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FÖRORD 
 
Denna uppsats ingår i kursen företagsekonomi C som är den avslutande kursen inför 
kandidatexamen på ekonomprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Vi valde att 
undersöka styrning av ideella och ekonomiska mål i Svenska Brukshundklubben. Ett stort 
tack vill vi ge vår handledare Jeaneth Johansson för hennes stöd och peppning under hela 
uppsatsen. Sen vill vi även tacka våra respondenter Staffan Thorvall, Carina Fransson, 
Susanne Eriksson, Victoria Lindahl och Maj-Britt Swartz som ställde upp med sin tid och 
sitt engagemang genom att bidra med information som gjorde att vi kunde genomföra 
denna uppsats. Ett tack vill vi även ge till dem i våran opponentgrupp som gett oss 
konstruktiv kritik. Vi vill även rikta ett stort tack till våra korrekturläsare Tora Linder, Sara 
Lindgren och Linda Burström som gett oss tips och hjälp på vägen.   
 
Luleå den 24 maj 2005 

 
Maria Gustavsson Ingela Pettersson 
 

 



 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Ideella föreningar kräver mycket tid i anspråk från ideellt arbetande personer. För 
närvarande är det inte lätt att förmå människor att ställa upp och arbeta ideellt och sitta i 
styrelsen då det är mycket annat som drar, till exempel arbete, familj och tv-tittande. Av 
den orsaken ville vi förstå hur ideella föreningar styrs genom ekonomiska och ideella mål 
och vi har ställt oss frågan vilket behov av resurser i form av kompetens, monetära resurser 
och ideellt arbete anser ideella föreningar att de behöver för att bedriva verksamheten? För 
att uppfylla vårt syfte ville vi göra en undersökning av en samhällsnyttig förening och valde 
Svenska Brukshundklubben. Undersökningen genomfördes genom fallstudier av 
Brukshundklubbens centrala nivå, distriktsnivå och lokala nivå. Slutsatser som vi kunnat 
dra är att ideella föreningars mål styrs av budget och att belöningar behövs för att motivera 
människor samt att kompetens är önskvärt men inte ett krav. 
 

 



 

 
 
ABSTRACT 
 
Non-profit organizations demand a lot of valuable time from non-profit working persons. 
Today it is hard to persuade people to volunteer for non-profit jobs and being members of 
the board, as people feel more obligated to do other things. This for example could be 
work, family and watching TV. Because of this matter we wanted to understand how the 
non-profit organizations are controlled by economical and non-profit goals and further 
more to find out what kind of resources like competence, monetary resources and non-
profit work they consider needed to carry on with the activity. To fulfil our aims an 
investigation of service to society was made. The one chosen was the Swedish working dog 
association. The investigation was carried out through case studies of the organisation´s 
central level, district level and local level. Conclutions made from the investigations were 
that the goals of non-profit organisations are controlled by their budget, awards are needed 
to motivate people and competence is desirable but not a requirement. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel innehåller bakgrund, problemdiskussion och avslutas med syftet. 

1.1 Bakgrund 
Hunden har i årtusenden levt i ett nära samarbete med människan. I utbyte mot föda och 
trygghet har hunden vaktat, skyddat och medverkat i jakt eller hjälpt till med 
djurhållningen. Idag utgör hunden en ovärderlig resurs inom exempelvis polis, tull, försvar 
och ledarhundsverksamhet. Ständigt upptäcks och utvecklas nya möjligheter att nyttja 
hundens fantastiska egenskaper i människans tjänst. Trots detta är det som kamrat, hobby 
och sällskap hunden har sin största betydelse. Under den första tiden som hundägare är 
ägaren säkert fylld av entusiasm och ambitioner om hur hunden ska utvecklas och 
tillsammans forma en tillvaro. Även om ägaren vill ha en kamrat på långa promenader, en 
trogen vän i vardagen eller om ägaren vill syssla med någon form av hundsport, är 
grundläggande träningen med hunden en förutsättning för att gemenskapen tillsammans 
med hunden ska bli trevlig. Här kommer olika ideella föreningar in i bilden med kunskap 
och olika utbud som kurser och utbildningar. 
 
Vi har varit och är med i olika föreningar och har märkt att engagemang och resurser i 
styrelser kan vara ett problem för dagens föreningar. Därför valde vi att titta närmare på just 
ideella föreningar och en förening som uppfyller en samhällsnytta på många olika sätt.  

1.2 Problemdiskussion 
I vardagslivets jäkt framstår ofta att skänka tid och att skänka pengar som alternativa 
kanaler för generositet skriver Putnam (2001). Om vi har ont om det ena kan vi ge av det 
andra, men allmänt talat är ideellt arbete och välgörenhet komplement till, inte ersättningar 
för varandra. Några skänker mycket av bådadera, andra skänker någotdera. Det är möjligt 
att bristande tid och pengar i kombination verkligen är den främsta förklaringen till att vi 
inte engagerar oss längre (ibid).  
 
För att en förening ska kunna verka måste de enligt Anthony och Govindarajan (2003) ha 
pengar för att kunna överleva och erbjuda vissa tjänster även om de inte måste ha en vinst. 
Genom det får föreningen ett visst ekonomiskt tänkande som även det liknar ett företag. 
Författarna fortsätter skriva att en ideell förening och företag är på ett liknande och snarlikt 
sätt uppbyggd på samma sätt i organisation och ledning. Myers (2004) framhåller också att 
ideella föreningar mer och mer börjar likna ett företag i dess organisationsstruktur, mål och 
ledning. Myers skriver vidare att ideella föreningar tittar mycket på hur företag är 
uppbyggda och att företag är intresserade av att titta på hur ideella föreningar är 
uppbyggda. Företag och ideella föreningar har stor nytta av varandras erfarenheter både nu 
och i framtiden (ibid). Enligt Wilson och Pimm (1996) finns det inte mycket som skiljer 
mellan en ideell förening och ett företag. Författarna skriver att den stora skillnaden ligger i 
att företag vill generera vinst medan ideella föreningar vill uppfylla medlemmarnas 
personliga intresse som medlemmarna värdesätter. 
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Lindberg (1999) hävdar att ideella föreningar är annorlunda och mer svårstyrda än 
kommersiella företag och offentliga organisationer. Ideella föreningar har en förväntan på 
sig att föreningen ska vara mer effektiva i sitt arbete och trogna sina ideal. Balansgången 
för ideella föreningar är inte enkel fortsätter Lindberg, i synnerhet då förutsättningarna för 
att mäta framgångarna inte alls är lika självklara inom den ideella föreningen eftersom det 
inte finns några givna mätetal. 
 
Enligt Affärsvärlden (Konsten att styra, 2005) sade Företagarnas vd Gunvor Engström i en 
intervju: ”I organisationsvärlden är det lätt att rollerna går i varandra och att alla ska 
bestämma allt.” En viktig sak är hur föreningen balanserar medlemmarnas, de frivilligas, de 
anställdas och de förtroendevaldas olika intressen (ibid). Bergstrand (1993) tar upp att det 
är ett problem att få alla medarbetare att på ett meningsfullt sätt arbeta för ett 
sammanhängande mål. Att leda en verksamhet är att finna styrsystem så att medarbetare 
löser rätt problem med rätt mål för ögonen. Bruzelius (2004) hävdar att om inte ledningen 
fastställer mål och resultatkrav kommer föreningens medarbetare att göra det genom egna 
antaganden och ambitioner utifrån sin utgångspunkt som är relevant. Andersson (1995) 
skriver att på något sätt påverka något för att uppnå ett mål är innebörden av att styra. 
Författaren fortsätter att ekonomistyrning är en viktig del i verksamheten som 
organisationer bör använda sig av för att kunna vara framgångsrika.  
 
En förening som går bra har lätt att få folk att sitta i styrelsen skriver Lindblad och Lundén 
(2004). Däremot i en förening som inte är lika intressant blir det ett lägre engagemang och 
det är lätt att personer som inte har det rätta engagemanget och kunskapen att hamna i 
styrelsen (ibid). Longest och Friede (2002) påpekar att en styrelses förmåga att tillfredställa 
styrelsens krävande förpliktelser beror på styrelsemedlemmarnas färdigheter och 
karaktärsdrag. Den rätta mixen av dessa färdigheter och karaktärsdrag kommer att skapa en 
duglig styrelse fortsätter författarna. Att arbetsstyrkan blir allt mindre utbytbar är en viktig 
aspekt skriver Lundberg (1996), därför att kompetensen har individualiserats och 
arbetsstyrkan blir den enhet som bär på kompetensen och resurserna. Författaren fortsätter 
med att detta har lett till att föreningar är mer beroende av de ideellt arbetande än vad de 
ideellt arbetande är av föreningen. De resurser vi kommer att titta närmare på är monetära, 
kompetens och ideellt arbete. 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande fråga:  

• Vilket behov av resurser i form av kompetens, monetära resurser och ideellt arbete 
anser ideella föreningar att de behöver för att bedriva verksamheten? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur ideella föreningar styrs genom ekonomiska och 
ideella mål.  
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2 METOD 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av vilket synsätt vi har haft som utgångspunkt i 
arbetet. Vidare behandlas metodansats, tillvägagångssätt och vilka metodproblem som kan 
uppstå och vad vi gjort för att undvika dem. 

2.1 Metodsynsätt 
Det finns tre olika synsätt enligt teorin skriver Holme och Solvang (1997) dessa är 
analyssynsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt, alla är tillämpbara vid studier. Vi har valt 
att använda oss av ett aktörsorienterat synsätt som är inriktat på att identifiera aktörens 
verklighetsuppfattning, värdering, motiv och föreställningsramar som styr beslut, 
handlingar och agerande enligt Lundhal och Skärvad (1999). Abnor och Bjerke (1994) 
skriver att genom aktörssynsätt antas det att verkligheten finns som en social konstruktion, 
det menas att den inte är beroende av oss (människor skapar verkligheten samtidigt som 
verkligheten skapar människan). Valet vi har gjort stämmer överens med den verklighet 
som vi uppfattar. Vi instämmer i att verkligheten är oberoende av oss och att människan 
samtidigt påverkas av verkligheten. De föreningar vi har valt att titta närmare på är 
beroende av människorna som finns inne i föreningen. Människor påverkas av varandra 
vare sig de vill eller inte. Speciellt i föreningar spelar samspelet mellan människor en viktig 
roll för dess överlevnad. Vi har den uppfattningen att det är svårt att vara oberoende av 
varandra och verkligheten. 

2.2 Metodansats 

2.2.1 Deduktiv ansats 
Vi har skapat en referensram utifrån vår förståelse genom egna erfarenheter från 
hundklubbar och andra ideella föreningar som vi har varit engagerade i. Teorierna som 
använts är de teorier som passar vårt syfte. Intervjuerna gjordes för att få en uppfattning av 
verkligheten och genom dessa skapade vi en förståelse och helhetssyn av verkligheten. 
Förståelsen fick vi genom att titta på hur föreningarnas organisation ser ut, utifrån 
intervjuerna som genomfördes. Vi ställde all insamlad information mot vår referensram, för 
att se på skillnader mellan teori och praktik. Genom detta har vårt arbete en deduktiv 
karaktär.  

2.2.2 Kvalitativ ansats 
Vår undersökning har gjorts genom kvalitativ forskning då vi har valt att titta på ett fåtal 
föreningar genom fallstudier. Genom ett kvalitativt tänkande har vi försökt att tolka och 
förstå den data vi fått från våra informationskällor.  
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2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen till uppsatsämnet gjordes på Luleå Universitets bibliotek, där vi sökte i 
databaserna som fanns att tillgå. De databaser som användes var Lucia, Libris, Emerald, 
Affärsdata, Ebesco, Artikelsök, vi har även använt oss av databasen på centralbiblioteket i 
Luleå. De sökord som användes var: ”belöningssystem”, ”ideella föreningar”, ”ideella 
organisationer”, ”ideella mål”, ”ekonomiska mål”, ”ekonomistyrning”, ”kompetens”, 
”organisationer”, ”organisationsstruktur”, ”ledarskap” samt deras engelska motsvarigheter. 

2.3.2 Empiriskt material 
Vi valde att göra intervjuer med Svenska Brukshundklubben då det är många som gjort 
undersökningar på idrottsklubbar som hockey, fotboll och basket. Vi ville titta på något 
annat som även fyller en samhällsnytta. Brukshundklubben fyller inte bara en funktion för 
samhället genom att hålla kurser och tävlingar i olika hundsporter, de utbildar även 
tjänstehundar inom räddning och bevakning åt försvarsmakten. Vi valde att intervjua på tre 
olika nivåer; central nivå, distriktsnivå och lokal nivå. Detta gjorde vi för att se om 
resurserna och målen var sammanhängande hela vägen i organisationen. Då det bara finns 
en central nivå var det valet inte svårt. Det finns 18 stycken distrikt och 289 lokal klubbar i 
Sverige, vi valde att intervjua Luleå Lokala Brukshundklubb för att de ligger geografiskt 
nära och vi kunde därför göra personliga intervjuer. Valet av distrikt kom då naturligt 
eftersom Luleå tillhör Övre Norrlands Distrikt. För att få en rättvis bild intervjuade vi två 
personer på lokal och distriktsnivå. Vi valde att intervjua ordföranden och kassören då vi 
ansåg att dessa två kunde ge oss de mest rättvisande svaren eftersom de har störst inblick i 
verksamheten och är inblandande i alla beslut. På central nivå intervjuades endast 
förbundsordföranden då skattmästaren (kassören) inte fanns tillgänglig. Med alla utom på 
den lokala nivån valde vi att göra telefonintervjuer. Vi intervjuade på lokal nivå Victoria 
Lindahl som sitter som ordförande och Maj-Britt Swartz som sitter som kassör. På 
distriktsnivå intervjuade vi Susanne Eriksson som är vice ordförande och Carina Fransson 
som är kassör samt på central nivå intervjuades förbundsordförande Staffan Thorvall. Alla 
dessa personer intervjuades för att de har en god överblick över föreningarnas verksamhet 
vad gäller de ideella och de ekonomiska målen.  
 
Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi från teorin. Det är viktigt att titta på 
fenomenet ekonomistyrning och ideella föreningarna. Anledningen är att en förening inte 
fungerar på samma sätt som ett företag. Skillnaden är att de ideella föreningar måste 
anpassa sin ekonomistyrning efter föreningens behov. Vi ställde frågor som gjorde att vi 
fick en inblick i hur deras organisation ser ut. Under intervjuerna följdes intervjuguiden, 
följdfrågor som uppstod och inte stod med i intervjuguiden ställdes också efter behov. Våra 
frågor som ställdes skulle ge respondenterna frihet till att prata vitt för att vi sedan skulle 
kunna tolka utifrån det syfte vi har ställt oss. 
 
Med personliga intervjuer kan ett problem uppstå genom att intervjuaren och respondenten 
påverkar varandra oavsiktligt, detta kallas intervjuareffekt skriver Eriksson och 
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Wiedersheim-Paul (1997). För att undvika intervjuareffekten var vi så objektiva som 
möjligt för att inte påverka respondentens svar. Vi undvek det genom att inte använda 
värdeladdade ord i intervjuguiden och att noga tänka igenom eventuella följdfrågor som 
kan uppkomma under intervjuns gång. Vi är medvetna om att det kan ha kommit 
följdfrågor som innehåller värdeladdade ord. 

2.4 Metodproblem 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 
Arbnor och Bjerke (1994) skriver att utifrån ett aktörssynsätt är reliabiliteten viktig 
eftersom vi måste fråga oss om de svar vi får från respondenterna är trovärdiga, om det 
avspeglar respondenternas ärliga uppfattningar. Trovärdigheten och uppriktigheten måste 
även bedömas genom hela uppsatsen (ibid). Under intervjuerna har vi upplevt 
respondenterna som ärliga och uppriktiga mot oss. De har visat på en stor öppenhet i den 
verksamhet de driver.   
 
Aktörssynsättets validering inom området omfattar olika aspekter enligt Arbnor och Bjerke 
(1994), de delas upp i två dimensioner, process- och resultatvalidering. Detta kan ske på två 
olika sätt antingen som vetenskapligt eller som praktisk. Den praktiska processvalideringen 
handlar om att få aktörerna intresserade för ämnet. Frågeställningarna som forskaren ställer 
ska leda till ett ökat intresse hos respondenterna. Den vetenskapliga processvalideringen 
handlar om logiken och rimligheten i rapporten. Det är viktigt för forskaren att kunna visa 
på hur tolkningarna har vuxit fram och som forskaren sen ska presentera. De vetenskapliga 
begreppen ska visa på en klart subjektiv förankring (ibid). De resultat som vi har fått fram i 
rapporten är förankrade i den referensram som hela uppsatsen bygger på. Det är viktigt att 
ställa sig frågan vilken nytta resultaten har i rapporten och om de har någon utveckling i 
vetenskapsgrenen i fråga, i detta fall ekonomistyrning och resurser. Vi anser att 
informationen som behandlades under intervjuerna fångade in det som var intressant för 
analysen. Under intervjuerna förklarades frågorna på ett sådant sätt att respondenterna klart 
skulle förstå vad avsikten var med frågan. Våra personliga erfarenheter kan ha påverkat när 
vi förklarat vissa frågor. Vi utformade frågorna neutralt för att risken att respondenterna 
skulle påverkas av oss skulle bli så liten som möjligt.  
 
Vi stärkte även validiteten genom att under intervjuerna använda oss av bandspelare för att 
sedan kunna komplettera de anteckningar vi gjorde. Under telefonintervjuerna använde vi 
oss av högtalartelefon, detta gjorde att båda kunde följa med under telefonintervjuerna och 
ställa följdfrågor. 
 
De problem som kan ha uppstått var att bandspelaren vid en intervju gick sönder, detta 
gjorde att intervjuns sista del inte kom med på band och kan ha gjort att vi missat något 
viktigt. Detta hade kunnat undvikas genom att använda dubbel uppsättning av bandspelare. 
Vi tyckte inte det var aktuellt eftersom anteckningar gjordes under hela intervjun. 
 
Ett problem som uppstod när telefonintervjun genomfördes var att vice ordföranden på 
distriktsnivå glömt bort intervjun. Detta gjorde att vi inte ställde alla frågor och följdfrågor 
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eftersom vice ordföranden var stressad. Vi upplevde inte det som ett större problem då 
informationen från kassören var väldigt givande. Resultatet kan ändå ha påverkats av att vi 
inte fick lika uttömmande svar som med de andra respondenterna. Resultatet kan också 
påverkas av att intervjun gjordes med vice ordföranden och inte ordföranden. Ordföranden 
på distriktsnivå hade precis avgått och ingen ny hade tillsats på ordförandeposten.  
 
Litteratur som har varit tillgänglig har i huvudsak varit skriven för vanliga företag och inte 
för ideella föreningar. Den litteratur vi hade om ideella föreningar behandlade i huvudsak 
praktiska detaljer vid själva införandet av en förening. Detta innebär att den litteratur vi 
använt oss av vad gäller ekonomistyrning och organisation kan appliceras på ideella 
föreningar. Vissa aspekter tas dock inte upp i de existerande teorierna vad gäller 
ekonomistyrning för ideella föreningar. Ett annat problem var att vi inte hittade så många 
forskningsrapporter som handlar om vår ämnesproblematik. 
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3 TEORI 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp relevant och tillgänglig teori för vår undersökning. 

3.1 Ideella föreningar 
Ideella föreningar och en förening har samma karaktär som en organisation, varpå vi 
kommer att koppla organisationstermen  till ideelförening.  
 
Enligt Holmblad Brunsson (2002) betyder ordet organisation ordnande, planläggning och 
utförande i en förening eller inrättning. Andersson (1994) skriver att en organisation kan 
definieras som en samling individer som har olika behov, förväntningar och krav och som 
strävar mot ett gemensamt mål. Lindblad och Lundén (2002) tar upp att organisationer 
karaktäriseras som samarbete mellan människor som är medvetet, avsiktligt och inriktat 
mot något eller några mål.  
 
Lindblad och Lundén (2002) menar att organiserande är en förutsättning för att en 
verksamhet ska kunna fungera på ett för medlemmarna tillfredsställande sätt. En bra 
planläggning är viktig för att kunna nå bra resultat. Vidare skriver Lindblad och Lundén att 
föreningar även ställer högre krav på organiserandet än vad till exempel ett företag gör då 
det är ett stort antal människor som är inblandade. Holmblad Brunsson (2002) skriver att 
organisationer omvandlar, genom att titta på vad som stoppas in i organisationen och vad 
som kommer ut kan sägas att de som befinner sig inne i organisationen ägnar sig åt 
resursomvandling. Människor kan använda pengar, sin egen tid och sin muskelkraft för att 
förändra något, till exempel kyrkomedlemmar får hjälp att bevara och förstärka sin kristna 
tro medan medlemmar i hundklubbar omvandlar ointressant tid till att träna hundar i olika 
grenar (ibid). 
 
Både Mintzberg (1993) och Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att få en organisation att 
fungera effektivt krävs samarbete mellan individer, de flesta organisationer strukturerar upp 
medlemmarna genom olika arbetsgrupper som har olika arbetsuppgifter för att kunna 
matcha hela organisationens mål. Det finns många uppgifter som aldrig skulle lösas utan ett 
organiserat samarbete. Genom fördelning skapar organisationen behov av samarbete, 
samordning och styrning (ibid). 
 
Föreningar och företag är snarlika i både sin utformning och utövning säger Anthony och 
Govindarajan (2003) och Wilson och Pimm (1996). Den stora skillnaden att den ena 
varianten görs ideellt med ett visst mål i sikte och företag har som mål att generera vinst 
(ibid). I stort kan föreningar delas upp i två olika huvudkategorier, ekonomiska föreningar 
som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och ideella föreningar som ska främja 
medlemmarnas intresse där syftet eller verksamheten bygger på ideell natur skriver Agell 
och Malmström (2005). Vidare skriver författarna att föreningar varierar i storlek, syfte och 
karaktär. 
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Enligt Ericsson (2002) är en ideell förening en verksamhet som bygger i stor utsträckning 
på vad medlemmarna själv bidrar med i form av ideella insatser. Ericsson menar att 
medlemmarna frivilligt går med i en förening och föreningen blir vad medlemmarna gör 
den till. Är det en låg aktivitet i föreningen eller få som är aktiva blir det givetvis en 
förening som har en liten omfattning. Om det däremot är många som vill vara med och 
engagera sig i verksamheten kommer även verksamheten att växa, och det blir roligare för 
alla som är med och jobbar (ibid).  
 
Enligt Hemström (2000a) och Agell och Malmström (2005) kan ideella föreningar vara av 
olika karaktärer:  

• ett syfte med verksamheten kan ha en helt ideell inriktning, till exempel 
nykterhetssällskap, frikyrkor och idrottsföreningar  

• ett ideellt syfte underlättas genom en ekonomisk verksamhet som föreningen 
bedriver, här kan nämnas välgörenhets- och hemslöjdsföreningar  

• till föreningar inom associationsrätten hör emellertid även sammanslutningar som 
har till syfte att se till medlemmarnas ekonomiska intressen, de gör det genom icke-
ekonomisk verksamhet. Till dessa hör fackföreningar, branschsammanslutningar 
och hyresgästföreningar.  

 
Smiciklas (2000) skriver att rättsligt behandlas alla dessa olika grupper som ideella 
föreningar och därför blir det i sak inte någon större skillnad på de regler som gäller för 
föreningen. 
 
Ideella föreningar är en associationsform som inte är i lag reglerad jämförelsevis med 
företag, däremot har det länge funnits lagar om ekonomiska föreningar, bostadsrätts-
föreningar och samfällighetsföreningar skriver Lindblad och Lundén (2002). Då det inte 
finns någon lag brukar ideella föreningar titta på lagen om ekonomiska föreningar, 
personen som tittar på den lagen måste veta att den inte gäller för ideella föreningar (ibid).  
 
Författarna Agell och Malmström (2005) skriver för att en ideell förening ska få 
rättskapacitet och bli en juridisk person krävs att föreningen, antagit stadgar som är 
tillräckligt fullständiga för att medge individualisering av föreningen och att en styrelse 
utses för att sköta föreningens angelägenheter och även företräda föreningen utåt. Vidare 
skriver författarna att ideella föreningar i allmänhet har kapitaltillgångar, äger fastigheter 
och värdepapper. Som juridisk person ansvarar föreningen för sina skulder och tillgångar. 
Medlemmarna ansvarar aldrig personligen för föreningens förpliktelser (ibid). Det ovan 
skrivna håller även Lindblad och Lundén (2002) med om. 
 
Lindblad och Lundén (2002) menar att föreningen i regel är uppdelad i tre olika 
grundläggande funktioner: 

• Beslutande funktionen, som är årsmötet men kan även kallas föreningsstämman 
• Den verkställande funktionen som är föreningens styrelse och dess sektioner 
• Den kontrollerande funktionen, revisorn. 
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Lindblad och Lundén (2002) påpekar att ekonomin ofta är den stora arbetsuppgiften för en 
förenings styrelse. Det gäller att ta vara på varje intäktskrona och försöka hålla nere 
utgifterna. Hemström (2000b) och Lindblad och Lundén (2002) tar upp att det finns två sätt 
att finansiera verksamheten: självfinansiering (med egna intäkter) och extern finansiering 
(genom lån). De vanligaste sätten att finansiera verksamheten skriver Lindblad och Lundén 
är: medlemsavgifter, lotterier och bingo, danser, utförda arbeten (t.ex. Reklamutdelning, 
inventering), reklam, sponsring, kommunala och statliga bidrag, bidrag till studie och 
utbildningsverksamhet och bidrag från allmänna arvsfonden, EU-bidrag, lån, säkerheter 
samt placering av pengar. Vidare skriver Hemström (2000b) att bidrag från stat och 
kommun numera är en mycket viktig inkomstkälla vid sidan av de bidrag som 
medlemmarna lämnar i form av avgifter och insatser samt det överskott som kan 
uppkomma på verksamhet som föreningen bedriver.  
 
Även i ideella föreningar menar Hemström (2000b) att det kan uppkomma vinst då de kan 
bedriva rörelse genom kurser och försäljning med mera. I en ideell förening bör 
nettoinkomsten i genomsnitt vara en liten del över noll påpekar Anthony och Govindarajan 
(2003). En stor nettoinkomst signalerar att föreningen inte tillhandahåller den service de 
personer som har lämnat resurser har rätt att förvänta sig. En kedja av nettoförluster leder 
givetvis till konkurs skriver författarna. Hemström (2000b) fortsätter att denna eventuella 
vinst inte får delas ut till föreningens medlemmar utan skall i stället användas endera till att 
konsolidera föreningens ställning eller till att främja föreningens målsättning. Hemström 
behandlar vidare att i vissa föreningar har insatser nyttjas till exempel när det gäller att 
snabbt få fram ett rörelsekapital för en ekonomisk verksamhet för ett ideellt ändamål. Något 
som är väsentligt då insatser brukas är att dessa inte ger sina innehavare någon som helst 
rätt till ekonomiskt utbyte. Eftersom det ändrar karaktären på föreningen till en ekonomisk 
förening (ibid). 
 
Johnson och Scholes (2002) skriver att i en organisation får ledaren ofta visa hur 
organisationens struktur är uppbyggd genom att rita en organisationskarta. Denna struktur 
visar på olika roller i en organisation (ibid). I en del föreningar finns det sektioner eller 
kommittéer, ibland kan de även kallas för avdelningar, underföreningar eller klubbar menar 
Lindblad och Lundén (2002). Dessa kan vara på olika nivåer och detta betyder att en 
underförening i sin tur kan ha sektioner. En sektion kan ha en egen styrelse och även egna 
stadgar. Sektioner är inte juridiska personer, därför är huvudstyrelsen ansvarig för 
sektionernas verksamhet, detta fast sektionen har en egen sektionsstyrelse. Lindblad och 
Lundén (2002) skriver vidare att sektionsindelning betyder att styrelsen har en viktig 
uppgift att hålla samman allt i en förening. De sektioner som är av vikt för föreningen bör 
ha en representant i huvudstyrelsen för att kunna hålla ihop de beslutande enheterna (ibid). 
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3.2 Styrelse 
Hemström (2000a) framhåller för att få driva en ideell förening måste det finnas en styrelse 
som kan företräda föreningen. Detta beror på att föreningen är en juridisk person och därför 
måste kunna representera föreningen i förhållande till tredjeman. Styrelsens uppgift är att 
organisera föreningens verksamhet och förvalta dess angelägenhet (ibid). Andersson (1994) 
skriver att ledarna som finns i en organisation är alla unika på sitt sätt med större eller 
mindre bredd. I olika situationer som uppstår kommer ledarna att referera till tidigare 
erfarenheter från livet när ledaren utövar ledarskap (ibid). 
 
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet och är föreningens verkställande ledning 
skriver Lindblad och Lundén (2002). Uppgifter som styrelsen har är att de ska se till att 
föreningens organisation fungerar ordentligt och att förvaltningen av föreningens 
angelägenheter görs på ett bra sätt. Styrelsen har även ansvaret för att föreningsstämman 
blir rätt utlyst för att medlemmarna ska få reda på mötet i god tid, till exempel om de ska 
förbereda ärenden till föreningsstämman. En annan uppgift är att rutiner för uppföljning av 
att saker som beslutas på styrelsemöten blir utförda. Det är viktigt att styrelsen sätter upp 
mål för verksamheten. Målsättningen har styrelsen som uppgift att de ska sprida till de 
övriga medlemmarna i föreningen för att samtliga inblandade ska arbeta mot ett gemensamt 
mål. Det kan vara svårt att sprida detta i en stor förening med många viljor och det är 
viktigt att förankra målen hos alla inblandade (ibid). 
 
Inom styrelsen bör det finnas ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga 
ledamöter skriver Lindblad och Lundén (2002). Tillsammans med ordföranden är kassören 
och sekreteraren vanligen nyckelpersoner i föreningen. Ordföranden har huvudansvaret och 
är även föreningens ansikte utåt. Författarna fortsätter skriva att ordföranden ska följa 
föreningens verksamhet noga och se till att övriga ledamöter får tillräckligt med 
upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt. Ordföranden ska även se till 
att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när det behövs. Lindblad och 
Lundén tar upp att kassörsposten är den som är mest krävande posten i styrelsen. Kassören 
har ett stort ansvar att informera om kommande likviditetskriser med mera till övriga 
styrelsen. I stort sett kan det finnas hur många ledamöter som helst i en förening. Risken är 
däremot att det lätt kan bli rörigt, därför rekommenderas att det inte är mer än högst sju 
eller nio ledamöter i styrelsen (ibid). 
 
Lindberg (1998) skriver att det är svårare att leda en ideell organisation jämfört med 
näringsliv och offentlig verksamhet eftersom antalet osäkra faktorer är flera. Föreningens 
resurser är oftast mindre och till detta kommer att de som sitter i styrelsen inte är 
professionella utan vanliga människor som har en uppgift. Utöver deras uppdrag som 
ledamot i en förening ska de även försörja sig, svara mot kraven på familjeliv, semester och 
helst ha ett antal lediga lördagar och söndagar (ibid). 
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3.2.1 Kompetens 
Kompetens definieras enligt Dosherty och Dilschmann refererad i Hörte (1995, s 20): 
”Kompetens är individens förmåga att lösa uppgifter och möta yttre krav på ett 
ändamålsenligt sätt i förhållande till den aktuella situationen.” Enligt Ekman (1998) finns 
det tre kompetenser: yrkeskompetens, social kompetens samt lärandekompetens. 
Yrkeskompetensen består av den kompetens en person behöver för att lösa sina 
arbetsuppgifter väl. Författaren fortsätter att social kompetens betyder bland annat förmåga 
till samarbete, kommunikation och empati mellan medarbetare och ledning. 
Lärandekompetensen är en viktig och avgörande del i en organisations förändring och 
anpassning. I denna kompetens ligger även insikten om värdet i ökning av människors 
kompetens för en långsiktig och ständig utvecklingsprocess (ibid). Kompetens och 
kompetensutveckling förklarar Ekman handlar om att människor får använda och öka sin 
självkänsla, kan samarbeta och kommunicera, vågar och vill ta egna initiativ samt blir 
handlingsinriktade. I grunden är kompetens personlig och det har ingen betydelse vilken 
befattning som individen har enligt Utbildningsdepartementet 1994:35.  
 
Hörte (1995) skriver att kompetens finns på individ-, grupp- och organisationsnivå. Den 
organisatoriska kompetensen framhålls mer än den individuella, därför att i den flexibla och 
komplexa miljön kan en organisation skapa och uppvisa synergieffekter. Dessa 
synergieffekter ger mer än summan av kompetensen hos individerna (ibid). Longest och 
Friede (2002) skriver att styrelsens kompetens (det vill säga kunskap och färdighet att 
tillämpa) är avvikande från individuell personlig kompetens fastän de tillgodoser 
sammanhang eller ramverk för utvärdering hur individers kompetenser passar styrelsens 
behov. Vidare behandlar författarna att styrelsen behöver kompetens i ett sammanhang, 
etik, lag, styrning, samarbete, politik och kommersiella områden. Den rätta mixen av 
individuella medlemmar skapar en styrelse med nödvändiga kompetenser. Endast när en 
styrelse består av alla dessa kompetenser kan den fullgöra styrelsens mycket viktiga 
förpliktelser (ibid).  

3.3 Ekonomistyrning
Samuelson (1993) förklarar att styrning finns i flera olika slag. Ekonomistyrning är den 
styrning som styr mot ekonomiska mål. Bergstrand (1993) menar att ekonomistyrning är ett 
preciserat styrsystem. Att leda en förening är att finna styrsystem så att tänkande 
medarbetare löser rätt problem med rätt mål för ögonen (ibid). Vidare skriver Samuelson 
(1993) att formaliserade styrsystem fungerar som ett av organisationens styrmedel.  
 
De olika styrmedel som huvudsakligen används i ekonomistyrning är enligt Samuelson 
(2001) och Ax, Johansson och Kullvén (2005): 

• Formella styrsystem; fastställer utifrån affärsidén och följer upp strategier och 
planer på olika sikt. Exempel: Resultatplanering, Budgetering, Prestationsmätning 
med mera, karakteriseras som hårt styrmedel. 

• Organisation och bemanning; valet av organisatorisk struktur för verksamheten och 
dess bemanning med kompetent personal. Exempel: Ansvarsfördelning, 
Benchmarking, med mera, karakteriseras som mjukt styrmedel.  
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• Belöningssystem; skapar rätt motivation hos medarbetarna, karakteriseras som 
mjukt styrmedel.  

• Mindre formaliserad styrning; utbildning och strävan att få till stånd en viss anda 
eller kultur i föreningen. Exempel: Medarbetarskap, Lärande, Ledningsstöd med 
mera, karakteriseras som mjukt styrmedel. 

 
Formella styrsystem kan indelas i tre målhierarkier enligt Bohman och Boter (1979): 
strategisk, taktisk och operativ styrning. Strategiska styrningen sköter verksamhetens 
inriktning i stort, taktiska sköter den samordnade styrningen på kort sikt och operativa 
sköter den dagliga, löpande verksamheten. Vidare behandlar Bohman och Boter att det 
formella styrsystemet som kan förväntas i första hand är det operativa styrsystemet. 
Villkoren för den operativa planeringen kommer att inskränkas av de strategisk/taktiska 
beslut som fattas tidigare. Här tar styrningen av taktisk och strategisk natur andra former 
där avgörande för styrningens slutliga form bland annat kommer vara beslutsfattarens 
personliga kontaktfält (ibid). 
 
Samuelson (2001) beskriver att organisation och bemanning kan delas upp i tre egenskaper: 
struktur, fördelning av beslutsrätt och metoder för att samordna verksamheterna. I 
strukturegenskapen avses de övergripande operativa strukturerna såsom funktions-
organisation, divisionsorganisation, matrisorganisation och så vidare. Vidare skriver 
Samuelson att beslutsrätten bör fördelas i linje med vald struktur. Struktur och fördelning 
av beslutsrätt delar upp organisationen men det finns vissa metoder som samordnar 
verksamheten där egenskaperna samspelar med varandra, till exempel veckomöten, 
kommittéer med mera (ibid).  
 
Belöningssystem skriver Ax med flera (2005) kan användas för olika syften. Till exempel: 
motivera de medlemmar att utföra sina uppgifter mer än väl och förbättra utförandet av dem 
eller att få medlemmar att stanna kvar i föreningen. Det finns finansiella bonussystem till 
exempel bonuslön och det finns icke-finansiella eller immateriella som kan vara ledighet, 
befordran med mera. Belöningar kan riktas mot både individer som grupper men det finns 
viktiga förhållanden att tänka på i valet mellan belöningsformer. Det är väsentligt att det är 
möjligt att kunna urskilja individuella prestationer vid individuella belöningar bland annat 
för att det inte ska uppfattas som att vissa medlemmar favoriseras. Vid gruppbelöningar får 
varje medlem belöning på basis av vad gruppen har uträttat. I denna belöningsform finns 
det risk för fripassagerare, det vill säga medlemmar som inte hjälper till alls eller lika 
mycket till arbetet men ändå får en belöning. Det kan skapa dålig stämning och missnöje, 
till och med motverka syftet med belöningssystemet (ibid).  
 
Mindre formaliserad styrning innebär enligt Samuelson (1993) att bland annat se till att 
personalen har tillfredställande kunskaper om organisationen att de kan fatta beslut i 
enlighet med ideella och ekonomiska mål. Närmare bestämt att skapa en stark och 
gemensam föreningskultur. Det läggs allt större vikt på detta styrmedel (ibid). Figur 1 
sammanfattar vår bild av styrningen i en verksamhet. 
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Resurser 
Betalningar 

Tjänster/Produkter 
Betalningar 

Formellt styrsystem 
Organisation och bemanning 

Belöningssystem 
Mindre formaliserad styrning 

Måluppfyllelse 

Verksamhet 

 
 
Figur 1.  Styrning av en förening (Samuelson 2001, s 25) 
 
 

• Resurser in till verksamheten kan vara monetära, tid, kompetens och ideellt arbete.  
• Tjänster och eller produkter från verksamheten består i kurser och tävlingar.  
• Betalningar in i verksamheten kan vara medlemsavgifter och kursavgifter.  
• Betalningar ut ur verksamheten kan vara kunskap och meningsfull fritid. 

 
Vilken ledningsfilosofi, det vill säga hur ledningen vill styra föreningen är av betydelse för 
styrningen i en organisation skriver både Holmström (1995) och Samuelson (2001). Hur 
ledningen betonar olika styrmedel tar båda författarna upp, ledningens inriktning 
karaktäriserar ledningsfilosofin. Exempelvis betonas det formella styrsystemet eller de 
personliga kontakter som styrelsemedlemmarna har. Något som mer karakteriserar 
ledningsfilosofin är vilken grad av styrning som tillämpas, exempel: direktstyrning, 
målstyrning och självstyrning (ibid).  
 
Direktstyrning innebär enligt Samuelsson (1993) att i detalj bestämma vilka åtgärder som 
ska genomföras av medarbetarna. Det vill säga genom regler och instruktioner skriver 
Holmström (1995). Holmström fortsätter att ledningen leder genom auktoritet arbetet och 
uppföljningen av det. Detta medför att ledningen alltid kan ingripa med en direkt 
ordergivning (ibid).  
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Målstyrningen redogör Samuelsson (1993) är en översiktlig styrning där endast grova mål 
ställs upp och som ger medarbetarna ett fritt val över vilka medel de vill använda för att 
uppnå målen. Holmström (1995) skriver att formella planer följs upp genom målstyrning. 
Målen syftar till att uppnå ett önskvärt framtida handlande i organisationen. Något som en 
förening arbetar efter skriver Bergstrand (1993) kan vara målstyrning, om de till exempel 
har målet att arrangera vissa tävlingar eller ge vissa kurser.  
 
Självstyrning betyder att den styrande och den styrda enheten är samma i den mest 
utpräglade formen enligt Bruzelius och Skärvad (2004). Författarna säger vidare att den 
styrda enheten har en stor handlingsfrihet i självstyrning och ibland också stor rätt att 
formulera egna mål. Holmström (1995) beskriver att i självstyrning har olika enheter 
genom ömsesidig anpassning eller kommunikation kommit överens om ett framtida 
agerande för att lösa problem eller beroende. 
 
Att hjälpa till i arbetet med att uppnå strategiska mål är det övergripande syfte som 
ekonomistyrning har anser Ax med flera (2005). Anthony och Govindarajan (2003) skriver 
att ideella föreningar som måste besluta hur de bäst kan fördela begränsade resurser till 
givande aktiviteter är strategisk planering mer viktigt och en mer tidskrävande process än 
hos ett vanligt företag. Lindberg (1998) tar upp att styrning handlar om att samordna och 
koordinera resurser och handlingar för bestämda ändamål. Organisationens uppgifter anges 
av ändamål och kan kopplas till aktiviteter. Både vad som skall uppnås samt vad som skall 
göras definieras. Genom att beskriva mål och riktningsmål på lägre nivå kan ändamål 
brytas ner, konkretiseras och operationaliseras (ibid). 
 
Inkomstuppgiften är den mest användbara finansiella redovisningen i en ideell förening, 
precis som den är i ett företag framför Anthony och Govindarajan (2003). Fastän det 
finansiella resultatet inte är det dominerande målet i en ideell förening, är det ett 
nödvändigt mål eftersom föreningen inte kan överleva om dess genomsnittliga intäkter är 
mindre än utgifterna. Anthony och Govindarajan menar att många av föreningarna har flera 
mål och en förenings effektivitet att uppnå sina mål kan sällan bli mätt av en kvantitativ 
mängd. Frånvaron av ett tillfredställande, kvantitativt, generellt mått på utförande är det 
mest allvarliga ekonomistyrningsproblemet en ideell förening har (ibid). 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för det empiriska materialet som vi har fått ut från 
intervjuer (se bilaga A för intervjuguide) med Svenska Brukshundsklubbens tre led: Central 
nivå, Övre Norrlandsdistriktet och Luleå brukshundsklubb. 

4.1 Centralnivå 
På central nivå intervjuades förbundsordföranden. 

4.1.1 Ideell förening 
Förbundsordföranden säger att hela organisationen är uppbyggd av 18 stycken distrikt, 289 
stycken lokala klubbar och 15-16 stycken rasklubbar (för organisationsschema se bilaga B). 
Antalet medlemmar i organisationen uppgår till 70 000 stycken. Distrikten utser från varje 
distrikt delegater som en gång varje år har sammanträde i en kongress. 
Förbundsordföranden berättar vidare att kongressen är den del som tar alla beslut om 
budget, verksamhetsplan med mera och som utser de som ska sitta i förbundsstyrelsen på 
den centrala nivån. På central nivå finns det olika sektorer: agility, draghund, 
hundägarutbildning, tävling, tjänstehund och rasutveckling. Sedan finns det kommittéer, en 
för mentalitet och en för rasklubbarna. Sektorerna är de som ska se till att det fungerar ute 
på distrikts- och lokalnivå. Brukshundklubben är idag väldigt stor vilket gör att det finns 17 
stycken helårstjänster med lön på kansliet som ska hjälpa bland annat sektorerna med 
administration och de är väldigt viktiga för att hela organisationen ska kunna fungera säger 
förbundsordföranden. På central nivå är de tio stycken i förbundsstyrelsen och cirka 50 
stycken som sitter i kommittéer och sektorer och alla arbetar ideellt. 
 
Alla måste ha en inkomstkälla säger förbundsordföranden och på central nivå är den största 
inkomstkällan medlemsavgifter och statsanslag som uppgår till cirka 90 procent av alla 
inkomster. Andra inkomster på central nivå är: bidrag, sponsring, försäljning av böcker och 
intäkter från bingolotter, som har haft en stor del förut men håller på att tunnas ut. 
Statsanslagen är från försvarsmakten och krisberedskapsmyndigheten för 
tjänstehundsverksamheten. Sponsorer letas upp av föreningarna själva, sponsorpengarna är 
nödvändiga men marginella i det stora hela, ”de är grädden på moset”. 
Förbundsordföranden säger att en förening inte kan bygga upp en verksamhet på sponsorer 
utan måste ha en bred finansiering. På den centrala nivån önskar förbundsordföranden att 
det fanns en bredare försörjningsbas för att vara mindre känsliga de år det går nedåt i 
medlemsantalet.   
 
Förbundsordföranden berättar att de stora förändringar som ligger i tiden bland annat är ett 
projekt Brukshundklubben kallar vision 2010. På den ekonomiska sidan är det alltid en viss 
effektivisering som pågår i och med att det kommer nya datasystem. De största 
förändringarna ligger på IT sidan, förbundsordföranden säger att de använder sig av data 
mer och mer genom medlemsregistrering och registrering av tävlingsresultat och så vidare. 
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4.1.2 Styrelsen 
Förbundsordföranden berättar att personer som blir valda att sitta med i styrelsen på central 
nivå oftast är en engagerad och trogen medlem som långsamt klättrat upp i organisationen. 
Förbundsordföranden menar att det är viktigt att de som sitter i kongressen känner ett stort 
förtroende för den person som ska väljas in i styrelsen. Förbundsordföranden säger vidare 
att de som sitter i förbundsstyrelsen har tidigare varit starkt engagerade på både lokal och 
distriktsnivå. Till exempel genom att först ha utbildat sig och arbetet ideellt som instruktör, 
suttit med i styrelser, engagerat sig i olika sektorer och en del har även varit eller är 
domare. Förbundsordföranden poängterar att ”det är viktigt att de som sitter i styrelsen har 
en stor förståelse för alla delarna i organisationen. Förbundsordföranden säger även att 
”kompetens är en annan del som är viktigt för att sitta i förbundsstyrelsen, till exempel 
skattmästaren väljs utifrån att han har stora kunskaper inom ekonomi. Skattmästaren är en 
viktig person som ska fungera som ett bollplank till dem som sitter på kansliet och arbetar 
med ekonomin”. 
 
Förbundsordföranden säger att förbundsstyrelsens uppdrag är att planera och driva 
verksamhetsplanen, motivera inför kongressen vad de tycker är viktigt för framtiden. 
Styrelsen måste göra en omvärldsanalys, se vad medlemmarna vill göra och framföra det. 
Förbundsstyrelsen har även i uppdrag att utbilda försvarsmaktshundar och föreslå budget. 
Allt detta ska upp i kongressen för att godkännas. När kongressen har godkänt allt och lagt 
fram andra förslag är det förbundsstyrelsen som ska se till att det genomförs på ett bra sätt. 
Andra uppdrag som är av mindre karaktär men viktiga, är att de bestämmer tävlingsregler, 
disciplin åtgärder, kan åka ut på klubbar och vara förbundsordföranden på möten, hjälpa 
klubbar i allmänhet om de har problem, planera och lägga upp strategier med mera. 

4.1.3 Ekonomistyrning 
Förbundsordföranden säger att ”Brukshundsklubbens ekonomiska huvudmål är att få in så 
mycket inkomster så vi kan bedriva en verksamhet som våra medlemmar efterfrågar.”  
 
Förbundsordföranden säger att det är svårare att få folk numer att engagera sig i ideellt 
arbete än vad det var på 1960-talet. Det kan bero på att ansvarsfrågan är större då det har 
tillkommit mer regler och att styrelsen har ett större ansvar på den ekonomiska sidan. Det 
har blivit mer komplicerat att sköta en enkel klubbs verksamhet idag, det är arvoden och 
skatteregler med mera säger förbundsordföranden. En annan orsak till att folk inte vill 
engagera sig tror förbundsordföranden är att det finns en konkurrens med tid och familj 
som inte fanns på 1960-talet.  
 
Sektorerna gör en egen verksamhetsplan med tillhörande budgetförslag, 
förbundsordföranden berättar att sektorer, kommittéer och förbundsstyrelsen diskuterar de 
framlagda förslagen tillsammans. Utifrån det här lägger förbundsstyrelsen en budget, där 
det ingår kanslikostnader och andra kostnader som ligger i organisationen. 
Förbundsstyrelsen gör en verksamhetsplan och ett budgetförslag som de lämnar ut till 
medlemmarna på distrikts- och lokal nivå inför kongressen, för att medlemmarna sedan kan 
ha synpunkter och kommentarer. Förbundsordföranden säger att det i slutänden alltid är 
kongressen som tar besluten.  
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På centrala nivån är kulturen professionell med många kompetenta personer, de har en stor 
tolerans och klarsynthet, målinriktat språk och alla brinner för organisationen säger 
förbundsordföranden.  
 
Förbundsordföranden tycker att ”likheten mellan ideell förening och näringsverksamheten 
är stor. För att kunna nå de uppsatta målen måste pengar drivas in. Den största skillnaden 
är att ideella föreningar inte är vinstdrivande medan näringsverksamheten har som mål att 
vara vinstdrivande annars är arbetsgången likartad”.  
 
Förbundsordföranden säger att central nivå har ansvaret för att hålla centrala konferenser, 
domarutbildningar och lärarkurser. Sammanfattningsvis ligger de stora kurserna på central 
nivå medan instruktörsutbildningarna ligger på distriktsnivå. Kongressen är det organ som 
bestämmer över målen och bestämmer de övergripande strategierna för att kunna nå upp till 
de uppsatta målen. Förbundsordföranden fortsätter att berätta att den operativa 
verksamheten för att nå upp till målen ligger på distrikts- och lokal nivå genom att 
genomföra olika kurser, tävlingar och så vidare.  
 
Ideella målet är att alla har rätt till att ha hund säger förbundsordföranden. ”Det är positivt 
både psykiskt och fysiskt att hålla på med olika hundsporter, det är även viktigt att lära ut 
till samhället att ha en god hundhållning då hunden har en viktig roll i samhället, hunden 
tränar både folkhälsan och främjar människors välbefinnande. Hunden är även ett viktigt 
redskap och en nyttotillgång genom att hunden fungerar som tjänstehund och jakthund med 
mera. Rätten till att ha hund är det långsiktiga målet och för att kunna nå det måste 
kortsiktiga mål tillföras genom att stimulera människor att gå kurser, tävla och  
mentaltesta för att få bra hundar mentalt. Allt vi gör med hundarna är kortsiktiga mål. 
Dessa är inte direkt uttalade utan de finns där automatiskt.  
 
I SBK:s grundstadga står det att ”Brukshundklubben ska vara Sveriges hundägares 
hundsport- och utbildningsorganisation”.  
 
Personers syfte att gå med i föreningen kan vara olika säger förbundsordföranden det kan 
vara att gå kurs med sin hund för att få lära sig grundlydnad, det finns de som tycker det är 
kul att hjälpa till på klubben och ha en gemenskap. Sen har vi de människor som vill tävla 
med sin hund och tycker det är roligt och spännande, de strävar efter att få vinna, tävla och 
sätta sina egna mål. Tävlingsmänniskan vill bli uppmärksammad och erkänd som 
tävlingsmänniska. Det finns även de som vill syssla med avel av brukshundar.  
 
Vi talade om betydande personer i föreningen och förbundsordföranden säger att en 
betydande person är en person som bidrar till att ge medlemmarna verksamhet och som 
driver på utvecklingen. Det kan vara allt arbete som görs i köket eller som spårläggare, eller 
att vara domare, förbundsordföranden med mera. Finns det ingen spårläggare går det inte 
att anordna en tävling och så vidare. Betydande person i organisationen är: ”alla aktiva är 
viktiga för organisationen. Vi skulle inte klara oss utan någon av dem för att kunna driva 
organisationen” säger förbundsordföranden. 
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För att ta hand om betydande personer inom föreningen delas det ut olika förtjänsttecken 
och utmärkelser av olika slag berättar förbundsordföranden. Dessa får medlemmarna för 
lång och trogen tjänst i lokala klubben eller på distriktsnivå. Det ska symbolisera att arbetet 
uppskattas och att man vill att personerna ska stanna kvar och jobba för föreningen i 
framtiden. Andra saker som föreningen gör för att få betydande personer att stanna kvar är 
att låta dem gå kurser och utbilda sig till instruktörer, domare eller få olika 
förtroendeuppdrag.  
 
Förbundsordföranden tycker att det svåraste är att få dem som går kurs att stanna kvar på 
lokal nivå. Han säger att de försöker ha ambassadörer som ska få nya medlemmar att känna 
sig hemma i organisationen. 

4.2 Övre Norrlands Distrikt  (ÖND) 
Våra intervjuer gjordes med vice ordföranden och kassören. När båda säger något 
gemensamt kommer vi att skriva ”på distriktsnivå”, annars benämner vi dem som ”vice 
ordföranden” och ”kassören”. 

4.2.1 Ideell förening 
På distriktsnivå finns det en huvudstyrelse där hundungdom ingår. Hundungdom är 
egentligen en egen organisation med en egen styrelse. Organisationen är uppdelad i olika 
sektioner och dessa är: Tävling, HUS (utbildning), Agility, PR/INFO, RUS (mental, 
utställning) och Tjänstehund.  
 
”Största ekonomiska förändringen är att staten börjat hota med att ideella föreningar ska 
betala skatt för arvoden och reseersättningar” säger kassören. Kassören fortsätter berätta 
att andra organisatoriska förändringar är att försvaret har förändrat jättemycket de senaste 
två åren och det behövs inte lika många bevaknings- och räddningshundar som tidigare. 
Utvecklingsarbeten som pågår är bland annat att förbättra hemsidan för att till exempel 
kunna göra anmälningar via hemsidan och registrera nya medlemmar, att förenkla så 
mycket som möjligt. En bra förändring säger kassören är att kunna bokföra på datorn, det 
sparar tid och kraft. 
 
Kassören tycker att föreningar är relativt lika företag, ”ideella föreningar behöver inget 
riktigt bokslut och revisorerna behöver inte vara auktoriserade”. Vice ordföranden tycker 
däremot att föreningar inte är lika företag vice ordförande ”menar att det är mera glädje, 
intresse och engagemang i en förening eftersom det är ens största intresse”.  
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4.2.2 Styrelsen 
På distriktsnivå säger de att styrelsen består av ordföranden, sekreterare, kassör, tre 
ledamöter och cirka fyra-fem suppleanter och minst en person från varje sektor, till 
exempel sektorordföranden. Ordföranden håller i alla trådar, det är till ordföranden alla 
ringer vid frågor. Sekreteraren sköter de arbetsuppgifter som blir över. Kassörens 
arbetsuppgifter är ekonomin, det vill säga budgetarbete, betala räkningar, vid kurser ta 
kontakt med sektorer och löpande bokföring. Ledamöter och suppleanter har ingen speciell 
uppgift förutom att dyka upp på möten. För att få sitta med i styrelsen ska personen ha god 
hundkännedom. 
 
Kassören säger att distriktet får rekommendationer från central nivån om vad de bör göra. 
De personer som är med i styrelsen är även faddrar för klubbar inom distriktet. En så kallad 
”lillpappa” som ska hjälpa klubbar med olika saker som de kan behöva hjälp med.  
 
Vid val av ordförande och kassör tycker kassören att det är viktigt att se om personen har 
förtroende från medlemmarna och om den personen är lämplig att representera föreningen 
utåt. Kassören tyckte att det är viktigt att hennes efterträdare har bra erfarenhet av ekonomi, 
då det har kommit in mycket skatter och andra viktiga bitar som kan vara svåra att hantera 
för en som inte är insatt. Till exempel betalar de ut ersättningar via studieförbund för att 
slippa källskatt. En annan orsak till varför kassören behöver kunskap om ekonomi och 
bokföring är att det inte finns personer till att lära upp någon.  
 
De på distriktsnivå säger att styrelsen sätter ihop en verksamhetsplan med aktivitetsbeslut 
och ekonomiska beslut som sedan alla medlemmar är med och fastställer. Sektorerna 
lämnar in förslag och styrelsen säger om de tycker förslaget ser bra ut och på samma sätt är 
det med ekonomin. På årsmötet klubbas besluten igenom. Sektorn får bestämma själva över 
inköpsbeslut om det ligger inom ramen för budgeten. Om det ligger utanför tar styrelsen 
besluten. Verkställande utskott består av ordförande, sekreterare, kassör och en person från 
hundungdom. 
 
Fortsättningsvis säger de på distriktsnivå att finansieringen av distriktet sker genom att de 
får 30 kronor per medlem från varje lokal klubb i distriktet, bidrag från Studiefrämjandet 
och distriktet söker även landstingsbidrag för ungdomarna. De utbildningar som distriktet 
håller i ska gå ±0. Alla deltagare får alltså betala självkostnadspris utom ungdomarna som 
får kosta och överstiga budgeten eftersom de får bidrag från landstinget för dem. Distriktet 
söker även bidrag från den centrala organisationen för de utbildningar som de har för 
försvarets hundar.  
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4.2.3 Ekonomistyrning 
På distriktsnivå använder de budget som styrmedel och säger att sektorerna har ansvar för 
att sektorerna håller sig inom budgetramarna. Kassören på distriktsnivå säger att kassören 
endast styr den administrativa budgeten. 
 
På distriktsnivå tycker de att det är svårare att få medlemmar att jobba ideellt idag. Detta 
menar de kan bero på att folk jobbar mer nu än förr, men även att personer vill ha betalt för 
att de uträttar saker åt klubben. Domare får betalt med 250 kronor per dag oavsett om de 
dömer en timme eller en hel dag, en del tycker att det är för dåligt betalt och att deras tid är 
för dyrbar. De säger att det även kan bero på en attitydförändring i samhället. 
 
Distriktets ideella mål är att utbilda människor. De säger att klubbarna utbildar ”herr och 
fru Svensson” i hundkunskap och distriktet utbildar instruktörer, tävlingsledare och 
tävlingsfunktionärer. På distriktsnivå säger de är det ekonomiska huvudmålet att de ska gå 
±0 i vinst och det får inte skena iväg åt något håll. De vill inte gå för mycket plus i 
föreningen på grund av skattetekniska skäl. 
 
En orsak säger vice ordföranden för att jobba ideellt är att hålla ihop föreningen och att den 
ska finnas kvar. En annan anledning är att det inte blir några kurser och andra aktiviteter 
om inte någon ställer upp och jobbar ideellt. Vice ordföranden säger: ”jag vill själv tävla 
och gå kurser och lära mig om hunden och ju mer man lär sig ju mer inser man att det 
finns att lära, det blir en spiral och man blir mer engagerad”.  
 
För distriktsnivån är en betydande person inom styrelsen en person som är duktig i sitt 
arbete, god kamrat, tar hänsyn till andra, respekterar andra och har respekt för andras jobb, 
det vill säga var och en tar sitt ansvar. För att ta hand om betydande personer och få dem att 
stanna kvar på distriktsnivå handlar det om att få personerna att trivas säger kassören. ”En 
typ av uppmuntran som vi har är ett styrelsemöte en gång per år där varje ledamots 
respektive får följa med på en gemensam middag och sedan fortsätter mötet dagen efter. 
Ingen i styrelsen får ut något arvode men får reseersättning och boende vid resor utanför 
orten, till exempel sektorskonferens, årsmöte och tävlingar”. 
 
Vice ordföranden säger att de försöker behålla betydande personer genom att vara snälla 
och trevliga mot varandra och att försöka peppa varandra i allt de gör samt att även stötta 
sektorerna. Kassören säger att de även delar ut förtjänsttecken som uppmuntran. Den som 
suttit i styrelsen i fem år får ett förtjänsttecken i brons och efter ytterligare fem år får 
personen ett i silver och så vidare. Kassören fortsätter att berätta att den som har varit med 
väldigt länge och gjort något speciellt blir hedersmedlem. Ett exempelvis är distriktets förra 
ordförande som nu är hedersmedlem och får gratis medlemskap samt får vara med på större 
arrangemang som sektorskonferenser och årsmöten. 
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4.3 Luleå Brukshundklubb - Lokal nivå 
Vi har intervjuat ordföranden och kassören i Luleå Brukshundsklubb. Båda två har kort 
erfarenhet av den befattning de sitter på för närvarande, två månader respektive tre veckor. 
När båda säger något gemensamt kommer vi att skriva ”på lokalnivå”, annars benämner vi 
dem som ”ordföranden” och ”kassören”.  

4.3.1 Ideell förening 
Luleå brukshundklubb har upptill 400 medlemmar och en styrelse på nio stycken varav två 
stycken är suppleanter. Föreningen är indelad i de olika sektorerna: tävling (sommar och 
vinter), utbildning, PR, anläggning, mental och tjänstehund (bevakning och räddning). I 
Luleå har de valt att slå ihop Luleå Brukshundklubb och hundungdom och därför har 
styrelsen sju ordinarie ledamöter medan andra klubbar har fem ledamöter. I klubben är det 
cirka 100 stycken som jobbar ideellt och oftast är det en och samma personer. Ordföranden 
menar att det är svårt att säga hur många det är som jobbar ideellt för en del gör det i det 
tysta. Det finns dock minst en i varje sektor som är engagerade. 
 
Lokala nivån säger att den största inkomstkällan är kursavgifterna. En liten del kommer in 
genom medlemsavgifter, försäljning av kurslitteratur och kommunala bidrag. Sponsorer 
finns men de sponsrar inte med pengar utan med saker såsom priser, prispall med mera. En 
mindre intäkt kommer från uthyrning av lokaler och tävlingar.  
 
Kassören säger att vissa förändringar skulle behövas på olika områden som till exempel att 
ha en mindre styrelse och en annorlunda sektorsindelning. Det är idag ett fåtal personer 
som har ett alldeles för brett ansvarsområde, där skulle det kunna bli mindre indelningar 
och som går in i varandra. Sammanfattningsvis vill de att det ska bli en tätare struktur och 
på det sättet blir en bredare förening. Detta skulle kunna leda till ett ökat engagemang och 
att det skulle bli lättare att fånga upp personer i föreningen eftersom det handlar mycket om 
personlig kontakt mellan de engagerade. Kassören säger att en förändring som regeringen 
håller på att ta beslut om är att i framtiden ska det totala antalet tjänstehundar minskas i 
antal i norrbotten, detta innebär att försvinner det en bärplockare i skogen finns det inte lika 
många hundar att tillgå för att finna personen, en hunds näsa är obetalbar. 
 
På det ekonomiska planet säger kassören att det finns åtgärder som behöver göras och det 
är att få styrelsen och medlemmarna mer insatta i den ekonomiska biten. Detta för att fler 
ska kunna ha en åsikt och en förståelse för det ekonomiska och det skulle vara en hjälp för 
kassören att någon mer är insatt. Det är för närvarande kassören som har hand om 
pengarnas placeringar och kan godtyckligt placera dessa hur kassören vill då styrelsen och 
medlemmarna inte är insatta i den ekonomiska delen. På frågan hur man skulle kunna få 
styrelsen intresserade säger kassören ”genom eget engagemang samt locka och hota (med 
att blåsa dem och åka till Bahamas)”.  
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Lokala nivån tycker inte att det skiljer sig mycket mellan företag och föreningar. Kassörens 
erfarenhet är att där det finns en styrelse handlar det om samma processer i företag som i 
förening det vill säga mycket lobbning. Det är alltså de som gör sig hörda som får igenom 
sina intressen medan de som sitter och mumlar i fikarummet inte får sin röst hörd. 
Ordföranden tycker att de liknar andra företag, genom att man delegerar ut uppgifter och 
sedan är det ju ändå medlemmarna som bestämmer i slutänden. Det är svårt att göra alla 
medlemmarna nöjda. 

4.3.2 Styrelsen  
I varje sektor finns det en sammankallande som sitter med på en del styrelsemöten men då 
utan rösträtt. Det finns ett verkställande utskott för att fatta snabba beslut på tre personer 
som består av ordförande, sekreterare och kassör. På ett medlemsmöte är det beslutat att 
styrelsen inte får fatta beslut som räcker över 10 000 kronor, över det beloppet måste 
förslaget gå igenom på ett medlemsmöte. Att klubben har en ram inom vilka beslut får 
fattas, är bra och rimligt tycker den lokala nivån.  
 
Arbetsuppgifterna för styrelsen är att föra fram vad medlemmarna tycker och deras 
önskningar, kontrollera möjligheter framföra om det önskas förbättringar och inköp. 
Styrelsen jobbar fram förslag som kommer upp från medlemmarna, de sitter för 
medlemmarnas skull. 
 
På lokala nivån säger de att det är viktigt att den personen som sitter med ekonomin i 
styrelsen har tidigare erfarenheter av ekonomi. Nuvarande kassören har precis tillträtt men 
suttit två år som revisor i föreningen och har ekonomisk utbildning. Den tidigare kassören 
har suttit som kassör i cirka fyra år. För de andra ledamöterna är det mer viktigt att de har 
god kännedom om Brukshundklubben som helhet. De säger att all annan spetskunskap 
ligger ute på sektorerna. 

4.3.3 Ekonomistyrning  
Aktivitetsbeslut och ekonomiska beslut fattas av styrelsen. Aktivitetsförslagen kommer från 
sektorerna men det är årsmötet som beslutar om dessa. De ekonomiska besluten kommer 
automatiskt med de ideella beslut som fattas på årsmötet. Det är viktigt att de frågor som 
kommer upp och de beslut som tas på årsmötet fattas av så många som möjligt då det är där 
budgeten läggs säger lokala nivån. Sedan är det sektorerna som ska följa budgeten som är 
lagd. Däremot kan det komma upp saker som inte var planerade innan årsmötet, styrelsen 
måste då kalla till ett medlemsmöte för att sedan ta ett beslut. Till exempel kommer 
klubben att ha en jubileumsfest i höst som inte var beräknad i årsbudgeten. 
 
Ordföranden tycker att det är viktigt att använda sig av de resurser som ställs till förfogande 
såsom fadderverksamheten. Faddern tar kontakt med den centrala nivån för att få ett svar 
om de frågor faddern inte kan svara på. Den lokala nivån tycker att det är viktigt att se vad 
andra klubbar gör och ta ”godbitarna därifrån”. De tycker även att det är viktigt att ta med 
sig erfarenheter från tidigare arbeten de har haft och applicera de till sin roll i styrelsen.  
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Kassören säger angående att ta hand om betydande personer ”förhandlar eller övertalar 
styrelsen för att behålla dem i föreningen”. Klubben har som belöningssystem en pott med 
pengar för instruktörer, potten betalar det utbildningsmaterial och den kursavgift det kostar 
för den utbildning instruktörerna vill gå. Kassören tycker att det behövs mer spontana 
belöningar till exempel en klapp på axeln och ett ”bra gjort!”. Kassören anser att en 
betydande person är den som betyder mycket för klubben, gör mycket för klubben samt 
tycker det är roligt. Ordföranden tycker att en betydande person är en som jobbar för 
klubbens bästa och är en god förebild, en förebild möter medlemmar nya som gamla med 
respekt och på ett fint sätt. Det finns flera eldsjälar som måste få någon uppskattning, om 
dessa skulle sluta skulle föreningen förlora mycket. En tanke som kassören hade var hur 
man ska belöna dem som jobbar i köket och anläggningen med mera. Att man skulle göra 
samma system som finns för instruktörer med någon variant av pottpengar. Lokala nivån 
har inte hört talas om förtjänsttecken. Däremot så har de kunskap om hedersmedlem.  
 
Kulturen på klubben är på olika nivåer, det bildas i alla stora föreningar olika grupper som 
tycker olika och har meningsskiljaktigheter. Överlag tycker ordföranden att det är en 
positiv anda i klubben. Det är många som tycker till men inte vill hjälpa till att driva 
klubben framåt. De har åsikter utan att våga stå upp för sina åsikter, sedan finns det de som 
har åsikter och även gör något för att klubben ska gå framåt. 
 
Det var status för 15-20 år sedan att vara med i en förening. I dagens samhälle (år 2005), 
tror kassören att det hänger ihop med politikerna att det är svårare att få människor att 
engagera sig. Numera är det lätt att bli invald i en styrelse för att ingen vill vara med. 
Kassören tror att samhället kommer att förändras igen och att det blir status att vara 
förtroendevald. Ordföranden tycker att det är fler som inte har tid att engagera sig utan vill 
ha mer tid till sig själv. Hundmänniskor är oftast hurtiga människor och folk har många 
åsikter men är rädda för att engagera sig, av den orsaken att de inte tror att de ska klara av 
det. Ordföranden tror att samhället är på väg att bli mer egocentrisk, man vill vara med men 
orkar inte engagera sig, ordföranden hoppas att det är fel. Kassören tycker att folk har blivit 
mer framåt. Ordföranden önskar att det fanns fler som frågade om de kan hjälpa till utan att 
styrelsen eller gamla medlemmar måste fråga dem. Folk idag tror inte att de behövs om de 
inte blir tillfrågade.  
 
Lokala nivån säger att klubben har som mål att alla hundägare ska kunna få en 
hundägarutbildning, att alla brukshundar ska mentaltestas och beskrivas, att utbilda 
tjänstehundar för totalförsvarets behov i norrbotten och det ska finnas plats för alla som vill 
tävla. Ordföranden tycker det är viktigt att arbeta för att behålla medlemmarna, det är ett 
stort antal som försvinner och ett stort antal som kommer som nya. Ett sätt att försöka få 
dem att stanna är att öka trivseln. 
 
Det sekundära målet är att få medlemmar att gå en tävling och därifrån hoppas ordföranden 
att en liten kaka blir kvar som blir elittävlande. Eliten är de som kommer att bli instruktörer 
och kan hålla i kurser i framtiden.  
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De ekonomiska målen är att ekonomin ska ligga i balans, klubben får inte gå för mycket 
plus eller minus. Alla sektorer måste försöka gå ±0, men ibland går vissa delar minus och 
då tar man från andra sektorer. Ordföranden tycker det är viktigt att det finns ett sparkapital 
och att klubben har en buffert för kommande oförutsedda utgifter som kan uppstå i en 
förening.  
 
Kassören fortsätter att säga ”Det behövs både de som tycker det är roligt och de som tycker 
det är mindre roligt i föreningen. Det finns exempelvis de som suckar och stönar och säger  
att jag måste väl för att klubben ska vara kvar och det finns eldsjälar. Eldsjälarna drar ofta 
med sig nytt folk till föreningen med sin glöd men har en tendens att bränna ut sig medan 
de som suckar och stönar finns kvar.” 
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5 ANALYS  
I detta kapitel har vi analyserat och dragit slutsatser utifrån den teoriska studien vi har 
gjort och genom empirin vi fått fram genom våra intervjuer.  

5.1 Ideell förening 
I föreningarna vi undersökte var det bara på central nivå som det fanns anställda och de 
betyder mycket för att det administrativa i föreningen ska fungera säger 
förbundsordföranden. På distriktsnivån fanns det inget intresse för att det ska vara någon 
anställd, medan de på lokal nivå inte var främmande för att ha en anställd som skötte vissa 
saker åt klubben. Lindberg (1999) skriver att anställningar inte är till för att ersätta de 
ideellt arbetande utan för att komplettera dem. Författaren säger vidare att det stämmer väl 
överens med det att en förening inte skulle klara sig utan ideellt arbetande personer. 
Lindblad och Lundén (2002) håller med då de säger att ideellt arbete är en förutsättning för 
att de ska kunna bedriva verksamhet. Detta tolkar vi som att föreningen som helhet inte 
skulle fungera lika effektivt utan dem på kansliet, men det är fortfarande de som arbetar 
ideellt ute på klubbarna som är de mest betydelsefulla för föreningens framtid. 
 
Lindblad och Lundén (2002) påpekar att ekonomin är den stora arbetsuppgiften i en 
förenings styrelse. Hemström (2000b) menar att det finns två sätt att finansiera 
verksamheten på och det är genom självfinansiering eller externfinansiering, detta håller 
även Lindblad och Lundén (2002) med om. Föreningen bygger till stor del finansieringen 
på medlemsavgifter på central- och distriktsnivå och på kursavgifter på lokala nivån. De får 
även statsanslag och bidrag från kommun, landsting och studiefrämjandet samt inkomster 
från kursavgifter. I vår förening beror det på var i organisationen man befinner sig vilka 
inkomster som är den största. Ingen del hade mycket sponsring och försäljning. En sak som 
önskades var en bredare försörjningsbas som inte bara var beroende av medlemsavgifter 
eftersom medlemsantalet har en tendens att fluktuera. Om den lokala nivån kan förbättra 
medlemsantalet och hålla kvar dem i föreningen skulle detta göra att medlemsantalet ökar 
och inbringar mer inkomster. Allas andel av kakan ökar eftersom centrala nivån kan dela ut 
mer av medlemsavgifterna.  
 
Även i ideella föreningar menar Hemström (2000b) kan det uppkomma vinst då de kan 
bedriva rörelse. Enligt Anthony och Govindarajan (2003) bör nettoinkomsten i genomsnitt 
vara en liten del över noll. Centrala nivån och lokala nivån tycker det är bra med ett litet 
positivt resultat och vill ha en buffert. Detta om det skulle hända något oförutsett och om 
det skulle bli minus i kassan något år. På distriktsnivån var de mer noga med att det skulle 
gå jämnt upp. Buffert är något som är positivt då det gör att föreningar inte är beroende av 
att alltid få in exakt eller mer belopp då det händer något oförutsätt, vi tycker att det är 
viktigt att tänka buffert. 
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5.2 Styrelsen 
Enligt Lindblad och Lundén (2002) är det viktigt att ledningen sätter upp mål för 
verksamheten och sedan förankrar målen hos medlemmarna i föreningen. På alla nivåerna 
poängterar föreningen att det inte är styrelsen som sätter upp målen utan att det är 
medlemmarna som styr och sätter upp målen medan det är styrelsen som har till uppdrag att 
målen blir uppnådda. Vi tolkar det att det är viktigt att medlemmar ser att de har rätt att få 
sin röst hörd och att det är viktigt att styrelsen tar sig tid till att lyssna till den enskilda 
medlemmen. Styrelsen ska vara ett medel som ska styra upp föreningen för att den ska 
fungera på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har fått förtroende från medlemmarna på 
årsmötet att representera föreningen på ett positivt sätt och att driva föreningen framåt. 
 
Förbundsordföranden på centrala nivån säger att det är viktigt att de som sitter med i 
styrelsen är personer som har ett starkt förtroende hos medlemmarna och att de sitter på rätt 
kompetens för att kunna driva en förening framåt, denna kompetens är att de har olika 
yrkeskompetenser som de har nytta av i föreningen. På distrikts- och lokalnivå anser de att 
det är viktigt att kassören har en ekonomisk erfarenhet sedan tidigare då det krävs mer 
kunskap om till exempel skatter. Ekman (1998) skriver att det finns tre kategorier av 
kompetens dessa är yrkeskompetens, socialkompetens och lärandekompetens. Författaren 
skriver vidare att kompetens inte är något som handlar om en av kategorierna utan 
innehåller en blandning mellan alla kategorierna med en viss tyngdpunkt på ett område. För 
att fullgöra styrelsens viktiga förpliktelser måste den innehålla flera kompetenser skriver 
Longest och Friede (2002). Utbildningsdepartementet 1994:35 skriver att kompetens i 
grunden är något personligt. Vi tolkar det som att på central nivå krävs mer 
yrkeskompetens för att kunna leda föreningen. På distrikts- och lokalnivå krävs det inte 
samma yrkeskompetens genom hela styrelsen utan de ställer bara ett högre krav på 
kassörsposten då det krävs mer av kassören med skatter och andra ekonomiska regler. 
Däremot är det viktigt att personer som sitter i styrelsen på de olika nivåerna har 
socialkompetens för att kunna bemöta medlemmarna på ett bra sätt och att de även kan 
framföra medlemmarnas viljor på styrelsemötena. Lärandekompetensen är viktigt på alla 
nivåer då det kommer till nya saker som de måste sätta sig in i såsom att allt blir mer och 
mer datoriserat. Det är viktigt att på de lägre nivåerna i föreningen plockar fram framtidens 
ledare, som senare kan klättra upp i föreningens olika led och bli en betydande ledare.  

5.3 Ekonomistyrning 
Samuelsson (1993) skriver att det är ekonomistyrningen som styr mot de ekonomiska 
målen. Bergstrand (1993) pekar på att ekonomistyrning är ett preciserat styrsystem, att leda 
en förening är att finna styrsystem som passar för föreningen, så att rätt mål blir utförda. 
Enligt Anthony och Govindarajan (2003) är det formaliserade systemet utformat så att det 
är av stor vikt att de är anpassade till de mindre formaliserade systemen för att företagets 
strategier och mål ska kunna genomföras mer effektivt. Exempel på formaliserade system 
är budgetering, benchmarking och kontroll. Vår förening styr med budget på central-, 
distrikts- och lokalnivå. Föreningar som arbetar ideellt arbetar oftast med budget som 
formaliserat styrmedel, det är det lättaste sättet att använda sig av då det är många som är 
inblandade. Budgeten talar om vilka ramar de olika sektorerna får hålla sig inom. Att ha 
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budgetering som ett formaliserat styrsystem betyder att alla sektioner har ett gemensamt 
ansvar för att ekonomin i föreningen går ihop. Det yttersta ansvaret ligger på hela styrelsen 
som har det övergripande ansvaret för att sektorerna inte överskrider sin budget. Anthony 
och Govindarajan (2003) skriver vidare att de mindre formaliserade är till exempel kultur, 
ledarstil och utbildning. Det mindre formaliserade är de som är viktigast i ideella föreningar 
(ibid). Vi tycker att utbildning är viktigt för att kunna få instruktörer som håller kurser på 
låg nivå. Kulturen är också viktig för att personerna som kommer till föreningen ska tycka 
att det är meningsfullt att stanna kvar, men även för att personer som redan är inne i 
föreningen ska ställa upp och jobba ideellt. Allting hänger ihop, om kultur och utbildning 
inte finns på lokal nivå så vill/kan inte personer komma till föreningen. Fylls det inte på 
med personer som vill jobba ideellt finns det inte heller folk som vill arbeta ideellt på 
distriktsnivå och det resulterar i att det blir svårare på central nivå att få folk med god 
kunskap som vill jobba vidare med föreningens huvudmål. 
 
Holmblad Brunsson (2002) skriver att det är lika viktigt att titta på andra föreningar för att 
ta lärdom av dem. Författaren menar vidare att det inte alltid för något gott med sig att titta 
på andra och härma deras beteende. Föreningar i stort har alltid tagit lärdom av andra 
föreningar och även egna erfarenheter personerna får från det vardagliga livet eller att titta 
på andra liknande organisationer. Det viktigaste när föreningar tar lärdom från andra 
föreningars ordningar är att titta på om det passar in just i den formen och livsstilen den 
egna föreningen är inne i.  På alla nivåerna som vi intervjuade använder de sig av tidigare 
erfarenheter och lär av varandra. Detta är viktigt för att föreningar ska kunna 
vidareutvecklas. Det är viktigt att se på andra med objektiva ögon för att se om det går att 
associera till dåliga saker som behöver rättas till i den egna föreningen. Allt som personer 
tror ska föra något gott med sig är inte alltid av god karaktär i slutänden. 
 
Ax med flera (2005) skriver att belöningssystem kan användas för olika syften, det kan vara 
att motivera medlemmarna till att utföra sina uppgifter. I ideella föreningar är det frivilligt 
att jobba och ledningen kan därför inte heller tvinga personer att ställa upp. Om föreningen 
har en positiv anda vill folk jobba ideellt eftersom medlemmen får ut mer av den sociala 
vinningen som kommer av att vara med och engagera sig. Här kommer belöningssystemet 
in i ideella föreningar. För att få personer som betyder något i föreningen att stanna kvar 
och känna sig uppskattade delas det ut olika förtjänsttecken på central- och distriktsnivå. 
Förtjänsttecken ska även delas ut på lokalnivå, men den informationen har inte nått ut till 
lokalklubben. Vilket kan bero på att både kassören och ordföranden är nya på respektive 
post och inte hunnit sätta sig in i all information. Centrala nivån bör påminna distrikt om att 
kontinuerligt informera om förtjänsttecken till lokalklubbarna. Vi menar att de på 
lokalklubbarna är de som bygger framtidens förening, finns inget intresse att driva 
föreningen framåt på lokalnivå finns det inte heller ett behov av central- och distriktsnivå. 
Alla är lika värdefulla oavsett vilken plats de har i föreningens hierarki. Lokala klubbar är 
uppfinningsrika och vet hur de ska uppmuntra sina aktiva. Bland annat uppmuntras  
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instruktörer, genom att det för varje kurs de håller, läggs pengar i en pott som senare 
används till vidareutbildning av instruktörerna.  Det är viktigt att dessa belöningssystem 
fungerar för att personer som arbetar i föreningen ska känna sig delaktiga och 
betydelsefulla för att verksamheten ska kunna fortsätta. Föreningens alla nivåer är beroende 
av de ideellt arbetande medlemmarna och därför är det även viktigt att visa varandra 
respekt och att de tar hand om varandra på ett värdefullt sätt. 
 
Målstyrning fungerar bäst i stora organisationer enligt Bergstrand (1993). Med målstyrning 
menar författaren att föreningen får en målbild och vision som sedan personerna i de olika 
sektorerna får välja vilka metoder de vill använda för att nå målen fast inom vissa rimlig 
gränser. Holmström (1995) skriver att målstyrning avser att uppnå ett önskvärt framtida 
handlande. I den förening vi har tittat på har de hunden som gemensamt intresse och vilken 
gren de väljer att engagera sig i kan förändras under årens gång när det sker förändringar i 
föreningen. Till viss del går det att säga att en ideell förening kan använda sig av 
målstyrning. Däremot är det tveksamt om medlemmarna har samma mål som ledningen. 
Trots att det är medlemmarna som ska styra är det inte alltid det är deras vilja som går 
igenom ända upp.  
 
Samuelsson (2001) skriver att ekonomistyrning gäller för företag när målen är av 
ekonomisk karaktär. Författaren skriver vidare att de faktorer som påverkar är tradition, 
ledning, förhållanden till andra företag samt samhället där företaget verkar. De ideella 
föreningarna som finns idag styrs med ekonomi som bas för att de ska överleva och kunna 
uppfylla de mål som sätts upp. Detta gör att trots att det inte är ekonomiska mål som driver 
dem är det en viktig del i deras överlevnad. Föreningar börjar även likna företag mer och 
mer än vad det har gjort tidigare. Detta gör att vi anser att Samuelssons uttalande om 
ekonomistyrning även gäller ideella föreningar i stor utsträckning. 
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6 SLUTSATSER 
 
Syftet för denna uppsats var att förstå hur ideella föreningar styrs genom ekonomiska och 
ideella mål. Det visades sig för att mål av ekonomiskt slag ska kunna uppnås måste 
föreningen titta på hur mål av ideellt slag uppnås. Målen som sätts upp av både ideell och 
ekonomisk karaktär är sammanlänkade. I ideella föreningar är inte vinsten det primära utan 
det ideella målet. För att uppfylla det ideella målet måste pengar finnas till att utföra 
aktiviteter mot de ideella målen. Föreningen vi har undersökt styrs till stor del av budget på 
alla nivåer, därför drar vi slutsatsen att de ideella målen styrs av budgeten. Budgeten i sin 
tur styrs av hur många medlemmar som är med i föreningen och ger intäkter via 
medlemsavgiften. Antalet medlemmar styrs av bland annat hur stort utbud av kurser och 
tävlingar det finns. Som i sin tur styrs av budgeten. För att denna spiral ska brytas måste 
föreningen få en bredare försörjningsbas. Trots att det inte är ekonomiska mål som är det 
primära styr det väldigt mycket hur det ideella målet kommer att uppfyllas.  
 
Resurserna i föreningen visar sig bli mer viktigt speciellt på den ekonomiska sidan då det 
krävs att kassören besitter förkunskaper då det blir mer och mer regler som är komplicerade 
för en amatör. Spetskunskap som består av yrkeslivserfarenhet är även något som 
föreningen strävar efter på de högre nivåerna i organisationen. Det högsta organet i 
föreningen ska hålla ihop hela organisationen och det krävs att styrelsemedlemmarna sitter 
på professionella kunskaper. Detta är önskvärt på distriktsnivå och lokal nivå men absolut 
inget krav att personerna sitter på kunskaper innan de går med i styrelsen, det viktigaste är 
att personen i fråga brinner för sin uppgift. Där det krävs erfarenhet och kunskap sedan 
tidigare är på kassörsposten där det är många nya regler och det krävs att det är en kunnig 
person som kan detta då det inte finns nog med resurser inom föreningen att lära upp 
någon. 
 
Behovet av monetära resurser är stort eftersom det styr aktivitetsutbudet som föreningen 
kan ge. Vår undersökning visar att finansieringen består till stor del av medlemsavgifter och 
kursavgifter som styrs av antalet medlemmar. Att föreningen behöver en bredare 
försörjningsbas kan vi hålla med om, detta för att minska beroendet av medlemmarna som 
försörjningsbas. Föreningen måste jobba hårdare på att leta sponsorer, söka bidrag och öka 
försäljningen bland annat. Buffert är viktigt att ha för föreningar då det kan uppstå 
kostnader som inte är beräknade i budgeten. Om de har en dålig ekonomi och alltid ligger i 
balans med nollan kan det betyda att de inte kan genomföra vissa aktiviteter för 
medlemmarna av den orsaken att ekonomin inte räcker till ifall det går minus. 
 
De ideellt arbetande är de viktigaste personerna för att en förening ska kunna utvecklas och 
finnas kvar. Anställda i föreningen är viktiga genom att de gör sådant som annars skulle ta 
för lång tid att genomföra för de ideellt arbetande. För att de som arbetar ideellt ska känna 
sig uppskattade finns det ett belöningssystem. Belöningssystem är viktigt för hela 
organisationen för att visa sin uppskattning till dem som jobbar ideellt. I vår undersökning 
upptäckte vi att informationen om belöningssystem inte alltid når ända ner i organisationen 
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utan lätt stannar på distriktsnivå. En fråga man kan ställa sig om det är mer information 
som inte riktigt når ner till medlemmarna och styrelsen i lokalklubbarna. Vi kom fram till 
att det största ansvaret ligger på central nivå och att det sedan ligger på distriktsnivån att 
medlemmarna i de olika föreningarna delges det hela organisationen vill ha fram. Det som 
vi tycker är beundransvärt är att alla nivåer har sitt sätt att belöna sina trogna ideellt 
arbetande medlemmar, detta är viktigt om det så bara är ett positivt ord som sägs. Samhället 
är en stressande plats och ibland är det lättare att kritisera varandra istället för att 
uppmuntra det vi gör bra. Det är viktigt att visa sin uppmuntran till dem som gör något bra 
och ignorera det dåliga eller försöka se möjligheter i det omöjliga, det finns alltid en 
lösning på alla problem bara vi vågar se dem. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att det finns många intressanta områden att forska inom ideella verksamheter. Det 
ena är att jämföra olika sorters föreningar och dra intressanta slutsatser. Det andra är att 
jämföra föreningar på samma nivå och se om det finns några skillnader till exempel jämföra 
fler på distrikts och lokal nivå för att få en större bredd och en mindre ensidig information. 
En annan intressant sak att undersöka är om föreningens medlemmar har samma mål som 
ledningen och se om de tycker att ledningen sitter på rätt kompetens för att leda föreningen 
framåt. En annan undersökning som skulle vara intressant är att titta på var skillnaden 
verkligen ligger mellan företag och föreningar. 
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Bilaga A 
 
Intervjuguide 
 
Hur ser er organisation ut? 

- Hur är organisationen uppbyggd? (Sektioner, avdelningar mm) 
- Hur många jobbar ideellt? 
- Hur många är anställda? 

 
Hur är styrelsens utformning? 

- Hur många personer ingår i er styrelse? 
- Vad har ni för arbetsuppgifter i styrelsen? 
- När ni valde de som sitter med ekonomin var det viktigt att de kunde något om 

ekonomi sedan tidigare (utbildning, erfarenhet)? 
- Är styrelsemedlemmarna aktiva i föreningen utanför styrelseuppdraget? 
- Tas aktivitetsbeslut såsom ekonomiska beslut av samma personer? 

o Förankras inköpsbeslut/aktivitet hos någon innan de utförs? 
- Vilka tidigare erfarenheter/kompetenser har du från 

föreningsarbete/organisationsarbete? 
- Vilka kunskaper har du sen tidigare innan du fick denna befattning? 
- Något annat? 

 
Hur finansierar ni er verksamhet? 

- Hur får ni in pengar? 
o Försäljning, sponsorer, bidrag, investeringar med mera? 

 Vad är det ni säljer? Hur går det till?  
 Vem sponsrar er? Hur har ni fått dem att sponsra er? 
 Var får bidrag ifrån? 

 
Hur ser föreningens mål ut? ekonomiska/ideella? 

- Vad är er förenings huvudmål? 
o Har ni mål på olika nivåer? Långsiktiga/kortsiktiga? 

 Är det att skicka folk till SM/VM?  
 Hålla kurser/tävling för att få ekonomin att gå runt? 

- Vem är det som bestämmer målen? 
- Hur genomförs målen? 

o Hur arbetar man för att nå fram till målen? 
- Vem har huvudansvaret för att målen överhuvudtaget genomförs? 

 
Människor i organisationen. 

- Vilket syfte har personerna som är med i organisationen?  
o Vad vill medlemmarna? 
o Vad vill ledningen? 
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- Hur tar ni hand om betydande personer så att de vill stanna kvar i 
organisationen? 

- Enligt er, vad är en betydande person?  
- Hur försöker ni behålla ideellt arbetande personer? 

 
Ideell förening 

- Har ni gjort någon förändring i er förening? 
o Om inte, skulle ni behöva en förändring? 

- Åtgärder som har gjorts eller behövs göras på den ekonomiska sidan? 
- Har ni någon erfarenhet av att sättet att arbeta skiljer sig mellan företag och 

förening? 
o Hur ser ni på att ideella föreningar mer och mer börjar likna vanliga 

företag? 
 

Ekonomistyrning 
- Styr ni med top-down el bottom-up? Direkt, mål el självstyrning? 
- Vad använder ni er av för styrmedel? exempelvis:  

o Budget, internredovisning 
 Har ni någon annat än budget? Exempel kalkyler som ni 

följer 
o Organisationsstruktur, ansvarsfördelning 
o Belöningssystem 

 monetärt 
• bonus,  

 icke monetärt 
• ledighet, befordran, utvidgning av ansvar och 

befogenheter mm 
 hur påverkar det?  

o kultur (bemötande, objekt och ting, rutiner, procedurer, språk, 
jargong och humor) 

- Använder ni styrmedlen till att motivera medarbetarna att stanna kvar och tycka 
att det är roligt att utföra sitt uppdrag? 

o Varför tror du att medarbetarna tycker det är roligt/inte roligt? 
- Vilka kunskaper har du inom ekonomistyrning? 

 
 

-  Tillsist undrar vi om ni upplever att det är svårare nu att få människor att 
engagera sig ideellt än vad det var för tio år sedan? 
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Bilaga B 
 
Organisationsschema 
 

Distrikt 
18 stycken

Central nivå 
Rasklubbar 15-16 stycken 

Lokalklubbar 
Totalt 289 stycken

Sektorer Sektorer 

Sektorer Sektorer 

Sektorer Sektorer 
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