. Då vi har gjort våra intervjuer per 
telefon har vi inte gjort någon geografisk avgränsning. Nämnas kan att vår kontakt på BDO 
undrade om det gick bra om vi gjorde en intervju med en kunnig inom området i Växjö då 
samtliga kunniga inom ämnet på deras Stockholmskontor, som är deras huvudkontor, hade 
stor arbetsbelastning för tillfället. Lindeberg hänvisade oss till den revisor som har hand om 
ideella föreningar på deras kontor i Uppsala utan vidare motivering liksom SET och Öhrlings 
hänvisade oss till kunniga inom området på deras respektive huvudkontor i Stockholm. Det är 
alltså respektive revisionsbyrå som har valt ut en revisor som får representera byrån i denna 
undersökning. 
 
Även de ideella föreningarna har själva bestämt vem som skall företräda föreningen i vår 
undersökning. Från Djurens Rätt har vi fått möjlighet att intervjua deras ekonomiansvarige, 
från Hyresgästföreningen deras ekonomichef och från Friskis & Svettis deras ekonomi- och 
it-chef. Att samtliga har sitt säte i Stockholm är en ren tillfällighet.  
 

                                                 
31 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 30. 
32 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 30. 
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Samtalande intervjuer 
I de flesta fallstudier ingår individuella intervjuer som kärnan i datainsamlingen, vilket även 
är fallet i denna undersökning.33 Eftersom den viktigaste informationen i denna uppsats är 
hämtad från intervjuer ges här en presentation av hur dessa intervjuer har genomförts. 
 
Målet med våra intervjuer var att få fram en nyanserad bild av hur väl de ideella föreningarna 
har anpassat sig till BFL och ÅRL. Dessutom ville vi undersöka vilken inställning de ideella 
föreningarna och revisionsbranschen har till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella 
föreningar och i vilken riktning de ideella föreningarna respektive revisionsbranschen vill att 
bokföringslagstiftningen skall utvecklas i framtiden. 
 
Informationen vi har eftersträvat innehåller både data av objektivt och subjektivt slag, För att 
få fram objektiva fakta lämpar sig intervjuer bäst medan samtal lämpar sig bäst för att få fram 
subjektiva fakta. Vi valde därför att genomföra en kombination av intervju och samtal 
nämligen samtalande intervjuer.34 Vi använde oss av intervjumallar, (se bilaga 2 och 3) men 
lät våra respondenter tala fritt. Vi har låtit respondenterna själva ta ställning till om de velat ha 
tillgång till intervjumall eller inte innan intervjun. BDO och SET valde att tacka nej medan 
Djurens Rätt, Friskis & Svettis, Hyresgästföreningen, Lindebergs och Öhrlings valde att ta del 
av frågorna innan. Fördelen med att tillhandahålla intervjumallen till respondenten innan 
intervjun är att respondenten då hinner tänka igenom sina svar ordentligt, medan fördelen med 
att respondenten inte tar del av intervjufrågorna innan intervjun är att svaren då blir mer 
spontana och mindre tillrättalagda.  
 
Vi har valt att ställa öppna frågor till respondenterna. Vi ville undvika ledande frågor. De svar 
vi erhållit kan därför ibland uppfattas som ofullständiga. Att en respondent har nämnt 
exempelvis ett problem och en annan inte har nämnt det problemet innebär varken att den 
andra respondenten håller med eller har en avvikande åsikt. Det innebär endast att den 
respondenten inte självmant yppat just detta problem. 
 
Intervjuerna gjordes på en tidpunkt som respondenterna själva fått bestämma och tog mellan 
30 och 45 minuter. Vi valde att endast göra skriftliga anteckningar under intervjuerna och att 
inte spela in samtalen. Syftet med det valet var att vi ville etablera en atmosfär där 
respondenterna skulle kunna känna sig avslappnade och därigenom bli mer lättpratade. 
Nackdelen är att vi som intervjuare kan ha missat något som sagts.35 För att försäkra oss om 
att vi har uppfattat respondenternas svar på rätt sätt har vi låtit dem ta del av en utskrift av 
hela intervjun. Utifrån utskriften har respondenterna haft möjlighet att korrigera eventuella 
missuppfattningar och göra förtydliganden. 
 
 
Kvalitetskriterier 
Kvalitetssäkringen av en undersökning brukar genomföras utifrån tre kriterier; validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet.  
 

                                                 
33 Gummesson, Evert, Fallstudiebaserad forskning, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, s. 128. 
34 Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, ss. 238f och 252. 
35 Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, ss. 247. 
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Vid fallstudiebaserad forskning är validitet ett centralt kriterium. Att undersökningen har hög 
validitet innebär att vi har undersökt det vi säger att vi skall undersöka.36 Validiteten kan 
säkras genom att teoretiska definitioner och begrepp tydliggörs för en tydlig avgränsning.37 Vi 
har för tydlighetens skull valt att definiera vissa begrepp antingen direkt i uppsatsen eller i 
not. Vi har hållit fast vid vårt syfte genomgående under uppsatsen och har därmed säkrat att vi 
studerat det vi avsåg att studera. Vi har därför ingen anledning att tro att vår uppsats ej har 
hög validitet. 
 
Om undersökningen har hög reliabilitet innebär det att den kan upprepas av andra och att de 
skall komma fram till ungefär samma resultat. Det är dock svårt att upprepa samma resultat 
vid fallstudier. Vi har dock gjort vårt bästa för att vår studie skall ha hög reliabilitet. Dels 
genom att ingen av våra respondenter är anonym vilket skulle ha omöjliggjort en upprepning 
och dels genom att vi, som tidigare nämnts, har låtit respondenterna ta del av en utskrift av 
hela intervjun för att försäkra oss om att vi har uppfattat dem på rätt sätt. Utifrån utskriften har 
respondenterna haft möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar och göra 
förtydliganden.38 
 
Generaliserbarhet innebär att undersökningen skall generera kunskap som skall kunna 
appliceras på andra än de undersökta.39 Fallstudier kan inte generaliseras till en större 
population.40 Våra respondenter från Djurens Rätt, Hyresgästföreningen och Friskis & Svettis 
kan exempelvis inte föra talan för alla ideella föreningar i Sverige. De kan endast representera 
sig själva. Vi har dock försökt att bredda generaliserbarheten genom att låta samtliga tre typer 
av ideella föreningar delta i vår undersökning. Samtidigt har vi ökat bredden genom att 
förutom att intervjua respondenter för ideella föreningar även intervjua kvalificerade revisorer 
som har ideella föreningar som klienter. Inte heller våra respondenter från revisionsbyråerna 
kan dock representera några andra än sig själva. 
 
 
Källmaterial 
Informationen till denna uppsats är hämtad både från primär- och sekundärdata. Viktigast för 
studien har varit primärdata i form av intervjuer med respondenter som är verksamma på de 
ideella föreningar och revisionsbyråer som behandlas i denna uppsats. Även sekundärdata i 
form av debattartiklar ur den ekonomiska tidskriften Balans har varit en viktig källa för 
utvecklingen av vår empiri. 
 
Vad gäller Balans och deras urval av debattartiklar kan nämnas att Balans tar in debattinlägg 
som de finner intressanta, i ämnen som är av intresse för Balans läsekrets. Debattören behöver 
inte inneha någon viss akademisk grad för att få sina artiklar publicerade i Balans, exempelvis 
kan studenter få sina artiklar publicerade.41 Av de artiklar vi använder oss av i uppsatsen 
används en del i kapitel 3. TEORETISK OCH PRAKTISK REFERENSRAM medan de flesta 
                                                 
36 Gummesson, Evert, Fallstudiebaserad forskning, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, s. 134. 
37 Sverke, Magnus, Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta, kapitel i Gustavsson, Bengt 
(2004), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 67. 
38 Gummesson, Evert, Fallstudiebaserad forskning, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, ss. 130 och 134ff. 
39 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 23. 
40 Gummesson, Evert, Fallstudiebaserad forskning, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, s. 126. 
41 E-post korrespondens den 3 maj 2005 med Precht, Elisabeth, Chefsredaktör för Balans, Stockholm. 



 16

används i kapitel 4. EMPIRI. De artiklar vi använt oss av för att beskriva teoretisk och 
praktisk referensram är skrivna i syftet att presentera objektiva fakta från ett trovärdigt organ. 
De artiklar som vi använt oss av vid insamlingen av vårt empiriska material är artiklar som 
främst är debatterande men även artiklar som svarar på tidigare artiklar i Balans.  
 
Andra källor som använts i uppsatsen är primärdata i form av rättskällor såsom lagtext, 
förarbeten, utredningar och e-postkorrespondens, och sekundärdata i form av böcker, 
uppsatser och artiklar inom området, samt material från Internet. 
 
 
Källkritik 
Inom den klassiska källkritiken tillämpas tre krav; samtidskravet, tendenser och det beroende-
kritiska kriteriet.42  
 
Samtidskravet beaktar att en iakttagelse som görs i en berättelse bör ligga så nära i tiden som 
möjligt.43 I denna uppsats kan tidsaspekten vara ett problem rörande den del av intervjuerna 
som berör respondenternas åsikter om hur de ställde sig till BFL då den trädde ikraft år 2001. 
Dock har vi inte fått intrycket av att respondenterna har haft svårt att minnas sina åsikter. 
Reaktionerna kan dock ha mattats av.44 
 
Det andra kravet är att den som genomför studien skall undersöka om det finns sådana 
tendenser i materialet att det finns anledning att tro att de kan ha påverkat berättarens 
iakttagelse eller att han eller hon medvetet förvrängt verklighetsbeskrivningen till egen 
fördel.45 När det gäller våra intervjuer finns det vissa nackdelar som är viktiga att ta hänsyn 
till vad gäller tendenskravet. Den som blir intervjuad kan vilja framställa sig själv och i det 
här fallet den förening eller byrå respondenten arbetar på i bra dager.46 Vi har dock fått 
känslan av att våra respondenter öppenhjärtigt försöker beskriva verkligheten. En nackdel 
med att intervjuerna har gjorts per telefon kan dock vara att det via telefon inte går att läsa av 
en persons fysiska språk. 
 
Det tredje kravet, det beroendekritiska kriteriet, innebär att den som genomför studien skall 
granska om upphovsmannen till en källa nyttjat en annan källa för sitt påstående. Detta 
innebär att vederhäftigheten hos verklighetsbeskrivningen inte förstärks, vilket hade varit 
fallet om källorna varit oberoende av varandra.47 De källor vi har använt i vår undersökning 
visar inga tecken på att vara beroende av någon annan källa. Vad gäller material från Internet 
har vi varit extra kritiska vad gäller upphovsman.48 Vi har endast nyttjat material från 
hemsidor vi bedömt vara trovärdiga källor på grund av de som är ansvariga för hemsidorna. 

                                                 
42 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, s. 85. 
43 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, s. 85. 
44 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 25. 
45 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, s. 85. 
46 Sverke, Magnus, Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 33. 
47 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik och forskningspraktik, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, s. 85. 
48 Gatarski, Richard, E-metodologi, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen, s. 261. 
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Vi har inhämtat information från BFN, Bolagsverket, FAR, revisionsbyrån KPMG, 
Riksdagen, Rixlex, SCB (Statistiska centralbyrån), Skatteverket och våra respondenters 
arbetsplatsers hemsidor. Dock finns det ett väsentligt problem och det är att material från 
Internet är flyktigt. Hemsidorna kan uppdateras och dokument tas bort. För att säkerställa våra 
källor har vi därför skrivit ut samtliga uppgifter vi refererar till från Internet. 
 
Förutom ovan nämnda krav vad gäller källkritik kan även nämnas att analys och tolkning är 
den mest kritiska punkten i all forskning.49 Genom presentation av debatten i Balans kring 
ideella föreningar och deras bokföringsskyldighet och redogörelsen för intervjuerna med våra 
respondenter i kapitel 4. EMPIRI är vår förhoppning att läsaren skall få tillräcklig information 
för att själv kunna dra slutsatser kring huruvida vår analys och tolkning känns logisk och 
trovärdig. 
 
 
 
 

                                                 
49 Gummesson, Evert, Fallstudiebaserad forskning, kapitel i Gustavsson, Bengt (2004), Kunskapande metoder 
inom samhällsvetenskapen, s. 131. 
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3. TEORETISK OCH PRAKTISK REFERENSRAM 
___________________________________________________________________________
Detta kapitel inleds med en definition av ideella föreningar och en beskrivning av olika mål 
med ideella föreningar beroende på typ av ideell förening samt en presentation av 
intressenter i ideella föreningar i en intressentmodell. Därefter redogörs för hur ansvars-
fördelningen ser ut i ideella föreningar. Vidare sker en redogörelse för graden av bokförings-
skyldigheten i olika ideella föreningar utifrån gällande lagstiftning. För att skapa förståelse 
för regelverket förklaras begreppen näringsverksamhet och nettoomsättning. Avslutningsvis 
presenteras revisorns roll i ideella föreningar samt framtida lagstiftning. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Definition av ideella föreningar 
Föreningar är precis som bolag personsammanslutningar. Ekonomiska föreningar definieras 
utifrån att de bedriver ekonomisk verksamhet som har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen.50 En ideell förening kan beskrivas som motsatsen till en ekonomisk 
förening då ideella föreningar inte kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja 
sina medlemmars ekonomiska intressen.51 
 
För att få klassificeras som en ideell förening ställs fyra krav som föreningen måste uppfylla. 

1. Det skall föreligga avtal om samverkan i organiserade former för viss tid eller tills 
vidare. 

2. Avtalet om samverkan skall avse en viss gemensam målsättning. Målsättningen kan 
antingen vara att främja ideella- eller ekonomiska intressen. Om målsättningen är att 
främja ekonomiska intressen skall detta ske genom icke ekonomisk verksamhet. 

3. Avtalet skall ha slutits mellan juridiska och/eller fysiska personer, med vilket menas 
att det skall finnas medlemmar. Antalet medlemmar bör vara minst tre stycken, vidare 
skall föreningen vara öppen för medlemsväxling. 

4. Avtalet skall ha konstituerats i stadgar, som åtminstone innehåller uppgifter om 
föreningens namn och ändamål samt bestämmelser om hur beslut i föreningens 
angelägenheter skall fattas.52  

 
En ideell förening börjar existera och är en juridisk person när den antagit stadgar, antagit ett 
särskiljande namn och valt styrelse. Stadgarna är den viktigaste normkällan för vad som är 
gällande rätt i den enskilda föreningen.53 Riksskatteverket kan vägra att ge en ideell förening 
ett organisationsnummer om de anser att föreningen inte uppfyller vissa krav, som exempelvis 
om styrelsen består av en enda person eller om ekonomisk verksamhet kan leda till 
ekonomisk vinning för medlemmarna. En ideell förening skall drivas i demokratisk anda, 
därför bör inte en person vara ensam ansvarig.54  
 
 

                                                 
50 Hemström, Carl (2000), Organisationernas rättsliga ställning Om ekonomiska och ideella föreningar, s. 12f. 
51 Hemström, Carl (2000), Bolag föreningar Stiftelser En introduktion, s. 95f. 
52 Wendleby, Monika, Bokföring i ideella föreningar, Balans 2/2002 s. 40. 
53 Stattin, Daniel, FAR:s rekommendation om revisionsberättelsen i ideella föreningar kan vara problematisk, 
Balans 12/2000 s. 33f. 
54 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, ss. 16, 21 och 61. 



 19

Mål med ideella föreningar  
Ideell verksamhet skiljer sig från företagande, bland annat genom att syftet för verksamheten i 
första hand är att främja ett ideellt ändamål.55 En ideell förening startas oftast på grundval av 
att ett antal människor med ett gemensamt intresse bestämmer sig för att bilda en förening 
med ett visst ändamål.56 En ideell förening är en association som endera har en ideell mål-
sättning, och det vare sig föreningen bedriver eller inte bedriver ekonomisk verksamhet, eller 
har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen men som inte gör det genom 
ekonomisk verksamhet.57 Verksamheten i en ideell förening måste alltså ej bedrivas ideellt 
utan kan bedrivas kommersiellt. De ideella föreningar som bedrivs ideellt kallas för allmän-
nyttiga ideella föreningar. Dessa är befriade från inkomstskatt och moms.58 Nedan i Tabell 1 
Olika typer av ideella föreningar, presenteras tre olika typer av ideella föreningar. 
 
Tabell 1 
Olika typer av ideella föreningar  
Typ av förening Ekonomisk 

verksamhet 
Vinstsyfte för 
medlemmarna 

Exempel på 
föreningar 

Rent ideella Nej Nej Politik, idrott, 
religion 

Ideella med 
ekonomisk 
verksamhet 

Ja Nej Vissa 
idrottsföreningar, 
golfklubbar 

Ideella med 
vinstsyfte för 
medlemmarna 

Nej Ja Villaägarföreningar, 
fackföreningar 

Källa: Egen bearbetning av Lindblad, Jan och Lundén, Björn (2002), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, 
s. 12. 
 
De olika typerna av ideella föreningar är indelade efter ekonomisk verksamhet och vinstsyfte 
för medlemmarna. Den första kategorin är rent ideella föreningar som varken bedriver 
ekonomisk verksamhet eller har vinstsyfte för medlemmarna. Den andra kategorin är ideella 
föreningar med ekonomisk verksamhet. Inte heller de har något vinstsyfte för sina 
medlemmar men de bedriver ekonomisk verksamhet. Den tredje kategorin är ideella 
föreningar med vinstsyfte. De bedriver ingen ekonomisk verksamhet men har dock kommit 
till för att främja ett vinstsyfte för medlemmarna. Skulle föreningen ha både ekonomisk 
verksamhet och vinstsyfte för medlemmarna är det ej en ideell förening utan en ekonomisk 
förening.  
 
 

                                                 
55 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 743. 
56 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (2002), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 2. 
57 Hemström, Carl (2000), Organisationernas rättsliga ställning Om ekonomiska och ideella föreningar, s. 18. 
58 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (2002), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 2. De ideella 
föreningar som inte är allmännyttiga och som skall momsbeskattas blir enbart momsregistrerad om omsättningen 
av den kommersiella verksamheten överstiger en miljon kronor. Därför finns det ideella föreningar som är 
momsredovisningsskyldiga utan att vara momsregistrerade. Lundén, Björn (2002), Bokföring för ideella 
föreningar, s. 41. 
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Intressenter i ideella föreningar 
De ideella föreningar som enligt lag skall upprätta årsredovisning skall i denna förutom att 
uppfylla lagstadgade krav även försöka tillgodose sina intressenters intressen. 
 
Figur 1 
Intressentmodell 

 
Källa: Egen bearbetning, FAR (1999), Revision – vad är det?, s. 10. 
 
En ideell förening är för sin existens beroende av omvärlden. Samtidigt som omvärlden kan 
vara beroende av den ideella föreningen. De individer eller grupper av individer för vilka 
detta ömsesidiga beroendeförhållande är starkt kallas intressenter i den ideella föreningens 
verksamhet. I Figur 1 Intressentmodell ovan presenteras en intressentmodell med intressenter 
i ideella föreningar. Intressenterna finns både internt inom föreningen i form av styrelse, 
ledning och anställda samt externt genom givare, kreditgivare, media, myndigheter och 
leverantörer. Medlemmar kan benämnas som både interna och externa intressenter beroende 
på deras roll i respektive förening. I små föreningar ses medlemmarna ofta som interna 
intressenter liksom aktiva medlemmar gör i stora föreningar. De medlemmar som endast 
innehar medlemskap ses dock ofta som externa intressenter i stora föreningar.59 Det är svårt 
att presentera en komplett intressentmodell för ideella föreningar, då verksamheterna inom de 
olika typerna av ideella föreningarna skiljer sig åt. Bland de olika intressenterna finns det en 
kategori döpt till övriga. Här kan exempelvis räknas in kunder till de ideella föreningar som 
bedriver ekonomisk verksamhet eller sponsorer för idrottsföreningar.  
 
Medlemmar är den största intressenten och finns i alla ideella föreningar. Utan medlemmar 
skulle det inte finnas någon förening.60 Även styrelse och ledning har en viktig roll i 
föreningen, då det är de som sätter upp verksamhetens mål.61 De anställda i föreningen är 
viktiga för att hålla igång verksamheten. Givare både vad gäller finansiellt stöd och ideellt 
arbete är otroligt viktigt för ideella föreningar. Utan dessa personers insatser skulle många 
ideella föreningar ha mycket svårt att klara sig. Media har stort inflytande i dagens samhälle, 
exponering i media väcker uppmärksamhet för den förening som berörs. Exempelvis en 
                                                 
59 Thomasson, Jan, et al. (2003), Den nya affärsredovisningen, s. 21. 
60 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 21. 
61 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 60. 
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publicerad artikel i lokalposten om föreningens loppmarknad kommande helg gör att 
föreningen når ut till fler potentiella besökare. Leverantörer kan ha stor betydelse för ideella 
föreningar både vad gäller internt bruk och för eventuell ekonomisk verksamhet. Kreditgivare 
gör det möjligt för föreningen att finansiera sin verksamhet med främmande kapital. Stat, 
kommun och landsting ger stora bidrag till ideella föreningar och köper tjänster för miljard-
belopp.62 
 
Revisorn är skyldig att tillvarata samtliga intressenters intressen i sitt revisionsarbete. Det är 
intressenternas förtroende som revisorn måste skapa och bibehålla.63  
 
 
Ansvarsfördelning i ideella föreningar  
Årsmötet även kallat föreningsstämman består av föreningens medlemmar och står överst i 
föreningens interna beslutsordning. På årsmötet utses styrelse och revisor. Det beslutas även 
om vilka frågor som styrelsen skall arbeta med under året.  
 
Det är styrelsen som företräder föreningen gentemot personer, myndigheter och företag. 
Styrelsen arbetar efter föreningens stadgar och beslut som fattas av årsmötet. Det löpande 
arbetet i föreningen med ansvar för anställda, bokföring och ekonomi ligger på styrelsen.64 
Eftersom en ideell förening är en juridisk person har styrelsens ledamöter inte något 
personligt ansvar för föreningens förpliktelse då avtal och liknande tecknas i föreningens 
namn. Styrelsen eller någon av dess ledamöter kan dock bli personligt ansvariga om de bryter 
mot föreningens stadgar eller mot giltig lagstiftning.65  
 
Vad gäller ansvarsfrihet för föreningens styrelse motiverar föreningens revisor i revisions-
berättelsen huruvida han eller hon anser att styrelsen skall ges ansvarsfrihet. Därefter är det 
upp till årsmötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen skall beviljas eller ej.66 Att som 
styrelsemedlem få ansvarsfrihet innebär dock inte att han eller hon inte kan hållas ansvarig 
om uppdraget missköts. Ansvarsfrihet innebär att årsmötet inte har sett något fel i styrelsens 
arbete som är väsentligt i den grad att rättsliga åtgärder bör vidtas. Om styrelsen inte beviljas 
ansvarsfrihet på årsmötet skall de åtgärda de fel som medlemmarna anser att de gjort, annars 
kan medlemmarna rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen eller enskilda ledamöter.67 
 
 
Bokföringsskyldighet i ideella föreningar 
Innan den 1 januari 2001 var endast ideella föreningar som bedrev näringsverksamhet 
bokföringsskyldiga. Den nya BFL har inneburit att många ideella föreningar som tidigare inte 
var bokföringsskyldiga idag är det. Den bokföringsskyldiga kretsen har alltså utökats.68  
 
Den ideella förening som är bokföringsskyldig skall löpande bokföra alla affärshändelser och 
se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter. Affärshändelserna skall bokföras 
både i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring), på 

                                                 
62 Statskontoret (2004), Bidrag till ideella organisationer, – kartläggning, analys och rekommendationer 
(2004:17), ss.146–157. 
63 Höglund, Olle (2003), Sveriges Rikes Lag 2003, s. B 383. 
64 Skatteverket, http://www.skatteverket.se/download/18.1f604301062bf0c47e8000461/840005.pdf, s. 2. 
65 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 79f. 
66 Skatteverket, http://www.skatteverket.se/download/18.1f604301062bf0c47e8000461/840005.pdf, s. 2. 
67 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 79f. 
68 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (2002), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, ss. 107f och 145. 
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ett sätt som gör det möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och över-
blicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. En verifikation skall innehålla uppgifter 
som dokumenterar affärshändelsen eller den vidtagna justeringen i bokföringen. 
Verifikationen skall innefatta uppgifter om när den har sammanställts, när affärshändelsen har 
inträffat, vad den avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör samt ha ett 
verifikationsnummer. Räkenskapsinformationen skall bevaras fram till och med det tionde 
året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det arkiverade materialet 
skall förvaras i Sverige. Hur den löpande bokföringen skall avslutas är olika beroende på 
graden av bokföringsskyldighet i den ideella föreningen.69 
 

Graden av bokföringsskyldighet i ideella föreningar 
Graden av bokföringsskyldighet i ideella föreningar kan delas in i fyra steg. Om en ideell 
förening enligt lag inte är tvingad att uppfylla kriterierna i ett steg är den heller inte tvingad att 
enligt lag uppfylla kriterierna i nästföljande steg. För att tydliggöra hur en ideell förening skall 
gå till väga för att avgöra sin bokföringsskyldighet presenteras ett flödesschema över de fyra 
stegen (se bilaga 1). 
 
Steg 1 
Det första steget är att fastställa om den ideella föreningen är bokföringsskyldig. Den ideella 
föreningen har bokföringsskyldighet om den uppfyller något av nedanstående kriterier.70 
 

1) bedriver näringsverksamhet 
2) är moderföretag i en koncern 
3) har tillgångar till ett värde som överstiger 30 prisbasbelopp71 

 
Dessa ideella föreningar skall alltså sköta löpande bokföring och arkivering. 
 
Steg 2 
Det andra steget är att fastställa om den ideella föreningen är ett bokslutsföretag eller ej. En 
ideell förening är ett bokslutsföretag om nettoomsättningen normalt uppgår till mer än 20 
prisbasbelopp72 per år eller om den är ett moderföretag i en koncern. De bokföringsskyldiga 
föreningarna som inte är bokslutsföretag behöver endast sköta och arkivera löpande 
bokföring. 
 
Steg 3 
Det tredje steget är att fastställa hur räkenskaperna i den ideella föreningen skall avslutas. 
Bokslutsföretag måste avsluta sin löpande redovisning med ett årsbokslut eller en års-
redovisning. De måste alltså förutom BFL även följa ÅRL. Ett årsbokslut innehåller en 
balans- och en resultaträkning samt vissa tilläggsupplysningar i noter. Dessa uppgifter 
behöver inte offentliggöras. En årsredovisning består av en balans- och en resultaträkning 
samt noter och förvaltningsberättelse. En årsredovisning måste offentliggöras. För de flesta 
ideella föreningar räcker det att de tillhandahåller exemplar till alla som är intresserade samt 
att den skickas in till Bolagsverket om verket begär detta. Skillnader mellan årsredovisning 

                                                 
69 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 262–270. 
70 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/rapport_ideella.pdf, s. 8 
71 År 2005 är prisbasbeloppet 39 400 kronor. Gränsvärdet år 2005 är således 1 182 000 kronor.  
SCB, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____33883.asp. 
72 År 2005 är prisbasbeloppet 39 400. Gränsvärdet år 2005 är således 788 000 kronor.  
SCB, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____33883.asp. 
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och årsbokslut rör alltså omfånget och om handlingen måste tillhandahållas utomstående eller 
ej.73 
 
Den löpande redovisningen skall avslutas med en årsredovisning om bokslutsföretaget under 
de senaste två räkenskapsåren i medeltal haft fler än tio anställda74 eller om nettovärdet på 
föreningens tillgångar uppgår till mer än 24 miljoner kronor.75 Övriga ideella föreningar som 
är bokslutsföretag skall avsluta den löpande redovisningen med ett årsbokslut. Innebörden av 
ovanstående innebär att föreningar som har högst tio anställda och tillgångar på högst 24 
miljoner kronor endast behöver avsluta räkenskaperna med årsbokslut.76 
 
Steg 4 
Det fjärde steget är att fastställa huruvida det finns några ytterligare krav som ställs på den 
ideella föreningen. Det finns i ÅRL ytterligare krav som endast gäller större föreningar som 
skall upprätta årsredovisning. Dessa krav ställs på den ideella föreningen som uppfyller något 
av nedanstående kriterier.77 
 

1) bedriver näringsverksamhet och har tillgångar värderade till mer än 1 000 
prisbasbelopp78 enligt balansräkningen de två senaste räkenskapsåren 

2) har i medeltal haft mer än 200 anställda under de senaste två räkenskapsåren 
 
För en ideell förening som omfattas av något av ovanstående kriterier gäller följande: 
 

1) Den är skyldig att utan särskild begäran skicka in årsredovisningshandlingarna till 
Bolagsverket. Handlingarna skall ha inkommit senast sex månader från 
räkenskapsårets utgång 

2) Den skall upprätta en finansieringsanalys i sin årsredovisning 
3) Den skall upprätta minst en delårsrapport per år 
4) För vissa större ideella föreningar som är moderföretag kan ytterligare krav vad gäller 

koncernredovisning tillkomma79 
5) Den är skyldig att ha en kvalificerad revisor80 

 
De regler som presenteras i de fyra stegen ovan är ideella föreningar skyldiga att följa enligt 
lag. Det finns dock inga hinder för ideella föreningar att upprätta en årsredovisning eller ett 
årsbokslut trots att de inte är skyldiga till det enligt lag.81 För att fastställa om en ideell 
förening är bokföringsskyldig, ett så kallat bokslutsföretag, krävs det att det finns en 
avgränsning av begreppen näringsverksamhet och nettoomsättning.82 Här följer därför en 
presentation av dessa begrepp. 
 

                                                 
73 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/ideella_nar_uppratta.pdf, s. 4. 
74 Den normala årsarbetstiden för en anställd är 1 920 betalda närvarotimmar per år 
75 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 268. 
76 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/ideella_nar_uppratta.pdf, s. 7. 
77 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/ideella_nar_uppratta.pdf, s. 9. 
78 År 2005 är prisbasbeloppet 39 400. Gränsvärdet år 2005 är således 39 400 000 kronor. SCB, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____33883.asp. 
79 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/ideella_nar_uppratta.pdf, s. 9. 
80 Bolagsverket, http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/829v.pdf, s. 5. 
81 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/ideella_nar_uppratta.pdf, s. 9. 
82 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 743. 
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Näringsverksamhet 
Det finns ingen definition av begreppet näringsverksamhet i BFL, dock skriver BFN i ett 
uttalande att näringsverksamhet normalt avser sådan ekonomisk verksamhet som, utgör eller 
kan anses utgöra näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller 
anses vara utövad av den som är näringsidkare i konsumentköplagen (1990:932).83 
 
Enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen avses med näringsverksamhet förvärvsverksamhet som 
bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter 
samt avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet.84 Enligt konsumentköp-
lagen är näringsidkare en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har 
samband med den egna näringsverksamheten.85 
 
De flesta aktiviteter inom ideella föreningar inbegriper yrkesmässig ekonomisk verksamhet i 
någon form. Dessa aktiviteter klassas som näringsverksamhet. Det finns inte något krav på att 
verksamheten skall drivas i vinstsyfte - trots att syftet med verksamheten är välgörande 
klassas det som näringsverksamhet. Undantaget från detta är om den yrkesmässiga 
ekonomiska verksamheten utgör enstaka fall som har ett begränsat omfång som till exempel 
om den ideella föreningens enda ekonomiska verksamhet sker i form av att ordna en 
tillställning till självkostnadspris eller till en blygsam vinst någon gång per år.86 
 
Om det uppkommer en vinst från rörelsen får denna vinst ej delas ut till medlemmarna av den 
ideella föreningen. Vinsten skall användas endera till att konsolidera föreningens ställning 
eller till att främja föreningens målsättning. Det finns inga krav på avsättning till reservfond 
eller liknande.87 
 
Det har uppstått flera tillämpningsproblem vad gäller avgränsningen av ideella föreningars 
bokföringsskyldighet på grund av näringsverksamhet.88 BFN startade därför under hösten 
2001 ett projekt med syfte att klargöra vad begreppet näringsverksamhet innefattar. Monika 
Wendleby, jurist vid BFN:s kansli, har i Balans redogjort för tre slutsatser rörande begreppet 
näringsverksamhet i ideella föreningar som kan dras utifrån förarbetsuttalandena.  
 
Den första slutsatsen är att kopplingen mellan näringsverksamhet och bokföringsskyldighet 
inte är ny utan fanns redan i 1976 års BFL. Skillnaden är att om någon del av en ideell 
förenings verksamhet klassas som näringsverksamhet skall all verksamhet inom föreningen, 
även den ideella, omfattas av bokföringsskyldigheten.  
 
Den andra slutsatsen är att det finns en stark koppling mellan de bokföringsrättsliga och 
konsumentköprättsliga begreppen av näringsverksamhet. I förarbetena till konsument-
köplagen anges att begreppet skall fattas i vidsträckt betydelse. Vidare anges att näringsidkare 
omfattar varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur av sådan 
karaktär att verksamheten kan betraktas som yrkesmässig. 
 
Den tredje och sista slutsatsen är att det finns en koppling mellan det bokföringsrättsliga och 
det skattemässiga begreppet. Kopplingen mellan det bokföringsrättsliga och det skatterättsliga 

                                                 
83 BFN, http://www.bfn.se/redovisning/BFN_nyU/utt_intakter_ideella.pdf, s. 3. 
84 Rixlex, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm. 
85 Rixlex, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900932.htm. 
86 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/rapport_ideella.pdf, s. 3. 
87 Hemström, Carl (2000), Organisationernas rättsliga ställning Om ekonomiska och ideella föreningar, s. 85. 
88 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/rapport_ideella.pdf, s. 41. 
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begreppet näringsverksamhet innebär att om verksamheten faller under detta senare begrepp 
är föreningen bokföringsskyldig. Dock anses den skatterättsliga avgränsningen av begreppet 
näringsverksamhet vara snävare än den konsumentköprättsliga vilket gör att en verksamhet 
kan utgöra näringsverksamhet i bokföringssammanhang trots att den inte faller under det 
skatterättsliga begreppet. 
 
Wendleby diskuterar vidare vad som bör klassificeras som näringsverksamhet. Försäljning av 
varor eller tjänster, servering, anordnade av konserter, danser eller andra evenemang, bingo 
och dylikt räknas som näringsverksamhet. Det spelar ingen roll om verksamheten bedrivs på 
självkostnadsprisbasis eller enbart riktas till föreningens medlemmar. De flesta tjänster som 
ideella föreningar utövar och som innefattar någon form av ekonomisk verksamhet torde 
enligt Wendleby innefatta näringsverksamhet. Även aktiviteter som många sannolikt inte 
uppfattar som kommersiella omfattas. För att fastställa om verksamheten innebär närings-
verksamhet är prövningen om verksamheten kan anses som yrkesmässig ofta central. 
Föreningarna måste i varje enskilt fall göra en självständig prövning av om den ekonomiska 
verksamheten som bedrivs når över näringsverksamhetströskeln. Som nämnts tidigare är hela 
verksamheten bokföringsskyldig om det finns minst en verksamhet inom föreningen som 
betecknas som näringsverksamhet.89  
 

Nettoomsättning 
Med nettoomsättning i en ideell förening menas nettointäkter ifrån näringsverksamhet.90 Hit 
räknas föreningens försäljning av varor och tjänster. Medlemsavgifter, gåvor och bidrag skall 
dock inte räknas in i nettoomsättningen.91 
 
 
Revisorns roll i ideella föreningar 
När det gäller revision i ideella föreningar har det tidigare inte funnits några lagstadgade krav. 
Enligt lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter har dock fysiska och juridiska personer 
varit tvungna att spara underlag som gör det möjligt för myndigheter att utföra kontroll. De 
föreningar som tidigare valde att göra revision behövde alltså ej använda sig av kvalificerade 
revisorer förutsatt att ej föreningens stadgar krävde detta.92 Specialförbunden inom 
riksidrottsförbundet föreslog dock elitidrottsföreningarna att en kvalificerad revisor skulle 
väljas av föreningsstämman för att genomföra revision.93 
 
I och med lagändringen finns det nu lagstadgade bestämmelser om revisionsskyldighet. Den 
är dock begränsad till att enbart omfatta de största ideella föreningarna, de som uppfyller 
något av kriterierna i steg fyra ovan. Dessa föreningar är alltså skyldiga enligt den nya lagen 
om revision att ha en kvalificerad revisor.94  
 
Revisorns uppgift vid revision av en ideell förening är att kontrollera föreningens räkenskaper 
och att styrelsen har arbetat på ett sätt som följer föreningens stadgar. Som avslutning på 

                                                 
89 Wendleby, Monika, Bokföring i ideella föreningar, Balans 2/2002 s. 38 ff. 
90 De ideella föreningar som är skattskyldiga till moms skall dra av momsen vid fastställandet av 
nettoomsättningen. Detta gäller de ideella föreningar som inte är allmännyttiga. 
91 BFN, http://www.bfn.se/publikationer/ideella_nar_uppratta.pdf, s. 5. 
92 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, ss. 85 och 110ff. 
93 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (1998), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, s. 133. 
94 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (2002), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, ss. 131 och 145. 
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revisionen skall revisorn skriva en revisionsberättelse.95 Den skall innehålla ett uttalande om 
huruvida redovisningen har gjorts enligt god föreningssed eller inte, om det framkommit att 
styrelsen eller en ledamot har gjort något fel som kan medföra skadeståndsskyldighet samt 
övriga upplysningar som revisorn anser kan vara av intresse för föreningens medlemmar. 
 
Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalanden om huruvida revisorn rekommenderar att 
årsmötet bör fastställa balansräkningen, resultaträkningen och förvaltningsberättelsen samt en 
rekommendation med motivering till årsmötet att ge eller inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Om 
revisorn har missat eller undanhållit någonting som borde ha varit med i revisionsberättelsen 
kan han eller hon hållas skadeståndsskyldig.96 
   
Revisionen har som funktion att skydda föreningens intressenter. Revisorn är därför skyldig 
att hålla sig neutral till de intressenter som kan knytas till hans eller hennes gransknings-
uppdrag.97 Revisorn får därför inte ingå i styrelsen och bör inte var släkt med eller ha nära 
anknytning till någon i styrelsen. Revisorn får heller inte hjälpa till med föreningens 
redovisning, ha hand om föreningens pengar eller ha skuld till föreningen eller någon av 
föreningens ledamöter.98  
 
I små ideella föreningar är revisionen dock oftast ett rent förtroendeuppdrag som bedrivs helt 
ideellt. Detta har både sina för- och nackdelar. Fördelen är att revisionen blir gratis, och 
nackdelen att tillräcklig kunskap kanske inte alltid finns att tillgå samt att signaler till 
styrelsen inte alltid lämnas i tid. Det finns även risk att en person med hjärtat i föreningen inte 
alltid riktar kritik trots att det kan vara befogat.99 
 
 
Framtida lagstiftning 

Normgivning från BFN 
BFN är en myndighet under regeringen som har huvudansvaret för utvecklandet av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat 
genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial. BFN är statens expertorgan 
vad gäller redovisningsområdet. Nämnden biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, 
deltar i utredningar samt yttrar sig över författningsförslag.100 BFN fattade i februari 2004 ett 
beslut som kan komma att leda till förändringar för onoterade företag och därmed ideella 
föreningar. BFN kommer att arbeta fram fristående nationella regler för olika kategorier av 
onoterade företag. Syftet är att förenkla för företagen och att förbättra möjligheterna för 
intressenterna att förstå den finansiella informationen. BFN vill utveckla ett system som 
präglas av enhetlighet, systemtänkande och stabilitet, som utgår från traditionella 
redovisningsprinciper och har ett begränsat omfång.  
 
Enligt BFN:s förslag skall företag delas in i fyra kategorier, K1, K2, K3 och K4. Små ideella 
föreningar kommer att tillhöra K1 tillsammans med små enskilda näringsidkare och 

                                                 
95 Skatteverket, http://www.skatteverket.se/download/18.1f604301062bf0c47e8000461/840005.pdf, s. 2. 
 
96 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 55. 
97 Diamant, Adam (2004), Revisorns oberoende Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess 
funktion och konstruktion, s. 386f. 
98 FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 1, s. 53. 
99 Lindblad, Jan och Lundén, Björn (2002), Ideella föreningar skatt, ekonomi & juridik, ss. 131 och 145. 
100 BFN, http://www.bfn.se. 
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handelsbolag. Reglerna i denna kategori kommer att ligga nära de utkast som remitterats från 
BFN. De större ideella föreningarna kommer troligtvis att tillhöra K2, liksom de flesta 
aktiebolagen och ekonomiska föreningar kommer att göra. Redovisningsprinciperna för K2 är 
inte klara ännu men kommer ej att resultera i en kortversion av IFRS utan istället kommer det 
att införas begränsade möjligheter för företag att välja mellan olika redovisningsprinciper. 
Kategori K3 kommer att gälla för företag som inte är små men som inte är stora i den 
bemärkelsen att de måste följa IFRS. Den fjärde kategorin K4 är företag som i sin koncern-
redovisning skall tillämpa IFRS. Om en ideell förening tillhör en koncern är det utifrån vilken 
kategori koncernen tillhör som avgör vilken kategori den ideella föreningen tillhör.101  
 
K1–K4 är dock endast på förslag. BFN bedömer det dock som troligt att det kommer att bli en 
kategorisering. Först skall dock de olika kategorierna ut på remiss och därefter behandlas av 
BFN i plenum. Där det skall diskuteras om hur de allmänna råden slutligen skall se ut. K1 och 
K2 tror Claes Eriksson, redovisningsexpert på BFN:s kansli, kommer att träda i kraft år 2007; 
det beror dock på hur arbetet fortskrider. När K3 respektive K4 kan komma att träda i kraft är 
enligt Eriksson svårt att ha en uppfattning om. Meningen är att normgivningen skall leda till 
en proposition och att ett beslut skall tas under våren år 2006.102 
 

Promemoria från Justitiedepartementet 
I november 2004 remitterade Justitiedepartementet promemorian, Förenklade redovisnings-
regler med mera (Ju2004/10672/L1). Flera förändringar är på förslag med avseende på nu 
gällande BFL för ideella föreningar. Bland annat skulle om förslaget går igenom i sin helhet 
de ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet endast vara bokföringsskyldiga för den 
delen av föreningens verksamhet som klassificeras som näringsverksamhet. Vilket skulle vara 
en återgång till 1976 års BFL.  
 
Begreppet bokslutsföretag skulle tas bort och istället skulle ÅRL gälla för ideella föreningar 
som uppfyller mer än ett av följande kriterier: 
 
1) att medeltalet under de senaste två åren har uppgått till mer än 50 anställda 
2) att nettovärdet av tillgångarna under samma tid har uppgått till mer än 25 miljoner kronor 
3) att nettoomsättningen under samma tid har uppgått till mer än 50 miljoner kronor 
 
Detta är en höjning av nuvarande gränsvärden och skulle innebära en anpassning till EU:s 
lagstiftning.  
 
Det skulle även införas krav på upprättande av årsbokslut i alla bokföringsskyldiga ideella 
föreningar. För de små föreningarna med en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor 
föreslås regler om ett förenklat årsbokslut. Idag regleras detta dock oftast redan i 
föreningarnas egna stadgar. Förslagen innebär alltså lättnader för framförallt små och medel-
stora ideella föreningar. Remisstiden för förslaget gick ut den 15 mars 2005. Hittills har det ej 
presenterats någon ytterligare information om hur arbetet fortskrider. Enligt promemorian 
föreslogs förslaget träda i kraft den 1 januari 2006. Vilket vi dock kan konstatera ej är 
fallet.103 
 
                                                 
101 Bengtsson, Anders, Framtidens redovisningsregler för onoterade företag, Balans 6–7/2004, s. 25ff. 
102 E-post korrespondens den 25 november 2005 med Eriksson, Claes, Redovisningsexpert vid BFN:s kansli, 
Stockholm. 
103 BFN, http://www.bfn.se/bfn/yttrande_redovisningsregler.pdf, s. 1–8. 
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4. EMPIRI 
___________________________________________________________________________
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den empiri som insamlats. Vi börjar med en 
sammanställning av den debatt vi funnit i tidskriften Balans. Därefter presenteras en 
sammanställning av de samtalande intervjuer vi genomfört. Här redogör vi för 
respondenternas åsikter om hur väl de anser att de ideella föreningarna har anpassat sig till 
BFL och ÅRL. Dessutom redogör vi för deras inställning till den utökade bokförings-
skyldigheten för ideella föreningar och kartlägger i vilken riktning de vill att bokföringslag-
stiftningen skall utvecklas. 
___________________________________________________________________________ 
  
 
Sammanställning av Balansdebatt 
Efter att systematiskt gått igenom Balans åren från och med 2000 till och med 2005 nummer 
elva, har vi funnit att debatten rörande BFL och ideella föreningars utökade bokförings-
skyldighet, i likhet med den tidigare forskningen, har varit sval. Endast ett fåtal inlägg har 
publicerats. Inläggen presenteras här i den ordning som de har publicerats i Balans. 
 
Patric Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young, uttryckte i slutet av år 2000 sin åsikt 
rörande kommande lagändring. Nilsson ansåg att lagstiftning, praxis och normbildning alltid 
har varit bristfällig i ideella föreningar. Att den nya BFL nu även skulle komma att omfatta 
ideella föreningar samtidigt som även den nya revisionslagen (1999:1079) kan tillämpas på 
större ideella föreningar såg Nilsson som positivt.104 Lagändringen leder enligt Nilsson till att 
det nu äntligen finns regler för revision i ideella föreningar.105 
 
I en artikel skriven av Kristina Anderson, auktoriserad revisor på BDO, förs en diskussion om 
revision av hästar. De flesta av Sveriges 500 ridskolor drivs som ideella föreningar. Svenska 
ridsportsförbundet rekommenderar att minst en av föreningens revisorer skall vara 
kvalificerad revisor. Andersson är av åsikten att det i ideella föreningar ofta finns en annan 
problematik än vad det gör i vanliga företag. Hon har även upplevt att en del revisorer har 
tråkiga erfarenheter av ideella föreningar i den grad att de inte vill ha dem som klienter.106 
 
Stellan Nilsson, universitetslektor vid Handelshögskolan i Umeå, skrev en debattartikel under 
år 2002 angående BFN:s projekt för att normera bokföringsskyldigheten för ideella 
föreningar. Detta är ett område som enligt Nilsson lider av vissa oklarheter och han såg med 
glädje på BFN:s initiativ till att klargöra de ideella föreningarnas redovisningsmässiga 
ställning. Nilsson hävdar att en utvidgning av den formella bokföringsskyldigheten är 
olycklig. Nilsson menar att tidigare frånvaro av formell bokföringsskyldighet enligt BFL inte 
inneburit att ideella föreningar saknat bokföring. I stället har utformningen av bokföring och 
revision styrts i föreningarnas stadgar som i praktiken skulle kunna innebära att kraven ibland 
kan likna BFL:s krav. Dock har det för föreningarna funnits en möjlighet till flexibilitet, och 
en möjlighet att anpassa nivån på de formella kraven efter föreningens verksamhetsomfattning 
och ambitionsnivå beträffande årsredovisningen. Denna flexibilitet bortfaller i viss mån med 
formell bokföringsskyldighet. Nilsson menar att det naturligtvis går att hävda att en 

                                                 
104 Med större ideella föreningar avses här de som är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning. 
FAR (2005), FARs Samlingsvolym 2005 – Del 2, s. 18. 
105 Nilsson, Patric, Ska vi tillstyrka ansvarsfrihet i ideella föreningar eller ej?, Balans 11/2000, s. 14. 
106 Anderson, Kristina, Blunda och hålla i manen? Några praktiska råd om revision av hästar och hästfolk, 
Balans 2/2002 s. 25ff. 
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utvidgning av kraven till att formellt följa BFL inte skulle vara till någon nackdel för de större 
föreningarna eftersom de redan borde ha en sådan nivå på bokföringen. BFL innehåller dock 
en mängd detaljbestämmelser som knappast är särskilt meningsfulla för mindre och medel-
stora ideella föreningar. 
 
Vidare skriver Nilsson att man bör komma ihåg att i exempelvis de flesta mindre idrotts-
klubbar sköts bokföringen av någon medlem på ideell basis. I slutänden riskerar de formella 
kraven och exempelvis rädslan för ett formellt straffansvar att innebära att även mindre och 
medelstora föreningar tvingas lämna bokföringen till professionella bokföringsbyråer med en 
kännbar kostnad för föreningarna. Dessutom skriver Nilsson att det är sannolikt att det för 
medlemmarna kan innebära kraftigt försämrad informationsservice. Den vinst föreningen 
eventuellt kan uppnå med en högre nivå på den formella bokföringen kan alltså riskera att 
uppvägas av en sämre åtkomlighet för medlemmarna, som är de viktigaste intressenterna. 
Nilsson anser att andra intressenters krav inte borde väga lika tungt, men att BFL:s krav är 
tillkomna främst med beaktande av andra intressenter än medlemmarna. 
 
Utvidgningen av bokföringsskyldigheten motiveras i BFN:s utkast (se rubriken Närings-
verksamhet, sida 24) med den koppling till konsumentköplagens definition av närings-
verksamhet som görs i förarbetena till BFL. Det hävdas i utkastet att denna koppling inte är 
ny, och att BFN alltså bara lägger fast vad som redan egentligen är, eller borde ha varit praxis. 
Detta må vara formellt riktigt, men enligt Nilsson är tolkningen av konsumentköplagens 
definition av näringsverksamhet i relation till de ideella föreningarna ny, och resulterar de 
facto i avsteg från den praxis som tidigare gällt. Nilsson skriver att ett bättre sätt att hantera 
frågan om ideella föreningars bokföringsskyldighet vore att lägga fast det som tidigare varit 
praxis på området, nämligen att formell bokföringsskyldighet enligt BFL föreligger om 
föreningen i skatterättslig mening är att betrakta som näringsidkare. Att BFN blandar in 
ytterligare definitioner av näringsverksamhet utifrån hårt vinklade tolkningar av lagens 
förarbeten är bara ägnat att sprida ytterligare förvirring på ett redan förvirrat område.107 
 
BFN kom i ett senare nummer av Balans med sin syn på Nilssons debattartikel. Nilsson tyckte 
att utvidgningen av den formella bokföringsskyldigheten var olycklig och att det var allvarligt 
att BFN inte ville ta ansvar för att skapa normer utan endast tolka gällande rätt. BFN svarade 
att de har tagit fram rapporten för att ge personer i föreningslivet svar på hur BFN ser på 
bokföringsskyldigheten. Syftet var att ge en service till föreningarna. BFN har ej skapat några 
nya regler genom rapporten utan endast utrett och förklarat innehållet i de lagar som 
lagstiftaren beslutat. BFN har remissbehandlat ett rapportutkast i ett femtiotal remiss-
instanser.108 Förutom de remissinstanser som svarade fick de även in ett svar från Stellan 
Nilsson. 16 remissinstanser var övervägande positiva och instämde i huvudsak medan tre till 
övervägande del inte instämde. Bland de tre negativa inräknades även Nilsson.109 
 
I mitten av år 2003 valde Balans ideella föreningar som tema i ett av sina nummer. Inge 
Wennberg, jur.kand., skrev då en artikel om den utökade bokföringsskyldigheten och det 
ökade ansvar som följer med den. Flera ideella föreningar har enligt Wennberg sett de ökade 
kraven på redovisningen som en besvärlig överraskning. Tidigare har de skött redovisningen 

                                                 
107 Nilsson, Stellan, Bokföringsnämnden riskerar att göra föreningslivet en björntjänst, Balans 4/2002, s. 41ff. 
108 Remissinstanserna bestod av myndigheter, domstolar, föreningar trossamfund och olika expertorgan. 
Bengtsson, Anders och Wendleby, Monika, Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om 
bokföringsskyldigheten, Balans 8–9/2002, s. 9. 
109 Bengtsson, Anders och Wendleby, Monika, Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om 
bokföringsskyldigheten, Balans 8–9/2002, s. 9f. 
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efter bästa förmåga men nu måste de följa ett mer enhetligt lagreglerat system. Wennberg tror 
att det under en lång övergångstid kommer att finnas åtskilliga brister i redovisningen hos 
många ideella föreningar.110 
 
Öhrlings och Föreningssparbanken anordnade år 2002 för första gången en tävling för att utse 
bästa årsredovisning eller årsbokslut inom den ideella sektorn. Syftet med tävlingen var att 
främja utvecklingen inom ideella sektorn genom att lyfta fram goda exempel. Nästan 100 
tävlingsbidrag kom in. De vanligaste bristerna som noterades i tävlingsbidragen var att 
uppställningsformerna för resultat- och balansräkning inte följde ÅRL, att revisionsberättelsen 
saknades eller hade avgivits av en ej kvalificerad revisor eller att redovisningsprinciper 
saknades eller var bristfälliga.111 Tävlingen visade alltså att det finns vissa brister i flera av de 
ideella föreningarnas årsredovisningar. 
 
BFN:s kanslichef Anders Bengtsson publicerade år 2004 en artikel där han gav uttryck för 
sina åsikter rörande redovisningslagstiftningen för onoterade bolag. Bengtsson ansåg att 
redovisningslagstiftningen är för svårtolkad och att det finns alldeles för många tillämpare 
som inte har klarat av sin uppgift. Tillämparna måste enligt Bengtsson bli bättre på att tolka 
reglerna och vara tydligare i sin information om vilka redovisningsprinciper de tillämpar. 
Bengtsson anser att regelverket har vuxit sig för stort för att passa små och medelstora 
företag, däribland flera ideella föreningar. Lösningen på problemet vore enligt Bengtsson att 
minska mängden regler eller valfriheten vad gäller redovisningsprinciper. Regelverket vi har 
idag är stort och svårt att tillämpa vilket enligt Bengtsson leder till finansiell information av 
tveksamt värde.112 
 
 
Sammanställning av intervjuerna med de kvalificerade revisorerna 
Här följer en sammanställning av intervjuerna med våra respondenter från BDO, Lindebergs 
Grant Thornton, SET Auktoriserade revisorer och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
Samtliga respondenter har valts ut av respektive revisionsbyrå utifrån deras kunskap och 
erfarenhet vad gäller revision av ideella föreningar. För mer information om respektive 
revisionsbyrå (se bilaga 4). 
 

BDO Nordic AB 
Från BDO i Växjö har vi intervjuat delägaren Helena Wallenborg. Hon har arbetat med 
revision sedan 1990 och är sedan 1996 auktoriserad revisor. Hon är med i BDO:s bransch-
grupp för revision av ideella föreningar. 
 
BDO har fått fler ideella föreningar som klienter sedan bokföringsskyldigheten utökades för 
ideella föreningar, Wallenborg tror inte att det är en följd av BFL utan snarare ett sätt för de 
ideella föreningarna att visa sina medlemmar och övriga intressenter att deras redovisning är 
att lita på. Att klienterna väljer BDO tror hon beror på byråns stora erfarenhet av ideella 
föreningar. 
 

                                                 
110 Wennberg, Inge, Sektorn där vi alla är med, Balans 5/2003, s. 22. 
111 Grahn, Johan och Törning, Eva, Vissa brister finns men också mycket bra, Balans 5/2003, s. 23ff. 
112 Bengtsson, Anders, Framtidens redovisningsregler för onoterade företag, Balans 6–7/2004, s. 25ff. 
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Wallenborg anser att det är nödvändigt att ideella föreningar har bokföringsskyldighet i den 
utsträckning de har idag. Detta då hon anser att det är viktigt att de ideella föreningarna har 
krav på sig att följa BFL och ÅRL. Hennes åsikt har inte förändrats över tiden. 
 
Hur väl de ideella föreningarna har anpassat sig till BFL och ÅRL är enligt Wallenborg olika 
för olika föreningar. Synen på bokföringen är avhängig av kassör och övriga i styrelsen samt 
av storleken på den ideella föreningen. Wallenborg anser att kompetensen ute i föreningarna 
ofta är undermålig. Långt ifrån alla ideella föreningar uppfyller enligt henne kraven vad gäller 
redovisningsprinciper och värderingar. Felen åtgärdas i de ideella föreningar som har 
kvalificerad revisor men kvarstår i övriga.  
  
Wallenborg har haft problem med att definiera näringsverksamhet i ideella föreningar och 
anser att gränsdragningen är diffus. Dock har BFN:s rekommendationer skapat viss tydlighet. 
Enligt Wallenborg är det en olycklig kombination med otydliga gränser vad gäller 
näringsverksamhet samtidigt som den interna kompetensen vad gäller bokföring är bristfällig i 
många föreningar. 
 
Wallenborg tror att förslaget K1–K4 kommer att gå igenom och att ideella föreningar kommer 
att klassificeras som K1-företag med samma förenklingar som för enskilda firmor. 
Wallenborg anser dock att den lagstiftning vi har idag är bra och att det inte behövs några 
förändringar. Viktigast är enligt Wallenborg att det ställs krav på föreningarna att sköta 
bokföringen ordentligt enligt gällande regelverk. För att detta skall kunna infrias krävs enligt 
henne en intern kompetenshöjning inom många föreningar. 
 

Lindebergs Grant Thornton 
Från Lindebergs Grant Thornton i Uppsala har vi intervjuat Michael Palm, auktoriserad 
revisor sedan sju år tillbaka.  
 
Lindebergs har fått fler ideella föreningar som klienter sedan bokföringsskyldigheten 
utökades. Det är främst konsultuppdrag som tillkommit och byrån har fått konkurrera med 
andra redovisningsbyråer. Revisionsuppdragen har varit få då det för de flesta ideella 
föreningarna inte krävs kvalificerad revisor för revision. 
 
Palm anser att det är nödvändigt att ideella föreningar skall ha bokföringsskyldighet i den 
utsträckning de har idag. Detta för att föreningarna skall kunna tillgodose sina intressenters 
informationskrav. Palms åsikt har inte förändrats över tiden. 
 
Om de ideella föreningarna uppfyller kraven i BFL beror på kvalitén hos den som upprättar 
årsredovisningen. Om detta sker av en revisions- eller redovisningsbyrå blir kvalitén bättre. 
Palm tror att det finns många föreningar som inte uppfyller kraven i BFL. Han tror dock inte 
att felen upptäcks i de föreningar som inte behöver anlita en kvalificerad revisor. Vilket gör 
att föreningarnas årsredovisningar kommer att fortsätta att innehålla felaktigheter och brister. 
 
Palm anser att det både finns positiva och negativa aspekter med den utökade bokförings-
skyldigheten. Positivt är att det har blivit mer ordning och reda vad gäller redovisningen då 
fler ideella föreningar har valt att anlita extern hjälp i form av redovisnings- eller revisions-
byråer. Samtidigt som även fler ideella föreningar har valt att öka kompetensen internt inom 
föreningen genom att utbilda den eller de personer inom föreningen som är ansvariga för 
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föreningens redovisning. Den negativa aspekten med utökad bokföringsskyldighet är de 
eventuellt ökade kostnaderna för föreningarna. 
Palm anser att BFL har uppnått avsedda effekter i de föreningar som följer lagen. Men det 
finns fortfarande ideella föreningar som ej följer lagen. Han ser inte att samma effekt hade 
kunnat uppnås på något annat sätt än genom lagstiftning. 
 
Palm anser att gränsdragningen vad gäller näringsverksamhet är mer eller mindre diffus. Dock 
har BFN:s rekommendationer skapat en viss tydlighet, och om redovisningen sker på ett 
korrekt sätt är det vanligen inte några problem.  
 
Palm tror inte att det kommer att ske några större förändringar vad gäller lagstiftning som rör 
ideella föreningar. Huruvida BFN:s förslag K1–K4 eller Justitiedepartementets promemoria 
Förenklade redovisningsregler med mera kommer att gå igenom vet inte Palm. Han tror dock 
att det är störst sannolikhet att BFN:s kategorisering går igenom. Själv är han dock nöjd med 
den lagstiftning vi har idag och tycker inte att det behövs några förändringar. Dock skulle lag-
stiftningen behöva efterlevas bättre. För att detta skall kunna förverkligas krävs utökad 
kontroll. 
 

SET Auktoriserade revisorer  
Från SET Auktoriserade revisorer i Stockholm har vi intervjuat Bo Holmström, auktoriserad 
revisor. Holmström har arbetat 15 år som revisor varav sju som auktoriserad revisor. Han har 
arbetat mycket med ideella föreningar och ansvarar för kurser inom redovisning, skatter och 
civilrätt för ideella föreningar.  
 
SET revisionsbyrå har till viss del fått fler ideella föreningar som klienter sedan bokförings-
skyldigheten utökades för ideella föreningar. Detta främst genom att fler föreningar väljer 
kvalificerade revisorer. När nya BFL infördes hade byrån en hel del konsultuppdrag angående 
utformning av bokslutshandlingar men det var mer av engångskaraktär.  
 
Holmström anser att den utökade lagstiftningen är nödvändig. Tidigare var det lite ”vilda 
västern” vad gällde ideella föreningar. Genom tillskapandet av ett gemensamt regelverk har 
redovisningen stramats upp avsevärt och detta är till godo både för medlemmar och för andra 
intressenter som till exempel givare. Holmströms åsikt rörande lagstiftningen har inte 
förändrats över tiden. 
 
Angående hur väl de ideella föreningarna har anpassat sig till BFL och ÅRL anser Holmström 
att de föreningar som har kvalificerade revisorer har anpassat sig mycket väl. Dock är det ju 
bara väldigt stora föreningar som måste ha detta.113 Vad gäller de mindre är det inte lika bra. 
Generellt följer föreningarna reglerna kring löpande bokföring tämligen väl men när det 
kommer till bokslut och principer samt formalia kring detta är det sämre.  
 
Holmström ser inget negativt med bokföringsskyldighet inom ideella föreningar. Det positiva 
är enligt Holmström själva bokföringsskyldigheten, alltså att det finns en lagstadgad bas att 
stå på vad gäller principer. Det är även positivt att fler ideella föreningar som ej är skyldiga att 
ha en kvalificerad revisor enligt gällande lag ändå har valt att i sina stadgar kräva det. 
Holmström anser vidare att BFL i stort sett har uppnått avsedda effekter. Han tror att det hade 
varit svårt att uppnå dessa effekter på något annat sett än via lagstiftning. 

                                                 
113 Gäller de föreningar som uppfyller något av kriterierna i steg fyra. 
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Vad gäller definitionen av näringsverksamhet anser Holmström att gränsdragningen är svår. 
Han anser dock att BFN genom sina skrifter har varit till hjälp och skapat tydlighet. 
 
I vilken riktning framtida lagstiftning som rör ideella föreningar kommer att utvecklas vet ej 
Holmström. Justitiedepartementet har skrivit en promemoria som om den skulle gå igenom, 
skulle medföra att de flesta föreningarna inte skulle ha krav på upprättande av årsredovisning. 
Holmström tror dock ej den går igenom efter den kritik som riktats från BFN och FAR. Dock 
kan det säkert bli att kraven på en årsredovisning enligt ÅRL inte kommer omfatta lika många 
föreningar som nu.  
  
Holmström vill att lagstiftningen skall utveckla en grundram vad gäller principer, med färre 
krav vad gäller årsredovisningar då denna lagstiftning ej är anpassad efter föreningars 
verksamhet. Det vill säga BFL bör fortsätta gälla men kraven i ÅRL bör lättas upp.  
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm har vi intervjuat Monica Hedberg som är 
auktoriserad revisor sedan 1994. Hedberg arbetar med revision och närstående rådgivning åt 
ideella föreningar, branschföreningar och aktiebolag. 
 
Öhrlings har inte fått fler revisionsuppdrag hos ideella föreningar efter att BFL trädde i kraft. 
När det gäller konsultationsuppdrag har det blivit en marginell ökning. I denna fråga 
konsulterade Hedberg en kollega innan intervjun för att kunna ge ett korrekt svar. Hedberg 
berättar att innan lagen trädde ikraft höll Öhrlings i utbildningar och lämnade ut informations-
material angående bokföringsskyldigheten. Öhrlings är marknadsledande inom ideella sektorn 
och har skapat en särskild avdelning för att ge ännu bättre service. Hedberg menar att detta till 
viss mån tillsammans med nya BFL kan ha gett byrån fler konsultationsuppdrag.  
 
Öhrlings har flera ideella föreningar som revisionsklienter, däribland fackförbund, 
arbetsgivarförbund, kommuner, trossamfund och riksidrottsförbundet. De flesta av deras 
klienter är stora ideella föreningar som enligt BFL måste ha en kvalificerad revisor. Men de 
har även en del föreningar som enligt lag ej är tvingade att ha en kvalificerad revisor men där 
föreningens egna stadgar kräver kvalificerad revisor. Av Öhrlings klienter är det endast ett 
fåtal föreningar där varken lagstiftningen eller stadgarna kräver att en kvalificerad revisor 
skall medverka vid revisionen.  
 
Hedberg menar att för flera stora ideella föreningar har den utökade bokföringsskyldigheten 
inte inneburit några förändringar. Hedberg är av uppfattningen att praxis bland många stora 
ideella föreningar innan lagändringen var att de redan försökte använda sig av BFL som om 
de var aktiebolag på grund av att stadgarna krävde detta. Denna praxis tror Hedberg har 
byggts upp bland annat därför att styrelser och ordförande i ideella föreningar många gånger 
har arbetat på hög nivå inom företagsvärlden och har fört med sig det tänkandet från företag 
till ideella föreningar. Hedberg menar att det är denna praxis som har varit en av orsakerna till 
att bokföringsskyldigheten lagstadgades även för ideella föreningar. Hedberg anser att 
lagstiftaren har försökt tillmötesgå de små ideella föreningarna genom de olika graderna av 
bokföringsskyldighet. För de ideella föreningar som är väldigt små kan Hedberg känna att det 
är onödigt att det skall finnas lagstiftade krav på hur de skall sköta sin bokföring då det inte 
finns något offentligt ljus på dem.  
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Hedberg anser att det är bra med bokföringsskyldighet för ideella föreningar av flera 
anledningar. En av dem är att det i de ideella föreningar där det finns givare av olika slag 
ligger det i givarnas intresse att se att det som skänkts används för rätt ändamål. Genom 
lagstadgade bokföringsprinciper är det lättare för dessa att se om det är fallet. En annan är att i 
de ideella föreningar där medlemmarna bidrar med sin egen tid är det i medlemmarnas 
intresse att se att de som sköter löner och ekonomi gör det på ett korrekt sätt för att dessa 
personer skall finna det meningsfullt att fortsätta. För samtliga typer av ideella föreningar är 
det viktigt med en trovärdig ekonomi för att medlemmarna och andra intressenter skall känna 
solidaritet med föreningen.  
 
Det finns en större informationsrisk i ideella föreningar än vad det finns i aktiebolag. De 
ideella föreningarna skall därför presentera sin verksamhet tydligt och beskriva hur 
föreningens medel/pengar används för att bedriva föreningens verksamhet ändamålsenligt. 
Här skall föreningarna beskriva vad som inbringats genom bidrag, gåva respektive 
försäljning. Hedberg menar att bidragsverksamheten står och faller med att detta sköts på ett 
korrekt sätt. För att verksamhetspresentation skall bli korrekt krävs det att det är ordning och 
reda i bokföringen. Vidare menar Hedberg att ideella föreningar med 90-konton har en stor 
massmedial bevakning på sig och om detta skulle misskötas blir alla föreningar med 90-
konton misskrediterade. För att få inneha 90-konto får föreningen inte ha mer än 25 procent i 
administrativ kostnad. Resterande del, alltså minst 75 procent, måste gå direkt till det ideella 
ändamålet. 
 
Bokföringsskyldigheten är även bra då det tidigare har funnits ideella föreningar av olika 
storlek som inte har brytt sig om bokföringen speciellt mycket, utan kört på i samma gamla 
fotspår med attityden att det ändå inte är någon som bryr sig. Det kan därför ha blivit 
felaktigheter som hade kunnat undvikas om föreningen tagit hjälp av expertis inom området. 
Efter att den nya BFL trädde i kraft anser Hedberg att efterfrågan av expertis har blivit 
bredare och detta är speciellt viktigt för de föreningar som omsätter stora summor. De 
ekonomiska felen som kan uppstå i ideella föreningar drabbar inte bara kassören utan även 
medlemmarna. Dessa fel kan minskas genom att de ideella föreningarna nu har lagstadgade 
regler att rätta sig efter.  
 
Anpassningen till den nya lagen har enligt Hedberg gått bra, precis som med alla 
lagförändringar har det inneburit en process för att få till bra årsredovisningar. Varje år 
anordnar Öhrlings tillsammans med Föreningssparbanken Ideellt Forum, en tävling om bästa 
årsredovisning bland Sveriges ideella föreningar och verksamhetsstiftelser. Syftet är att 
premiera och stimulera till en god redovisning av verksamheter inom den ideella sektorn. 
Hedberg menar att första året fanns det många brister i årsredovisningarna, medan det i år 
som är fjärde året, (årsredovisning för 2004) var det betydligt färre brister, utvecklingen går åt 
rätt håll. Öhrlings rekommenderar de ideella föreningar som väljer att inte följa utsatta 
värderingsregler eller redovisningsprinciper att ange detta i sin årsredovisning för att 
tydliggöra detta samt att motivera varför dessa inte följs. 
 
Hedberg har funderat på frågan om effekterna som bokföringsskyldigheten inneburit hade 
kunnat åstadkommas på något annat sätt. Hon tror sig ha kommit fram till att det nog inte 
hade gått att göra det på något annat sätt. Hennes argument är som hon uttrycker sig ”som att 
ha kniven på strupen”. Vad hon menar är att om en förening skall upprätta en korrekt 
information om verksamheten (i exempelvis en årsredovisning) kommer de, om de vill, dra ut 
på det in i det längsta. Nu har lagstiftningen gjort att de inte kan dra ut på det längre. 
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Vad gäller näringsverksamhet tycker Hedberg att det är en diffus definition som blir till 
problem. Problemen bottnar i att de ideella föreningar som drivs utan vinstsyfte per definition 
ej skall bedriva näringsverksamhet. Det som föreningar tjänar på att bedriva närings-
verksamhet är sådana pengar som skall gå till det ideella ändamålet. För många ideella 
föreningar är näringsverksamheten ett måste för att kunna genomföra det ideella ändamålet.  
 
De rekommendationer som BFN har kommit med har varit klara, tydliga och bra. Hedberg 
säger att en lag aldrig kan vara tillräckligt detaljrik och att BFN har ett enormt ansvar vad 
gäller att framställa tolkningar för föreningsnivå. Däremot skulle det behövas fler tolkningar. 
Ett exempel som Hedberg tar upp är uppskjuten skatt. Ideella föreningar ser inte på skatt på 
samma sätt som företag gör eftersom att ideella föreningar inte betalar skatt på resultatet. 
Ideella föreningar ser därför ingen vits med att använda sig av uppskjuten skatt som är en 
bokföringsteknisk åtgärd för att periodisera skatten till respektive kostnad eller intäkt vilket 
därmed även påverkar resultatet. 
 
Vad gäller förslag om framtida klassificering tror Hedberg att detta kommer att dröja till efter 
år 2010 och att praxisen kommer att ha ändrat sig innan dess och därför kommer förslaget ej 
att se ut som det gör i dagsläget. Hon tror inte att de beloppsnivåer som i dagsläget är aktuella 
kommer att gälla, utan tror att dessa kommer att nedvärderas. Samtidigt tror hon att det inte 
kommer att vara några skarpa linjer mellan de olika kategorierna och att vissa föreningar till 
och med kommer att kunna stå utanför klassificeringen.  
 
 
Sammanställning av intervjuerna med de ideella föreningarna 
Här följer en sammanställning av intervjuerna med våra respondenter från Djurens Rätt, 
Friskis & Svettis och Hyresgästföreningen. Samtliga respondenter har valts ut av respektive 
ideell förening utifrån deras kunskap om föreningens bokföring. För mer information om 
respektive ideell förening (se bilaga 5). 
 

Djurens Rätt 
Djurens Rätt tillhör kategorin rent ideella föreningar, som alltså varken bedriver ekonomisk 
verksamhet eller har vinstsyfte för medlemmarna. Respondenten Helen von Sydow arbetar på 
Djurens Rätt som ekonomiansvarig och tillsammans med en ekonomiassistent utgör de 
ekonomifunktionen. Förutom att de sköter redovisningen åt Djurens Rätt hjälper de vid behov 
till om lokalorganisationerna har förfrågningar eller problem. von Sydow var under tre år på 
80-talet ideell kassör, nu är hon anställd sedan 1998. 
 
Djurens Rätt upprättar årsredovisning och gjorde det även innan 2001 eftersom att deras 
stadgar krävde det. De intressenter som Djurens Rätts årsredovisning har är, förutom 
medlemmarna, konkurrenter i form av liknande föreningar och personer som är intresserade 
av att lämna donationer eller vill testamentera sitt arv till föreningen utan att de är 
medlemmar. Dessutom vill ibland journalister och annonsörer ta del av årsredovisningen. 
 
Årsredovisningen har ej utökats i någon större skala efter 2001 men den har förändrats, främst 
vad gäller uppställningen. De följer en mall från KPMG och har lagt till uppgifter om 
anställda som till exempel könsfördelning. 
 
Djurens Rätt anlitar en revisor på KPMG och von Sydow tycker att det sker en bra dialog dem 
emellan, till exempel får de tips och stöd på hur de själva kan lösa vissa problem. 
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von Sydow menar att det är bra med bokföringsskyldighet och då främst för medlemmarnas 
skull samt för föreningens självbevarelsedrift då det underlättar för föreningen att se hur den 
klarar sig ekonomiskt genom att den upprätta bokföring enligt lagstadgade mallar.  Det von 
Sydow vill trycka på är att för medlemmarna i de ideella föreningarna är det bättre ju större 
öppenheten är. von Sydow tycker även att väldigt små föreningar bör bokföra men att det ej 
behöver ske utifrån lagstadgade regler och att dessa föreningar ej skall behöva lämna in 
årsredovisning till Bolagsverket. 
 
Djurens Rätt har tidigare haft problem med att definiera om de bedriver näringsverksamhet 
eller ej. Problemet har legat i att Djurens Rätt säljer böcker, muggar, t-shirts och dylikt med 
propaganda. Denna försäljning är ej föreningens huvudsyssla och är dessutom en förlust-
verksamhet. Efter diskussioner med Skatteverket har det beslutats att det inte rör sig om 
näringsverksamhet och att föreningen kan klassas som rent ideell. I redovisningen tas ändå 
denna försäljning upp för att korrekt visa att denna verksamhet förekommer. 
 
von Sydow säger att hon inte kommer ihåg vad hon ansåg om lagförändringen när den trädde 
i kraft, men hon gick på informationsmöten hos KPMG, SFI (Stiftelsen för 
Insamlingskontroll) och FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) inför lagändringen 
där hon fick nödvändig information. Att von Sydow inte kommer ihåg tolkar hon som själv 
som ett tecken på att hon inte såg det som en stor förändring.  
 
Vad gäller den eventuellt kommande lagstiftningen K1–K4 var von Sydow ett par veckor 
innan intervjun på ett informationsmöte hos KPMG. von Sydow berättar att KPMG endast 
kunde lämna vaga upplysningar om vad som kan kommer att gälla för de olika kategorierna, 
men hon noterade att Djurens Rätt kommer att tillhöra K2 då de räknas som en större ideell 
förening. von Sydow anser att det är bra med en uppdelning då hon själv ser hur svårt och 
tidskrävande det är för en del av Djurens Rätts lokalorganisationer att sköta redovisningen. 
Hon säger att det är svårt att få tag på kassörer till föreningarna då många inte vill eller vågar 
ta ansvaret för pengar och redovisning. 
 

Friskis & Svettis 
Friskis & Svettis tillhör den kategori ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet 
men som inte har något vinstsyfte för sina medlemmar. Respondenten Thomas Hallsten 
arbetar som Ekonomi- och it-chef på Friskis & Svettis rikskontor sedan augusti 2005. Hallsten 
har tidigare haft olika funktioner inom ideella föreningar, dock ej som anställd samt arbetat 
inom aktiebolag i 20 år. 
 
Friskis & Svettis upprättar själva sin bokföring och årsredovisning. Friskis & Svettis anlitar 
alltså ingen utomstående konsult men om de har några frågor som de själva inte kan lösa 
vänder de sig till sin externrevisor från Öhrlings. Inom föreningen finns det en internrevisor 
som enligt Hallsten hänger kvar av gammal hävd, det är inget som är reglerat utifrån 
stadgarna. Internrevisorn gör inte mycket men kan ibland be att få se det material som 
externrevisorn har samlat in för granskning.  
 
Intressenter som kan vara intresserade av Friskis & Svettis årsredovisning är först och främst 
medlemmarna. Hallsten säger att banker normalt inte är intressenter eftersom att föreningen 
inte har några krediter men ibland efterfrågar banker ändå deras årsredovisning. Konkurrenter 
är en annan intressent, här nämner Hallsten SATS som är ett bolag som anser att Friskis & 
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Svettis har konkurrensfördelar jämfört med dem eftersom att Friskis & Svettis är moms- och 
skattebefriade. Hallsten menar motsatsen då det enligt honom medför fler hinder än fördelar. 
 
Friskis & Svettis upprättade årsredovisning även innan lagändringen. Eftersom att Hallsten ej 
arbetade för Friskis & Svettis vid lagändringen kan han ej ange vilka exakta effekter lagen har 
inneburit för föreningen eller vilken anpassningar som lagen krävde vad gäller föreningens 
årsredovisning. Men att årsredovisningen har förändrats är tydligt. Hallsten har inför intervjun 
studerat en tio år gammal årsredovisning och jämfört den med deras senaste årsredovisning. 
Han anser att dagens årsredovisning är av en helt annan karaktär, till det bättre. Jämfört med 
den äldre årsredovisningen har den nya årsredovisningen bättre krav, då den gamla års-
redovisningen var av för enkel karaktär. Senaste årsredovisning från Friskis & Svettis 
innehåller allt den skall innehålla enligt vad lagen kräver, men enligt en promemoria från den 
externa revisorn anses den vara för tunn.  
 
Hallsten tycker det är bra att ideella föreningar kan, som han uttrycker det, åka snålskjuts på 
aktiebolagens lagstiftning, och anser att det är bra med lagstadgad bokföringsskyldighet 
oberoende av storlek på föreningen. Hallsten menar att om han själv var en betalande medlem 
hade han velat kunna försäkra sig om att föreningen står för det den utgör sig för att stå för. 
Detta går att finna i årsredovisningar och årsbokslut. För små ideella föreningar finns det inga 
ackumulerade vinster eftersom att ideella föreningar inte får använda ett positivt resultat till 
annat än föreningens ändamål och det krävs därför att det finns bra kalkyler för att säkerställa 
detta. Hallsten tror att det i de flesta små föreningar ser ut på liknande sätt som det gör i 
Friskis & Svettis lokalföreningar där kassörerna åstadkommer bra bokföring även då de inte 
alltid är ekonomiskt utbildade. Rikskontoret utbildar de lokala föreningarnas kassörer, och 
Hallsten menar att nyfikenheten och att de är triggade för sin uppgift oftast räcker. Att 
bokföringen sköts enligt lagstadgade regler hos Friskis & Svettis anser Hallsten är 
nödvändigt. Han menar att de är hårt ansatta i media av konkurrenter och skulle deras 
bokföring eller årsredovisning vara felaktig skulle det innebära en stor negativ massmedial 
effekt för föreningen. Genom att upprätta en korrekt årsredovisning visar Friskis & Svettis att 
de har det torrt om fötterna. 
 
Enligt Hallsten skiljer sig årsredovisningar mellan aktiebolag och ideella föreningar åt genom 
att aktiebolags årsredovisningar är mer informativa där resultat, intäkter och kassaflöde ligger 
i fokus. Medan hos ideella föreningar är det andra aspekter som är viktiga för att visa om 
föreningen går bra. Inom Friskis & Svettis syns detta genom att det viktigaste är medlems-
antalet och huruvida detta antal ökar. Det är i medlemsantalet som de räknar sin framgång. 
Med detta menas inte att resultatet är irrelevant. Resultatet är viktigt men föreningen efter-
strävar inte någon stor vinst utan vill att resultatet skall vara litet, helst så nära +/- 0 som 
möjligt. Om det blir någon vinst används den till utveckling av ny verksamhet under näst-
kommande år. 
 
Vad gäller den eventuellt framtida lagstiftningen med kategoriseringen K1–K4 har Hallsten 
hört talas om det. Han känner sig dock inte tillräckligt insatt för att kunna yttra några åsikter 
om hur han tror att den kan komma att påverka ideella föreningar. Däremot anser Hallsten att 
det finns andra saker som borde förändras inom den ideella sektorn. Han anser att det i 
dagsläget finns hinder som gör att det är svårt för ideella föreningar att agera på en 
konkurrerande marknad. Som exempel menar han att det är svårt för ideella föreningar att få 
tag på lokaler, detta genom att i och med att de är skattebefriade har fastighetsförvaltaren 
svårt att se om de uppfyller ställda krav för att få hyra lokaler. Hos lokalkontoren på Friskis & 
Svettis har det efterfrågats om det inte går att starta ett särskilt hyresbolag för att underlätta 
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när föreningarna behöver nya lokaler. Detta är dock något som Rikskontoret inte anser vara 
förenligt med föreningens målsättning utan skulle lysa i ögonen på konkurrenterna. Hallsten 
menar att politikerna försöker flörta med svenska folket i valtider genom att lova idrottslivet 
bättre möjligheter, detta är dock något som senare ej brukar infrias. Hallsten vill att det skall 
införas förändringar inom lagstiftningen som underlättar för ideella föreningar att agera på 
konkurrerande marknader och menar att det i dagsläget finns många lagar som istället 
försvårar för ideella föreningar.  
 

Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen tillhör den kategorin av ideella föreningar som bedrivs med vinstsyfte 
för medlemmarna men som inte har någon ekonomisk verksamhet. Från Hyresgästföreningen 
har vi intervjuat Urban Ehrenborg som är ekonomichef på riksförbundet. Ehrenborg har 
arbetat på Hyresgästföreningen sedan 2004 och arbetade innan dess i en annan ideell förening, 
RFSU.  
 
Hyresgästföreningen upprättar årsredovisning och gjorde det även innan lagändringen på 
grund av omsättningens storlek. Hyresgästföreningen upprättar sin egen årsredovisning och 
har såväl interna som externa revisorer. De interna revisorerna är förtroendevalda. Extern-
revisorn är en revisor från Ernst & Young. De intressenter som finns till Hyresgästföreningens 
årsredovisning är, förutom medlemmarna, de förtroendevalda, anställda, fastighetsägare och i 
viss mån även journalister. 
 
Hyresgästföreningens årsredovisning har utökats sedan lagändringen trädde i kraft och enligt 
Ehrenborg har den även förbättrats. Hyresgästföreningen har lokalorganisationer på bostads-
områdesnivå och även deras redovisning har blivit bättre sedan BFL trädde ikraft. Exempelvis 
har ofta de lokala föreningarna lokaler som de hyr ut, denna verksamhet har tidigare inte 
redovisats till den grad som det görs idag. Ehrenborg tror att Hyresgästföreningen idag bokför 
de ekonomiska transaktionerna till 95 procent. Anledningen till att bokföringen inte är 
fullständig är att de lokala organisationerna inte förstår eller vill lämna fullständiga uppgifter. 
Årsredovisningen har genomgått stora förändringar sedan lagen trädde i kraft. Här nämner 
Ehrenborg att man tidigare redovisade godtyckliga avsättningar medan man efter lag-
ändringen enbart får redovisa en skuld om det finns en verklig förpliktelse som leder till en 
framtida kostnad. Detta är dock fortfarande ett återkommande problem inom Hyresgäst-
föreningen då det finns vissa personer inom föreningen som fortfarande hävdar att man borde 
göra som man gjort tidigare eftersom att det skulle gynna Hyresgästföreningen. Ehrenborg 
menar att Hyresgästföreningen genomgår en stor kulturförändring till följd av denna del av 
lagändringen. 
 
Ehrenborg såg inte på lagen som en stor grej när den kom. Eftersom Ehrenborg då arbetade på 
RFSU kommer här RFSU att behandlas. På RFSU var det ordning och reda när det gäller 
bokföring och redovisning. Därmed innebar bokföringsskyldigheten inte några större 
förändringar, även då RFSU ej följde ÅRL innan. På RFSU började de arbetet med att 
anpassa sig till lagändringen ett år innan den trädde ikraft. De förändringar som krävdes av 
föreningen var att de nu var tvungna att upprätta en formell årsredovisning med bland annat 
notapparat och värderingsprinciper. 
 
Ehrenborg tycker att det är bra att större ideella föreningar har bokföringsskyldighet men 
menar att kretsen som blev bokföringsskyldiga i och med lagändringen i viss mån blev för 
stor. Ehrenborg menar att vissa föreningar kom i kläm, han nämner som exempel vissa mindre 
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idrottsföreningar som har kaffeservering i anslutning till matcher. Ehrenborg tycker att den 
sortens verksamhet inte borde anses som näringsverksamhet. Gränsen för när en ideell 
förening blir bokföringsskyldig bör enligt Ehrenborg höjas. 
 
När det gäller den eventuellt framtida lagstiftningen med kategoriseringen K1–K4 tycker 
Ehrenborg att det vore bra med förenklingar för små ideella föreningar. Ehrenborgs 
ståndpunkt är att man inte skall kräva för mycket av små ideella föreningar eftersom att de 
inte är några företag och därmed är det ingen som kan bli rik på dem. För större ideella 
föreningar anser Ehrenborg att dagens krav är bra och att dessa ej bör bli mildare.  
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5. ANALYS  
___________________________________________________________________________
Vi börjar detta kapitel med att utifrån vår teoretiska och empiriska referensram redogöra för 
de ideella föreningarnas anpassning till BFL och ÅRL. Därefter följer en analys av in-
ställningen till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar. Avslutningsvis 
presenterar vi den riktning som skribenterna i Balans och våra respondenter i de ideella 
föreningarna samt revisorerna vill att bokföringslagstiftningen skall utvecklas i. Detta kapitel 
innehåller både objektiva och subjektiva data. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
De ideella föreningarnas anpassning till BFL och ÅRL 

Balansdebatt 
Efter att ha tagit del av debatten rörande de ideella föreningarnas anpassning till BFL och 
ÅRL kan inledningsvis konstateras att åsikterna går i samma riktning och visar en enligt vår 
mening ganska dyster bild.  
 
Kristina Anderson nämner att en del revisorer på grund av tråkiga erfarenheter inte vill ha 
ideella föreningar som klienter. Inge Wennberg yppade åsikten att det under en lång 
övergångstid kommer att finnas åtskilliga brister i redovisningen hos många ideella 
föreningar. Anders Bengtsson, ansåg att det år 2004 fortfarande fanns alldeles för många 
tillämpare som inte hade klarat av sin uppgift. Samtliga dessa artiklar ger alltså sken av att de 
ideella föreningarna inte har lyckats anpassa sig till den utökade bokföringsskyldigheten fullt 
ut.  
 
Även tävlingen som anordnades år 2002 för att utse bästa årsredovisning eller årsbokslut inom 
den ideella sektorn visade att det fanns brister i de ideella föreningarnas årsredovisningar. Till 
tävlingen borde enligt vår mening de anmäla sig som vill visa att de har gjort en bra 
avslutning på sin löpande redovisning. Första kriteriet innan man anmäler sig tycker vi borde 
vara att man har följt gällande lag. Att det visade sig att det fanns brister beträffande 
uppställningsformer för resultat- och balansräkning som ej följde ÅRL, att revisions-
berättelsen saknades eller hade avgivits av en ej kvalificerad revisor eller att redovisnings-
principer saknades eller var bristfälliga förvånade därför oss.  
 
Kritiken som Bengtsson yppar visar att det inte endast har varit fråga om ett inkörnings-
problem när lagändringen trädde i kraft. Utan att det fortfarande år 2004 fanns många ideella 
föreningar som inte hade anpassat sig till BFL och ÅRL. 
 
Att det inte har skrivits några artiklar rörande ideella föreningar som har lyckats anpassa sig 
till BFL och ÅRL behöver dock inte betyda att sådana inte finns. En debattör kan vara mer 
benägen att skriva en artikel om han eller hon anser att något inte är som det borde vara. 
 

Revisionsbyråerna 
Genom intervjuer med respondenter från revisionsbyråerna BDO, Lindebergs, SET och 
Öhrlings har vi fått veta att ideella föreningar har anlitat dem i större utsträckning efter att 
BFL trädde i kraft. Både för konsultation och för revisionsuppdrag. Med utgångspunkt i för 
denna studie valda revisionsbyråer har alltså de ideella föreningarna i större utsträckning än 
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innan lagändringen dels valt att ta hjälp av en redovisningskonsult för upprättande av 
bokföringsrutiner och dels valt att anlita en kvalificerad revisor. Palm och Holmström ser det 
som en verkan av den nya lagstiftningen. Hedberg tror att ökningen vad gäller konsultation 
hos Öhrlings kan bero på de utbildningar som de höll i innan BFL trädde i kraft och alltså 
indirekt beror på den nya lagstiftningen. Medan Wallenborg ser det som ett sätt för de ideella 
föreningarna att visa sina intressenter att deras redovisning är att lita på.  
 
Vi tror liksom Palm, Holmström och Hedberg att den ökade tillströmningen av ideella 
föreningar som klienter till revisionsbyråerna beror på lagstiftningen. Vi tror för den saks 
skull inte att intressenterna inte har påverkat de ideella föreningarna. Redan innan ideella 
föreningar kom att omfattas av BFL och ÅRL var det flera ideella föreningar som frivilligt 
valde att upprätta årsredovisning. Av de nya revisionsklienterna som väljer att anlita en 
kvalificerad revisor finns flera föreningar som ej enligt lag behöver anlita kvalificerad revisor 
men som har valt att i sina egna stadgar besluta om det. Vi tror dock som sagt att lag-
stiftningen är en bidragande orsak till att fler ideella föreningar frivilligt väljer att anlita en 
kvalificerad revisor. Då vi tror att lagstiftningen har fått fler ideella föreningar att upp-
märksamma fördelarna med att en utomstående person intygar att inga väsentliga fel finns i 
föreningens redovisning.  
 
Hur väl de ideella föreningarna har anpassat sig till BFL och ÅRL kan enligt våra 
respondenter inte ges något generellt svar på. Till att börja med kan här dock nämnas att det 
enligt Hedberg för flera stora ideella föreningar inte har krävts någon anpassning till BFL och 
ÅRL då de redan följde dem innan de kom att omfattas av lagändringen. 
 
Hedberg har insyn i tävlingen som anordnas varje år för att utse bästa årsredovisning eller 
årsbokslut inom den ideella sektorn. I Balans presenterades endast resultatet från den första 
tävlingen som gick av stapeln år 2002. Hedberg berättade att det i årets tävlingsbidrag fanns 
betydligt färre brister.  
 
Enligt vår tolkning har lagstiftningen bidragit till att öka redovisningsintresset hos flera 
ideella föreningar. Exempelvis är intresset för denna tävling ett tecken på det. Att standarden 
på tävlingsbidragen har ökat i takt med att de tävlande har lärt sig av de misstag som de 
tidigare tävlande har gjort känns föga förvånande. Detta då de som väljer att delta självklart 
vill visa att de har gjort en bra avslutning på sin löpande redovisning.  
 
Vi anser dock inte att det kan dras några paralleller mellan standarden på de årsredovisningar 
som deltagit i tävlingen och de som inte deltagit. Detta då de som deltagit troligen har lagt ner 
mer arbete i genomsnitt på sin årsredovisning än vad de som inte har valt att delta har gjort. 
 
Revisorernas intervjusvar visar att de inte tror att samtliga ideella föreningar har anpassat sig 
till BFL och ÅRL. De är samtliga eniga om att de föreningar som anlitar en kvalificerad 
revisor har åtgärdat sina brister och felaktigheter och anpassat sig mycket väl till BFL och 
ÅRL. Det är för resterande ideella föreningar som graden av anpassningen till BFL och ÅRL 
varierar. Den bild respondenterna för revisionsbyråerna har målat upp visar att långt ifrån alla 
dessa ideella föreningar uppfyller kraven i BFL och ÅRL. Liksom Palm påpekade kommer 
enligt vår mening de ideella föreningar som inte besitter kunskapen internt och som inte tar 
hjälp av en redovisnings- eller revisionsbyrå fortsätta att ha brister i sin löpande redovisning 
och sina årsredovisningar även i framtiden. Medan de som enligt lag är tvingade att ha en 
kvalificerad revisor och de som utan lagstadgade krav har valt att nyttja en kvalificerad 
revisor åtgärdar sina brister och i det stora hela uppfyller de krav som ställs på dem.  
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De ideella föreningarna 
Djurens Rätt, Friskis & Svettis och Hyresgästföreningen upprättade årsredovisning redan 
innan lagändringen, RFSU gjorde det däremot inte. Respondenterna hos de ideella 
föreningarna har samtliga berättat om olika sorters anpassningar som har gjorts inom 
respektive förening för att uppfylla kraven i BFL och ÅRL. Den nya lagstiftningen har alltså 
krävt anpassningsåtgärder i samtliga ideella föreningar som medverkar i vår undersökning. 
Utifrån våra intervjuer med respondenterna för de ideella föreningarna anser vi att Djurens 
Rätt och Friskis & Svettis har anpassat sig till kraven som ställs på dem i BFL och ÅRL. 
Trots att samtliga lagstadgade krav uppfylls har dock Friskis & Svettis revisor kritiserat deras 
årsredovisning för att vara för tunn. Medan intervjun med Ehrenborg enligt vår mening har 
visat att det fortfarande finns vissa brister hos Hyresgästföreningen vad gäller anpassning till 
gällande lagstiftning. Bristerna består av att bokföringen inte är fullständig på grund av att de 
lokala organisationerna inte förstår eller vill lämna fullständiga uppgifter.  
 
Samtliga ideella föreningar i vår undersökning har nyttjat kvalificerade revisorer till sin hjälp 
med anpassningen till BFL och ÅRL. Intervjuerna med dessa ideella föreningar säger oss 
alltså ingenting om hur anpassningen till BFL och ÅRL har gått i föreningar som ej nyttjat 
någon kvalificerad revisor. 
 
 
Inställning till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar 

Balansdebatt 
I Balans går åsikterna isär vad gäller inställningen till den utökade bokföringsskyldigheten för 
ideella föreningar. Innan lagstiftningen trädde ikraft ställde sig Patric Nilsson, auktoriserad 
revisor vid Ernst & Young, positiv till att BFL nu äntligen skulle komma att omfatta även 
ideella föreningar. Detta då lagstiftning, praxis och normbildning enligt hans mening alltid har 
varit bristfällig i ideella föreningar.  
 
Stellan Nilsson, universitetslektor vid Handelshögskolan i Umeå, uttryckte sig negativt om en 
utvidgning av den formella bokföringsskyldigheten till att även gälla ideella föreningar. Detta 
då en lagstiftning enligt honom skulle förhindra möjligheten för de ideella föreningarna att 
anpassa nivån på de formella kraven efter föreningens verksamhetsomfattning. Nilsson anser 
att man bör komma ihåg att bokföringen i de flesta mindre föreningar sköts ideellt av någon 
medlem. Även Anders Bengtsson uttrycker sig negativt då han anser att 
redovisningslagstiftningen har blivit för omfattande för att passa små och medelstora ideella 
föreningar.  
 
Den kritik som framförs gällande den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar 
behandlar framförallt små ideella föreningar. Det presenteras inga debattartiklar som 
framhåller kritik mot att större ideella föreningar har fått utökad bokföringsskyldighet. Vi 
tolkar detta som att debattörerna är positivt inställda till den utökade bokföringsskyldigheten 
vad gäller större ideella föreningar. 
 

Revisionsbyråerna 
Samtliga respondenter från revisionsbyråerna är eniga om att det är nödvändigt att ideella 
föreningar har bokföringsskyldighet i den utsträckning de har idag. Deras inställning till den 
utökade bokföringsskyldigheten har inte förändrats över tiden utan var densamma när 
lagändringen trädde i kraft.   
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Som anledning till varför det är nödvändigt nämner Holmström att det tidigare varit lite ”vilda 
västern” vad gäller ideella föreningar vilket även Hedberg har erfarenhet av vad gäller vissa 
ideella föreningar. Lagstiftningen har enligt Holmström hjälpt till att strama upp 
redovisningen vilket är till godo för föreningarnas intressenter. Även Palm och Hedberg 
nämner föreningarnas intressenters intressen som anledning till varför lagstiftningen är viktig. 
Holmström poängterar att det är positivt att det finns en lagstadgad bas att stå på vad gäller 
principer och Hedberg poängterar vikten av en trovärdig ekonomi. Varken Hedberg, 
Holmström eller Palm tror att det hade varit möjligt att uppnå dessa effekter på något annat 
sätt än via lagstiftning.  
 
Palm tar upp ökade kostnader för de ideella föreningarna som en negativ effekt av den 
utökade bokföringsskyldigheten medan Holmström inte ser något negativt med den utökade 
bokföringsskyldigheten för ideella föreningar. 
 
Vi anser att respondenternas åsikt att det inte skulle kunna gå att uppnå samma effekt på något 
annat sätt än genom lagstiftning verkar rimlig. Detta då det utan lagstadgade krav alltid skulle 
finnas några föreningar som skulle försöka smita undan, och det skulle antagligen vara i dessa 
föreningar som en utökad bokföring skulle behövas mest. 
 
Vad gäller begreppet näringsverksamhet som är av central betydelse för att kunna urskilja 
vilka föreningar som är bokföringsskyldiga har det förts flera diskussioner. Samtliga våra 
respondenter anser att gränsdragningen för vad som klassas som näringsverksamhet är diffus. 
Då våra respondenter som är yrkesverksamma kvalificerade revisorer har sett den diffusa 
gränsdragningen som ett problem är det av godo att BFN har gett ut rekommendationer för att 
försöka skapa tydlighet. Vilket de även har lyckats göra, i alla fall till viss del, för revisorerna 
som medverkar i denna undersökning.  
 
Palm och Wallenborg uttrycker dock åsikten att det inom flera ideella föreningar finns brister 
vad gäller intern kompetens inom redovisningsområdet. För de föreningar som varken besitter 
intern kompetens eller väljer att ta hjälp av extern kompetens är det enligt vår mening ej 
säkert att BFN:s rekommendationer skapar tydlighet. Vi håller därför med Hedberg som anser 
att det borde finnas fler tolkningar på föreningsnivå. 
 

De ideella föreningarna 
Samtliga respondenter för de ideella föreningarna ser den utökade bokföringsskyldigheten 
som någonting positivt. Bland annat uttrycktes av von Sydow att den utökade 
bokföringsskyldigheten genererar en större öppenhet för de ideella föreningarnas största 
intressent, medlemmarna, och hjälper till att stärka föreningarnas självbevarelsedrift. Hallsten 
påpekar att årsredovisningar och årsbokslut kan ge intressenterna information om huruvida 
föreningen står för det den utger sig för att stå för.  
 
De negativa synpunkter som framkommit har yttrats av von Sydow och Ehrenborg som båda 
anser att vissa mindre föreningar har kommit i kläm på grund av gränsdragningen för vad som 
klassificeras som näringsverksamhet. Som exempel nämns mindre idrottsföreningar som har 
kaffeservering i anslutning till matcher. Hallsten delar inte åsikterna om mindre föreningar 
utan tycker att det är bra att de omfattas av BFL. 
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von Sydow nämnde att i Djurens Rätt har de haft svårt att tolka begreppet näringsverksamhet. 
Efter diskussioner med skattemyndigheterna har de dock fått klart för sig att de inte bedriver 
näringsverksamhet i skatterättslig mening då deras försäljning av propagandamaterial inte är 
föreningens huvudsyssla samtidigt som det är en verksamhet som går med förlust.  
Inställningen som framkommit rörande den utökade bokföringsskyldigheten för ideella 
föreningar har alltså i huvudsak varit positiv. De har inga anmärkningar på den lagstiftning de 
själva måste rätta sig efter.  
 
 
Åsikter om utvecklingsriktning för bokföringslagstiftningen i framtiden 

Balansdebatt 
Den enda som har yttrat sig i Balans rörande hur bokföringslagstiftningen bör utvecklas är 
Anders Bengtsson. Han vill göra regelverket lättare att tillämpa och anser att detta kan ske 
genom att minska mängden regler eller valfriheten vad gäller redovisningsprinciper. Detta 
skulle enligt Bengtsson ge information med ett högre värde. Hur regelverket skulle bli lättare 
genom att valfriheten minskar utvecklar dock inte Bengtsson vidare. Risken finns att 
föreningar på grund av en minskning av valfriheten skulle bli tvungna att ändra sina 
redovisningsprinciper. Risken att dessa föreningar inte skulle se det som ett förenklat 
regelverk ser vi som stor. Bengtssons åsikt stämmer dock väl överens med BFN:s framtagning 
av K1–K4 vilka har som syfte att förenkla för föreningarna och att förbättra möjligheterna för 
intressenterna att förstå den finansiella informationen. 
 
Att det inte finns några artiklar i Balans som uttrycker åsikten att vi borde behålla dagens 
lagstiftning behöver, liksom att det inte har skrivits några artiklar rörande ideella föreningar 
som har lyckats anpassa sig till BFL och ÅRL, inte betyda att sådana åsikter inte förekommer. 
En debattör är som sagt mer benägen att skriva en artikel om han eller hon anser att något inte 
är som det borde vara. Samtidigt som Patric Nilsson uttryckte sig positiv till att BFL äntligen 
kom att omfatta ideella föreningar. 
 

Revisionsbyråerna 
Vad gäller revisorernas inställning till hur bokföringslagstiftningen bör utvecklas i framtiden 
anser Palm och Wallenborg att den lagstiftning vi har idag är bra och att det ej behövs några 
förändringar. Palm påpekar dock att lagstiftningen skulle behöva efterlevas bättre, medan 
Holmström vill att lagstiftningen skall utveckla en grundram vad gäller principer. Denna 
grundram bör enligt Holmström fortsätta att följa BFL men lätta upp kraven i ÅRL då den ej 
är anpassad till föreningars verksamhet. Även Wallenborg trycker på att hon anser att det 
viktigaste i dagens regelverk är de krav föreningarna har på sig att sköta bokföringen. Trots 
att Hedberg anser att lagstiftaren har försökt tillmötesgå de små ideella föreningarna, anser 
hon ändå att det känns onödigt att det skall finnas lagstiftade krav på hur de skall sköta sin 
bokföring då det inte finns något offentligt ljus på dem. 
 
Hur respondenterna för revisionsbyråerna tror att lagstiftningen kommer att utvecklas visade 
sig inte vara någon lätt fråga att besvara. Ingen av respondenterna tror dock på någon stor 
förändring trots att Justitiedepartementets promemoria, Förenklade redovisningsregler med 
mera, skulle innebära en väsentlig skillnad vad gäller vilka föreningar som är skyldiga att 
upprätta årsredovisning. Holmström vet inte i vilken riktning framtida lagstiftning som rör 
ideella föreningar kommer att utvecklas. Han tror dock inte att Justitiedepartementets 
promemoria kommer att gå igenom. Dock kan enligt Holmström kraven på en årsredovisning 
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enligt ÅRL komma att omfatta något färre föreningar än i dag. Wallenborg nämnde att hon 
tror att förslaget K1–K4 kommer att gå igenom. Medan Hedberg tror att förslaget om framtida 
klassificering kommer att dröja och tidigast träda ikraft efter år 2010. Hon tror då heller inte 
att förslaget kommer att se ut som det gör i dagsläget då praxis har hunnit ändrat sig innan 
dess. Det är alltså ingen samstämmig bild som revisorerna ger av hur de tror att bokförings-
lagstiftningen kommer att utvecklas i framtiden.  
 

De ideella föreningarna 
Respondenterna för Djurens Rätt och Hyresgästföreningen välkomnar BFN:s förslag på en 
uppdelning av de ideella föreningarna utifrån K1–K4. Då det skulle innebära att små ideella 
föreningar skulle få en enklare redovisning med färre krav. De anser att gränserna i dagens 
lagstiftning för när en ideell förening blir bokföringsskyldig är för hårt satta, det vill säga 
omfattar för många föreningar. von Sydow anser dessutom att de allra minsta ideella 
föreningarna bör få sköta redovisningen helt utan lagstadgade krav. Som vi tolkar hennes svar 
anser hon att fler föreningar endast borde ha de krav som bokföringsskyldiga föreningar som 
inte klassificeras som bokslutsföretag har i gällande lagstiftning. Alltså att de bara skall 
behöva upprätta löpande redovisning. De anledningarna som respondenterna nämner som 
motiv för att höja gränsen är att det är svårt att få tag på kassörer till ideella föreningar då 
många inte vill eller vågar ta på sig ansvaret för pengar och redovisning samt att en ideell 
förening inte är ett företag och därmed är det ingen som kan bli rik på dem. Hallsten är av 
annan åsikt då han anser att kraven för de små ideella föreningarna inte är för hårt satta.  
 
Detta visar att de ideella föreningarna som har medverkat i vår undersökning inte har 
likformade åsikter om utvecklingsriktning för bokföringslagstiftningen i framtiden när det 
gäller små ideella föreningar. Däremot nämner ingen av respondenterna att de vill ha en 
förändring för de större ideella föreningarna. Detta tolkar vi som att de anser att det inte 
behövs någon förändring i BFL och ÅRL vad gäller större ideella föreningar.   
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6. SLUTSATSER 
___________________________________________________________________________
I detta kapitel redogör vi utifrån vårt syfte för de slutsatser vi kommit fram till. Därefter för vi 
en avslutande diskussion och gör en kritisk granskning där vi lyfter fram uppsatsens styrkor 
och begränsningar. Sist presenteras några förslag till vidare forskning inom området.  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Huvudsyftet med denna uppsats var att studera hur väl de ideella föreningarna har anpassat 
sig till BFL och ÅRL. Debatten i Balans ger en ganska dyster bild vilket enligt vår tolkning 
beror på att en debattör kan vara mer benägen att skriva en artikel om han eller hon anser att 
någonting inte är som det borde vara. Balansdebatten visar dock att det har funnits problem i 
ideella föreningar vad gäller anpassningen till BFL och ÅRL. Dessa problem har inte endast 
varit inkörningsproblem då de fortfarande har förekommit år 2004.  
 
Revisorerna som deltagit i vår studie berättar att deras revisionsbyråer har anlitats flitigare av 
ideella förningar sedan lagändringen trädde i kraft. Ökningen gäller både konsultation och 
revision. Detta visar enligt vår mening på en anpassning till BFL och ÅRL. Det framkommer 
även att fler ideella föreningar än de som enligt lag måste ha en kvalificerad revisor har valt 
att i sina stadgar kräva kvalificerad revisor. Flera ideella föreningar har alltså valt att gå längre 
i sin anpassning än vad lagen kräver. Enligt vår tolkning kan detta vara ett sätt för 
föreningarna att visa sina intressenter att de bedriver en seriös verksamhet.  
 
De revisorer vi har intervjuat kommer dock endast i kontakt med de ideella föreningar som 
har valt att nyttja deras tjänster, vilket gör att de inte kan yttra sig om hur det idag ser ut i de 
ideella föreningar som har valt att inte nyttja deras tjänster. Dock har det framkommit att det i 
flera ideella föreningar som är nyblivna klienter har funnits brister som gjort att de inte 
uppfyllde de krav som ställs på dem i BFL och ÅRL. Dessa föreningar har dock åtgärdat sina 
brister och har idag anpassat sig till BFL och ÅRL, vilket enligt vår slutsats gör det troligt att 
deras åsikt om att det fortfarande finns brister i flera ideella föreningar som valt att ej nyttja 
kvalificerade revisorer stämmer. Dock finns det även ideella föreningar som besitter 
kunskapen internt och därför ej behöver nyttja någon revisionsbyrås tjänster.  
 
För samtliga ideella föreningar i vår undersökning har det krävts anpassningar för att nå upp 
till de lagstadgade krav som BFL och ÅRL ställer. Vi anser dock ej att Hyresgästföreningen 
har anpassat sig fullt ut då samtliga affärshändelser inte verifieras i deras bokföring. Vi är 
därför inte som revisorerna i vår undersökning helt övertygade om att samtliga ideella 
föreningar som har valt att anlita en kvalificerad revisor har åtgärdat samtliga sina brister och 
anpassat sig helt till BFL och ÅRL. Vi tror dock att de allra flesta ideella föreningar som har 
valt att ta hjälp av en kvalificerad revisor har anpassat sig till de krav som ställs på dem i BFL 
och ÅRL. 
 
Vidare var vårt syfte att studera vilken inställning de ideella föreningarna, revisionsbranschen 
och debattörerna i Balans har till den utökade bokföringsskyldigheten för ideella föreningar. 
Följden av den nya BFL har alltså blivit att bokföringsskyldigheten för ideella föreningar har 
utökats.  
 
De åsikter som framkommit i denna undersökning rörande den utökade bokförings-
skyldigheten för ideella föreningar har i huvudsak varit positiva. Revisorerna ser det som 
positivt att det nu finns en lagstiftning då det ger föreningarnas ekonomi trovärdighet vilket är 
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till godo för intressenterna. De ideella föreningarna som medverkar i undersökningen ser 
positivt på lagstiftningen som rör deras respektive förening. Vår slutsats är att inställningen 
till den utökade bokföringsskyldigheten för större ideella föreningar är positiv. Däremot har 
det framkommit vissa negativa åsikter rörande små ideella föreningars bokföringsskyldighet. 
Debattörer i Balans, en revisor och två av tre respondenter från de ideella föreningarna tycker 
att de har fått för stora krav på sig. Invändningarna mot lagstiftningen som framkommit i 
denna undersökning är alltså att det har ställts för stora krav på små ideella föreningar. 
 
Avslutningsvis var vårt syfte även att undersöka i vilken riktning de ideella föreningarna, 
revisionsbranschen och debattörerna i Balans vill att bokföringslagstiftningen rörande ideella 
föreningar skall utvecklas i. Inledningsvis kan konstateras att ingen har yppat några åsikter 
rörande hur lagstiftningen borde förändras för de större ideella föreningarna vilket ytterligare 
stärker vår slutsats att de ser positivt på den utökade bokföringsskyldigheten för större ideella 
föreningar. Den förändring som framträder mest markant i vår undersökning är att flera 
personer, både debattörer och respondenter har yttrat åsikter som skulle innebära enklare krav 
för de små ideella föreningarna. Däribland BFN:s kanslichef och respondenterna för Djurens 
Rätt och Hyresgästföreningen som är positivt inställda till klassificeringen K1–K4. Det finns 
dock de som är nöjda med lagstiftningen i sin helhet. Varken revisorerna Palm och 
Wallenborg eller Hallsten som företräder Friskis & Svettis anser att det behövs några 
förändringar i nuvarande lagstiftning. Om lagstiftningen skall utvecklas är det alltså för att 
lätta på kraven för de minsta ideella föreningarna om de som har fått komma till tals i vår 
undersökning får bestämma. Dock är det som sagt inte alla som vill se någon förändring utan 
är nöjda med den lagstiftning vi har idag och tycker att det viktigaste är att se till att den 
efterföljs även i praktiken.  
 
 
Avslutande diskussion 
Bokföringsskyldighet för ideella föreningar är enligt vår åsikt bra eftersom det lett till 
tydligare krav på föreningarna. Vi anser dock att lagstiftaren har gjort det lätt för sig som har 
applicerat BFL och ÅRL direkt på ideella föreningar istället för att utveckla en lagstiftning 
som tar hänsyn till de ideella föreningarnas specifika förutsättningar.  
 
ÅRL:s informationskrav utgår från att man skall kunna redovisa ett eget kapital och har till 
syfte att skydda borgenärer samt tillgodose eventuella aktieägares intresse. Aktieägare är 
intresserade av avkastning på eget satsat kapital som är beroende av bolagets resultat och 
positiv förändring i aktiekurs. Föreningars redovisning är vanligtvis mer öppen än vad 
företags redovisning är då de främst riktar sin redovisning mot medlemmarna som är deras 
viktigaste intressenter. Medlemmarna är intresserade av att den ideella föreningen använder 
föreningens intäkter till det som är föreningens ideella ändamål. Föreningarnas egna kapital är 
alltså i huvudsak ej till för att skydda borgenärer utan medel som föreningen skall använda för 
framtida aktiviteter.  
 
Vi anser att det hade varit bättre med en lagstiftning som kräver bokföringsskyldighet men 
som har anpassat informationskraven till vad en ideell förening bör redovisa för sina 
medlemmar. Som vi i uppsatsen har kunnat konstatera är medlemmarna den viktigaste 
intressenten till de ideella förningarnas årsredovisning. Vi anser alltså att kraven på vad ett 
årsbokslut respektive en årsredovisning skall innehålla bör ändras.  
Vi anser även att de ideella föreningarna som bransch borde få vara med och utveckla 
detaljerna kring hur kraven på en årsredovisning respektive ett årsbokslut skall utformas. 
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Målet skulle vara en årsredovisningsmodell som bättre beskriver de ideella föreningarnas 
verksamhet. En sådan förändring kräver dock att BFL för ideella föreningar förändras. 
 
 
Kritisk granskning 
Då vår undersökning utgår från en kvalitativ metod har våra slutsatser baserats på olika 
personers kunskaper och åsikter. Därmed har vi ej granskat huruvida de faktiska 
årsredovisningarna har förändrats till följd av anpassningen till BFL och ÅRL. Skulle vi ha 
gjort en parallell studie av kvantitativ karaktär finns det därför en möjlighet att resultatet blivit 
annorlunda, då det vid intervjuer finns en risk att respondenter lämnar felaktiga uppgifter 
omedvetet eller uppsåtligt. Det som stärker vår tro på att respondenterna åtminstone inte har 
lämnat felaktiga uppgifter uppsåtligt är att de lämnar en någorlunda samstämmig bild om 
anpassningen och inställningen till den utökade bokföringsskyldigheten. Att åsikterna om en 
framtida utvecklingsriktning för bokföringslagstiftningen spretar är ett resultat av att det just 
är åsikter om en okänd framtid.  
 
En begränsning i denna uppsats är att resultatet ej kan generaliseras till att gälla hela 
populationen. Vår avsikt var dock ej att resultatet skulle bli fullständigt generaliserbart. 
Orsaken till att vi valde att göra en undersökning som inte kan generaliseras till hela 
populationen är flera. En orsak är att det finns 150 000 ideella föreningar i Sverige. Hur 
många av dem som enligt lag är skyldiga att upprätta en årsredovisning kunde vi ej finna trots 
ett flertal sökningar. Detta gjorde att det ej finns en klart definierad population att generalisera 
undersökningen till. Vi anser dock att vår undersökning kan generaliseras till en viss grad. 
Detta med hänsyn till att fallstudierna har inriktat sig på tre olika grupper som besitter 
information om det valda undersökningsområdet utifrån olika synvinklar som tillsammans 
bildar ett stort perspektiv. Debattörerna i Balans har ett övergripande perspektiv då de yttrat 
sig om ämnen som i flera fall gäller samtliga ideella föreningar. Respondenterna från 
revisionsbyråerna arbetar var och en med både konsultation och revision hos flera olika 
ideella föreningar och har därför ett perspektiv som totalt innefattar ett stort antal ideella 
föreningar. Medan respondenterna från de ideella föreningarna enbart kan representera ett 
perspektiv som rör den egna föreningen, här är dock en förening från varje kategori av ideell 
förening representerad. En annan orsak är att det ämne som undersökningen har behandlat är 
ett relativt outforskat område, vår målsättning med undersökningen var att skapa ytterligare en 
pusselbit i det pussel som läggs för att öka kunskapen om den utökade bokföringsskyldigheten 
för ideella föreningar.  
 
En annan begränsning är att ingen ideell förening som ej nyttjar kvalificerad revisor kommer 
till tals. Detta var inget urvalskriterium från vår sida. Utan var något som visade sig vid 
intervjuerna med respondenterna från de tre ideella föreningarna som medverkar i vår 
undersökning. En av de slutsatser vi kommer fram till i denna undersökning är som sagt att 
fler ideella föreningar än de som enligt lag måste ha en kvalificerad revisor har valt att i sina 
stadgar kräva kvalificerad revisor. 
 
Uppsatsens främsta styrka är enligt vår mening att den, som nämns ovan, utgår från tre olika 
undersökningsgrupper. Uppsatsens frågeställning studeras alltså ur olika synvinklar då de 
olika grupperna har olika referensramar. Detta tillvägagångssätt ger undersökningen en tyngd 
och ökad nyansering som hade varit svår att uppnå med endast en undersökningsgrupp. 
  
Som vid alla fallstudier är det svårt att få en hög reliabilitet. Vi tror dock att om någon annan 
skulle upprepa denna studie skulle den komma fram till ett liknande resultat. Anledningen till 
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att vi är av den åsikten är först och främst att ingen respondent i denna studie är anonym. 
Därmed kan den som önskar upprepa undersökningen med samma respondenter. 
Respondenterna har dessutom tagit del av sammanställningen av respektive intervjun för att 
säkerställa att de blivit korrekt framställda.  
 
Vi anser att validiteten i vår undersökning är jämn och hög. Detta då vi har hållit fast vid det 
tidigt satta syftet och de avgränsningar som uppsatsen vilar på. Det vi funnit av intresse under 
resans gång som ej passar in i uppsatsen på grundval av syftets- och avgränsningarnas 
definition presenterar vi nedan som förslag till vidare forskning.  
 
 
Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsskrivandet har vi fått flera idéer rörande vidare forskning inom området. Dessa 
idéer presenteras nedan. 
 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa vår undersökning till ideella föreningar som är 
tvungna att upprätta årsredovisning. Vår undersökning belyser därför inte hur små ideella 
föreningar ser på den utökade bokföringsskyldigheten, vilket skulle vara ett intressant område 
att få veta mer om. 
 
Andra undersökningar som skulle kunna vara intressant att ta del av lite längre fram är sådana 
som behandlar BFN förslag med uppdelning av företag i de fyra olika kategorierna K1–K4. 
Uppnåddes syftet, att förenkla för företagen och att förbättra möjligheterna för intressenterna 
att förstå den finansiella informationen, med kategoriseringen? Vilka fördelar respektive 
nackdelar har kategoriseringen inneburit för de ideella föreningarna? Dessa undersökningar 
måste dock vänta till det fastslås att denna kategorisering verkligen kommer att träda i kraft. 
 
Ett annat förslag är att utgå från ett användarperspektiv och undersöka hur redovisningen har 
påverkats av lagändringen. I vilka avseenden har den påverkats och har den blivit bättre eller 
sämre? Och för vilka har den haft betydelse. 
 
Intressant vore också att undersöka om inte även de små ideella föreningarna borde upprätta 
någon enkel form av årsbokslut riktad till medlemmarna. Finns det ett intresse hos 
medlemmarna i de små ideella föreningarna att få veta hur föreningens medel fördelas? 
 
I skrivandets stund pågår det en rättegång gentemot styrelsen i Enskede IK med vice 
statsminister Bosse Ringholm som tidigare styrelseordförande. Detta gör att de ideella 
föreningarna och deras bokföring får ett medialt ljus över sig. Förstår styrelseledamöter i 
ideella föreningar det ansvar som vilar på deras axlar? Kommer denna historia leda till att fler 
ideella föreningar i framtiden eftersöker expertis inom redovisning och revision? 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
Flödesschema 

 
Källa: BFN, http://www.bfn.se/publikationer/ideella_nar_uppratta.pdf, s. 15f.   
Anmärkning: Årsredovisningar skickas nu till Bolagsverket ej PRV som står i flödesschemat. 
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Bilaga 2 
Intervjumall för de kvalificerade revisorerna 
 
Namn, titel, hur länge har ni varit revisor, roll inom revisionsbyrån 
 
1) Har ni som byrå fått fler ideella föreningar som klienter sedan bokföringsskyldigheten 
utökades för ideella föreningar i och med den nya bokföringslagen (konsultuppdrag respektive 
revideringar)? 
 
2) Anser ni det nödvändigt att ideella föreningarna skall ha bokföringsskyldighet i den 
utsträckning de har idag?  
Har din åsikt förändras efter att lagen trädde i kraft? 
 
3) Hur väl anser ni att de ideella föreningarna har anpassat sig till BFL och ÅRL? 
  
4) Vad anser ni är positivt respektive negativt med bokföringsskyldighet inom ideella 
föreningar? 
Anser Ni att den nya BFL har uppnått avsedda effekter? 
Anser Ni att man kunde ha uppnått samma effekt på något annat sätt? 
 
5) Har ni haft problem med att definiera näringsverksamheten i ideella föreningarna?  
Anser ni att gränsdragningen är skarp eller diffus? 
 
6) Bokföringsnämnden har kommit med flera rekommendationer om hur lagen skall tolkas. 
Har bokföringsnämndens rekommendationer skapat tydlighet? 
 
7) Vad tror ni kommer att ske i framtiden vad gäller lagstiftning som rör ideella föreningar? 
Tror ni att de nya klassificeringarna som är på förslag kommer att innebära stora förändringar 
för föreningarna? 
Hur vill ni att bokföringslagstiftningen skall utvecklas i framtiden? 
 
8) Är det någon fråga vi ej har ställt som ni anser att vi borde ha ställt? Har ni någon 
ytterligare kommentar rörande BFL, ÅRL eller de ideella föreningarnas utökade 
bokföringsskyldighet? 
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Bilaga 3 
Intervjumall för de ideella föreningarna 
 
Namn, titel, roll inom föreningen  
Föreningens namn och struktur i förhållande till eventuell koncern 
 
1) Upprättar föreningen årsbokslut/årsredovisning?  
Har föreningen upprättat årsbokslut/årsredovisning innan år 2001? 
 
2) Har ni haft problem med att definiera om föreningen har näringsverksamhet? 
I sådant fall, hur valde ni att lösa problemet? 
 
3) Vilka är de största intressenterna till er förenings årsredovisning? 
 
4) Anser ni att ideella föreningar skall ha bokföringsskyldighet? 
 
5) Vad anser ni är positivt respektive negativt med att föreningar har bokföringsskyldighet? 
 
6) Anser ni att det är skillnad på er egen förening jämfört med andra föreningar när det gäller 
bokföringsskyldigheten, till exempel beroende på storlek eller karaktär på förening? 
 
7) Sköter ni själva er redovisning eller anlitar ni utomstående redovisningsbyrå eller 
bokföringsbyrå? 
 
8) Använder ni er av en revisor/revisionsbyrå? Har ni därifrån märkt att de ansett att ni inte 
upprättat årsredovisningen till den grad lagen kräver? Har i sådant fall dessa anmärkningar 
varit av den karaktären att ni kunnat åtgärda dem själva? 
 
9) Har ni utökat er redovisning eller redovisade ni till samma grad innan lagändringen? Om ni 
inte förändrat, varför valde ni att redovisa i denna utsträckning innan? 
 
10) Hur trodde ni att BFL och ÅRL skulle påverka er förening innan lagen trädde i kraft?  
Har några effekter uppkommit som ni inte förväntade er eller har några förväntade effekter 
uteblivit? 
 
11) Hur vill ni att bokföringslagstiftningen skall utvecklas i framtiden? 
 
12) Är det någon fråga vi ej har ställt som ni anser att vi borde ha ställt? Har ni någon 
ytterligare kommentar rörande BFL, ÅRL eller de ideella föreningarnas utökade 
bokföringsskyldighet? 
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Bilaga 4 
Fakta om de utvalda revisionsbyråerna 
 
BDO Nordic AB 
BDO står för namnen på de tre grundarna Binder, Dijker och Otte. BDO:s affärsidé i Sverige 
är att vara Sveriges ledande rådgivare för ägarledda företag.  I Sverige är BDO rikstäckande 
med kontor på ett 40 tal orter runt om i landet. Totalt arbetar cirka 400 personer på BDO i 
Sverige. BDO international är en av världens ledande organisationer inom ekonomisk 
information för ägarledda företag. BDO finns i drygt 100 länder världen över med tyngdpunkt 
i Europa. De tillhandahåller tjänster inom områdena revision, redovisning, skatt och 
verksamhetsstyrning och organisationsutveckling. De tillhandahåller även utbildning genom 
kurser, seminarier och temadagar.114 
 
Lindebergs Grant Thornton 
Börje Lindeberg grundade företaget 1950. De har 34 kontor runt om i Sverige, huvudkontoret 
ligger i Stockholm. De har tjänsteutbudet revision, rådgivning, redovisning, skatt och 
corporate finance. Det totala antalet anställda är cirka 600. Deras ambition är att bli den bästa 
revisions- och konsultbyrån för företag som vill växa. De är medlemmar i Grant Thornton 
International som har medlemmar i 109 länder, på 504 kontor där 20 500 medarbetare 
arbetar.115 
 
SET Auktoriserade revisorer 
SET grundades på 1930-talet. De har inriktat sig på områdena revision, finansiering och 
skatter. De har tretton kontor i Sverige med tyngdpunkt på Stockholm, Göteborg och 
Öresundsregionen. Totalt har de ett par hundra anställda, varav en fjärdedel är auktoriserade 
revisorer. Bolaget ingår i Pannell Kerr Forster (PKF), ett stort internationellt nätverk av 
oberoende revisorer. Genom detta nätverk kompletterar SET sin egen expertis med 
kompetenta samarbetspartners på över 300 kontor i 90-talet länder.116 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Utformningen av dagens Öhrlings började år 1932 och utgick från P-O Öhrling och Nils 
Olsson. Under 70- och 80-talen gjorde bolaget ett stort antal förvärv och växte därmed. 
Öhrlings har även genomgått en del fusioner som har bidragit till den storlek de har idag där 
framför andra kan nämnas fusionen mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price 
Waterhouse.117 Förutom revision tillhandahåller Öhrlings tjänster inom redovisning, 
riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. De har 
125 kontor runt om i Sverige, där 3 000 personer är anställda. Internationellt har de 122 000 
medarbetare i 144 länder.118 
 
 
 
 
 

                                                 
114 BDO, http://www.bdo.se.  
115 Lindebergs Grant Thornton, http://www.lindebergs.se 
116 SET, http://www.set-revision.se. 
117 FAR (1998), FAR 75 ÅR – en rapsodisk skildring av utvecklingen 1923–98, s. 100f. och  
Öhrlings, http://www.pwc.com/se/swe/about/pressrum/historik.html. 
118 Öhrlings, http://www.pwc.com/se/swe/about/pressrum/index.html. 
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Bilaga 5 
Fakta om de utvalda ideella föreningarna 
 
Djurens Rätt 
Djurens Rätt bildades år 1882 och hette fram till oktober år 1999 Nordiska samfundet mot 
plågsamma djurförsök. Med sina 38 000 medlemmar är de Sveriges största 
djurrättsorganisation. De har 100 stycken lokalorganisationer och det totala antalet anställda 
är 25 personer. Djurens Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden ickevåldsorganisation. 
Djurens Rätt vill vara djurens röst i samhället och försvara deras rättigheter.119 Djurens Rätt är 
en rent ideell förening. 
 
Friskis & Svettis 
Friskis & Svettis grundades i Stockholm år 1978 av Johan Holmsäter. Friskis & Svettis är en 
sammanslutning av ideellt arbetande idrottsföreningar vars mål är att erbjuda lustfylld och 
lättillgänglig träning av hög kvalitet. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och 
träningsavgifter. Inom föreningen arbetar mer än 12 500 personer ideellt som ledare, 
instruktörer, värdar och övriga funktionärer. Första året hade föreningen 1 500 medlemmar, 
idag har medlemsantalet vuxit till totalt 330 000 samtidigt som också den geografiska 
spridningen har vuxit. Idag har Friskis & Svettis 109 olika träningsställen inom Sveriges 
gränser, 30 i Norge och åtta i övriga Europa.120 Friskis & Svettis är en ideell förening som 
driver ekonomisk verksamhet. 
 
Hyresgästföreningen 
Den första hyresgästföreningen kom till för ungefär 100 år sedan och den äldsta 
hyresgästföreningen som finns kvar bildades i Nynäshamn 1915. Hyresgästföreningen är 
Sveriges främsta företrädare för hyresgästerna med över en halv miljon medlemmar. Det 
grundläggande målet som Hyresgästföreningen driver är allas rätt till en god bostad till en 
rimlig kostnad. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden demokratisk 
medlemsorganisation. Organisationen är indelad i fyra nivåer; riks, regional, kommunal och 
lokalnivå.121 Under år 2002 ombildades Hyresgästföreningen från att ha varit flera olika 
organisationer till att bli en enda stor organisation.122 Hyresgästföreningen är en ideell 
förening med vinstsyfte.  

                                                 
119 Djurens Rätt, http://www.djurensratt.se/dyntext/xlink.asp?id=253. 
120 Friskis & Svettis, http://www.friskisochsvettis.se. 
121 Hyresgästföreningen, https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/index.html. 
122 Intervju den 22 november med Ehrenborg, Urban, Ekonomichef på Hyresgästföreningens riksförbund, 
Stockholm. 
 


