
   

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och samhälle  
Statsvetenskap 91-120 hp  
Uppsats 15 hp 

Vårterminen 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervärdesskattedirektivet – Ett hot 

mot den svenska demokratin? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Rikard Wallander 1984-03-19  
Handledare: Jonna Johansson



   

Sammanfattning 
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Denna studie syftar till att beskriva och förklara tänkbara konsekvenser som ett införande av 

EU:s mervärdesskattedirektiv kan medföra för Sveriges ideella föreningar och dess roll som 

en grundbult för en fungerande svensk demokrati. Studien ämnar undersöka eventuella 

ekonomiska, administrativa och demokratiska konsekvenser. Det teoretiska ramverket utgörs 

av teorier om föreningslivets roll som demokratiskola och skapande av socialt kapital. Studien 

utgörs sedermera av en jämförande fallstudie av föreningarna, Alets IK, IS Halmia och 

Halmstads BK. Undersökningens material bygger mestadels på samtalsintervjuer och 

utredningar som gjorts inom ämnet.  

Resultatet visar att konsekvenserna är av varierande karaktär för de valda föreningarna. Ett 

fenomen som samtliga föreningar kan komma att ställas inför vid ett införande av direktivet är 

att det i framtiden kan bli svårt att rekrytera nya medlemmar på grund av ökad administration 

och bolagisering, vilket kan få negativa konsekvenser för de ideella idrottsföreningarnas roll 

som demokratiskola och skapande av socialt kapital.  

Nyckelord: Ideella föreningar, mervärdesskattedirektivet, socialt kapital, demokratiskola 
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1 Inledning 

När Sverige gick med i Europeiska unionen 1995 förband man sig att följa de förordningar, 

direktiv och rättsakter som antas av EU:s olika institutioner. Ett direktiv som varit gällande 

sedan 1977 inom den europeiska gemenskapen är mervärdesskattedirektivet. Detta direktiv 

innebär ett gemensamt regelsystem rörande mervärdesskatt inom unionen (EG-direktiv 

77/388/EEG). Mervärdesskattedirektivet har trots dess långvariga existens ännu inte 

implementerats i Sverige.  

EU-kommissionen och ett flertal utredningar har konstaterat att de nuvarande svenska 

reglerna gällande mervärdesskatt för ideella föreningar inte överensstämmer med 

mervärdesskattedirektivet. I dagsläget innehar de ideella föreningarna i Sverige en gynnsam 

skattesituation, då de för tillfället inte betalar någon mervärdesskatt. EU-kommissionen anser 

att denna gynnsamma skattesituation bryter mot innehållet i mervärdesskattedirektivet. Citatet 

nedan sammanfattar denna diskussion:  

EU-kommissionen hotar Sverige med domstol för att momsreglerna för ideella föreningar 

inte stämmer med EU:s direktiv – enligt flera av debattörerna för att sydeuropéer inte 

förstår den svenska folkrörelsetraditionen (Riksdag & Departement 2010-03-23). 

En svensk implementering av mervärdesskattedirektivet kan komma att förändra de ideella 

föreningarnas gynnsamma skattesituation. En sådan förändring kan ses som ett överhängande 

hot mot det svenska föreningslivet, vilket eventuellt kan ändra dess grundläggande 

förutsättningar. Detta kan därför ses som ett hot mot den svenska demokratin utifrån 

föreställningen om att ett rikt föreningsliv utgör en grundbult i en fungerande demokrati.  

Ett rikt föreningsliv anses vara en grundbult i det demokratiska samhället genom att det 

främjar medborgarnas möjligheter till deltagande och inflytande. Det vill säga att det bidrar 

till ett skapande av en demokratisk anda. Inom föreningslivet utvecklas ett demokratiskt 

tänkande, medborgare lär sig att samarbeta och utveckla ett ömsesidigt förtroende för 

varandra och man tillförskaffar sig ett socialt kapital. Föreningslivet fungerar också som en 

slags demokratiskola, inom dessa sammanslutningar diskuteras och argumenteras olika 

medlemmars åsikter som sedan leder fram till gemensamma beslut som samtliga deltagare får 

ta gemensamt ansvar för (SOU 2000:1 s 196f). 

När det gäller det ideella föreningslivet har det haft en lång tradition i det svenska samhället. 

Det har haft en avgörande roll i framväxten av den representativa demokratin och den svenska 
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välfärdsstaten och den anses fortfarande uppfylla en central roll i samhällslivet (Vogel m.fl. 

2003:9ff). Citatet nedan är ett tydligt exempel på det sociala kapitalets betydelse för den 

svenska demokratins framväxt:  

Det tar längre tid att utveckla ett stort socialt kapital och därmed en fungerande demokrati 

än att rasera den. Sverige karaktäriseras oftast som en folkrörelsedemokrati, där ett 

vittförgrenat föreningsliv och vitala partier utgör demokratins grund. Enligt teorin om det 

sociala kapitalets betydelse är förutsättningarna för deltagardemokrati således större i 

Sverige än på många andra håll i världen. De svenska folkrörelserna kan sägas vara en av 

de viktigaste grunderna för det sociala kapitalet i Sverige (Montin 2007:203). 

Statistiska jämförelser bekräftar skillnaden mellan de sydeuropeiska länderna (Italien, 

Spanien, Portugal) och de nordiska länderna när det gäller anslutningsgraden i politiska och 

sociala organisationer. Statistiken visar att de nordiska länderna har en betydligt högre 

anslutningsgrad än de sydeuropeiska. Sverige och de nordiska länderna skiljer sig också 

markant i jämförelse med övriga världen när det gäller deltagande i föreningslivet. Sverige 

ligger i topp när det gäller deltagande i föreningslivet, 94 procent av befolkningen är medlem 

i minst en förening (Vogel m.fl. 2003:9ff).  

The Economist demokratiindex mäter graden av demokrati i världens länder. Sverige ligger 

etta på denna lista tätt följt av de nordiska länderna. Längre ned på listan hittar man de 

sydeuropeiska länderna, Spanien (15), Portugal (25) och Italien (29) (The Economist 2008). 

Detta ger enligt mig en fingervisning på vilken betydelse föreningslivet kan tänkas spela för 

en fungerande demokrati.   

År 2009 uppgick de statliga bidragen till organisationer inom det civila samhället till ca tio 

miljarder (regeringens proposition 2009/10:55 s 130ff). De statliga bidragen till det civila 

samhället, där de ideella föreningarna utgör en stor grupp är ett tydligt tecken på att det 

ideella föreningslivet är viktigt för den svenska demokratin.  

En central grupp inom det ideella föreningslivet som tar del av ovanstående bidrag är 

idrottsrörelsen med dess ideella idrottsföreningar. Idrottsföreningarna innehar därmed en 

viktig funktion i samhället. Det innebär att idrottsföreningarna är en av de organisationstyper 

inom det civila samhället som i högsta grad kan komma att påverkas av ett införande av EU:s 

mervärdesskattedirektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det är utifrån ovanstående resonemang mitt syfte tar sin utgångspunkt. Ett införande av nya 

regler gällande mervärdesskatt som är förenliga med EU:s regelsystem kan komma att 

förändra det ideella föreningslivets förutsättningar. Frågan är vad dessa förändrade 

förutsättningar kan få för konsekvenser för Sveriges ideella föreningsliv och dess roll som en 

grundbult för en fungerande demokrati.  

Syftet med denna studie blir utifrån detta resonemang att beskriva och förklara tänkbara 

konsekvenser som ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv kan medföra för Sveriges 

ideella föreningar och dess roll som en grundbult för en fungerande svensk demokrati. För att 

uppnå detta syfte har jag utgått ifrån följande frågeställningar. 

 Vilka konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få för de 

ideella idrottsföreningars roll som demokratiskola? 

 Vilka konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få för ideella 

idrottsföreningars skapande av socialt kapital? 

Frågorna ovan bör ses som centrala för studien eftersom det är utifrån dessa frågor som det 

går att uppnå syftet och förklara de demokratiska konsekvenserna. De två efterföljande 

frågorna är nödvändiga för studien eftersom det är utifrån dessa frågor man kan se vilka 

praktiska konsekvenser mervärdesskattedirektivet kan tänkas få för de ideella 

idrottsföreningarna och utifrån dessa kan eventuella demokratiska konsekvenser identifieras. 

Nedanstående frågor grundar sig på två hypoteser. Den första hypotesen är att en försämrad 

ekonomi för ideella idrottsföreningar kan få negativa demokratiska konsekvenser. Den andra 

hypotesen är att en ökad administration för ideella idrottsföreningar kan få negativa 

demokratiska konsekvenser. Det vill säga att det kan få negativa konsekvenser för dess roll 

som demokratiskola och skapande av socialt kapital eftersom detta kan innebära ett minskat 

medlemsantal.  

 Vilka ekonomiska konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få 

för Sveriges ideella idrottsföreningar? 

 Vilka administrativa konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv 

få för Sveriges ideella idrottsföreningar?  



 7 

1.2 Aktuell forskning 

I detta avsnitt presenteras aktuell forskning som kan knytas till de ämnen som berörs i denna 

studie. Avsnittet innehåller utvalda delar av den forskning som bedrivits, det är därmed ingen 

fullskallig forskningsöversikt som presenteras. Den aktuella forskningen presenteras i syfte att 

belysa ämnenas aktualitet och relevans. I slutet av avsnittet görs ett försök att placera in denna 

studie i den aktuella forskningen.  

Ett införande av det ovan beskrivna mervärdesskattedirektivet kan kopplas ihop med 

forskningen om EU:s påverkan på svensk politik. När det gäller forskningen kring EU:s 

påverkan på den svenska politiken, kan Bengt Jacobsson och Göran Sundström beskrivas som 

de ledande svenska forskarna inom området EU:s påverkan på den svenska politiken. 

Jacobsson har varit forskningsledare för projektet ”Europeiseringen och statsförvaltningen” 

som är ett forskningsprogram som bedrivits vid Stockholm Center for Organizational 

Research (SCORE). Jacobssons och Sundströms bok ”Från hemvävd till invävd – 

Europeiseringen av svensk förvaltning och politik” är en slags sammanfattning av det drygt 

tioåriga forskningsprogrammet om EU:s påverkan på den svenska politiken (Jacobsson & 

Sundström 2006:17f).  

Fokus i denna studie ligger på de ideella föreningarnas position som en grundbult i det 

demokratiska samhället. Forskningen rörande det civila samhället och dess implikationer för 

demokratin är ett forskningsområde som växt under de två senaste decennierna (Amnå 

2005:7). Erik Amnå är en av de svenska forskare som utmärkt sig mest inom detta område 

och då framförallt som redaktör för Demokratiutredningens rapport Civilsamhället (SOU 

1999:84) samt en central roll i Statistiska centralbyrån kartläggning av det svenska 

föreningslivet (Vogel m.fl. 2003). 

Internationellt sett är det Robert D. Putnam som är den centrala forskaren när det gäller socialt 

kapital och föreningslivets betydelse för demokratin. Framförallt är det med hans böcker 

”Den fungerande demokratin” och ”Den ensamme bowlaren” som har bidragit till ett 

aktualiserande och en utveckling av teorin rörande socialt kapital. I ”Den fungerande 

demokratin” genomför Putnam en studie av Italiens regioner. Hans analys förklarar att de 

stora skillnaderna mellan Nord- och Syditalien gällande väl fungerande politiska institutioner 

och ekonomisk tillväxt beror på graden av medborgerligt engagemang. Han menar att det är 

en utvecklad medborgaranda som är grundbulten för en fungerande demokrati. I boken ”Den 

ensamme bowlaren” gör Putnam en kartläggning över hur aktiva folk är i frivilliga 
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organisationer i USA. Denna studie visar att folk i USA i allt högre utsträckning väljer att inte 

delta i frivilliga organisationer. Detta innebär att det sociala kapitalet minskar och att det 

påverkar demokratin eftersom det sociala kapitalet anses vara en grundbult för en fungerande 

demokrati (Putnam 1996 & 2001).   

När det gäller tidigare forskning rörande idrottsrörelsen är den inriktad mot sport och olika 

idrottsgrenars historia och utveckling. Forskningen rörande idrottsrörelsen utifrån ett 

folkrörelseperspektiv med betoning på konsensus och konflikt eller individ och samhälle 

anses ha avstannat. Forskningen som bedrevs tidigare var inriktad mot idrotten som 

folkrörelse men var till stor del av historisk karaktär (Vetenskapsrådet 2003:190).  

För att placera in min studie i den aktuella forskningen kan den tänkas bidra till forskningen 

på flera områden. Denna studie kan ses ur olika perspektiv. Dels EU:s påverkan på det 

svenska samhället, idrottsaspekten i ett vidare samhällsperspektiv samt som ett rent bidrag till 

den statsvetenskapliga demokratiforskningen kopplad till det civila samhället.  

1.3 Disposition 

I detta inledande kapitel har problem, syfte och frågeställningar behandlats samt belyst den 

aktuella forskningen. I nästföljande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som består 

av teoretiska utgångspunkter rörande socialt kapital och föreningslivet som demokratiskola. I  

det tredje kapitlet behandlas metod och material. I metodkapitlet presenteras definitioner av 

centrala begrepp, urval och avgränsningar och en redogörelse för den jämförande fallstudien 

och samtalsintervjuer som metod. Även en allmän materialdiskussion och ett resonemang 

kring validitet och reliabilitet. Kapitel fyra är ett bakgrundkapitel som innehåller en 

presentation av mervärdesskattedirektivet, utredningarna kring mervärdesskatten samt den 

allmänna debatten. Kapitlet innehåller också en kort presentation av de valda föreningarna, 

Alets IK, IS Halmia och Halmstads BK. Kapitel fem består av undersökningens resultat och 

analys, detta kapitel är uppdelat i ekonomiska, administrativa och demokratiska 

konsekvenser. Det sjätte och sista kapitlet är en avslutande diskussion. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. För att kunna besvara 

frågeställningar har två olika teorier använts, socialt kapital och demokratiskola. Socialt 

kapital och demokratiskola är två centrala begrepp inom forskningen rörande föreningslivet. 

Med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter anser jag att det går bringa svar på vilka 

konsekvenser ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv kan få för den svenska 

demokratin.  

2.1 Socialt kapital 

Socialt kapital är ett begrepp som under de två senaste årtiondena blivit allt mer 

förekommande inom statsvetenskapen. Socialt kapital är ett svårbegripligt begrepp eftersom 

det inte finns någon klar och enhetlig definition av begreppet. Den forskare inom 

statsvetenskapen som har blivit mest förknippad med det sociala kapitalet är Robert D. 

Putnam. Denna studie utgår till största del ifrån Putnams teorier gällande medborgarandans 

och det sociala kapitalets centrala roll för en effektiv och fungerande demokrati. Putnam 

definierar socialt kapital som följande:  

Band mellan individer – sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som 

uppstår ur dem (Putnam 2001:18). 

Putnam var långt ifrån först med att belysa gemensamma sammanslutningars betydelse för 

demokratin. Alexis de Tocqueville beskrev redan på 1830-talet dess betydelse för den 

amerikanska demokratin. Han betonar här föreningsrättens betydelse för demokratin. Han 

menar att behovet av sammanslutningar är som störst i de länder som har en demokratisk 

samhällsordning eftersom de anses stå för insatser gentemot maktmissbruk. Han betonar 

också att gemensamma sammanslutningar har en stor inverkan på både det privata och det 

politiska livet (Tocqueville 1997:263ff).  

När åsikter lyfts fram av en gemensam sammanslutning menar Tocqueville att dessa blir 

betydligt klarare och mer precisa i förhållande till enskilda individers åsikter. 

Sammanslutningarna engagerar sina medlemmar och får dem att samarbeta. Deras kunskaper 

slås samman och de utnyttjas sedan mot ett gemensamt mål. Genom att låta åsikter inom 

sammanslutningen tävla fritt med varandra finner man enklast det argument som är bäst och 

mest lämpat (ibid:264ff).   
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Som tidigare nämnts är det Putnam som är den centrala forskaren när det gäller socialt kapital 

och då framförallt med hans böcker ”Den fungerande demokratin” och ”Den ensamme 

bowlaren.” Dessa böcker har bidragit till ett aktualiserande och en utveckling av teorin 

rörande socialt kapital. I ”Den fungerande demokratin” genomför Putnam en studie av 

Italiens regioner. Utgångspunkten är införandet av nya politiska institutioner på regional nivå 

i början av 1970-talet och dess utveckling har sedan följts fram till 1989. Putnams analys visar 

på stora skillnader mellan Nord- och Syditalien gällande väl fungerande politiska institutioner 

och ekonomisk tillväxt. De stora skillnaderna regionerna emellan beror enligt Putnams analys 

på skillnader i medborgerligt engagemang. Han menar att det är en utvecklad medborgaranda 

som är grundbulten för en fungerande demokrati (Putnam 1996).  

Gemensamma sammanslutningar bland medborgarna medverkar till en effektiv och stabil 

demokrati. Detta beror både på interna effekter på enskilda medlemmar och på externa 

effekter på staten. Internt ingjuter gemensamma sammanslutningar samarbetsvanor, solidaritet 

och samhällsanda i sina medlemmar. Som aktiv medlem i gemensamma sammanslutningar lär 

man sig att samarbeta och acceptera delat ansvar för kollektiva projekt. Externt bidrar 

gemensamma sammanslutningar till en effektiv demokrati. Gemensamma sammanslutningar 

av detta slag behöver inte inneha ett politiskt syfte, att vara medlem i körer, idrottsföreningar, 

litterära sällskap etc. inbringar också effekter på demokratin (ibid:111f).  

Putnams forskning visar att det är medborgarnas förmåga att frivilligt organisera sig i olika 

typer av föreningar som är grundbulten för en fungerande demokrati. Om medborgarna 

organiserar sig i olika typer av föreningar som t.ex. körer, fotbollsklubbar och andra sällskap 

ökar deras tillit till andra människor. De lär sig lita på varandra vilket Putnam menar är 

grunden för en bra demokrati och en ekonomisk tillväxt. Den här typen av frivillig 

organisering bland medborgarna generar ett socialt kapital. Medborgarna lär sig att samarbeta 

och arbeta mot gemensamma mål. I dessa föreningar skapar man förutsättningar för 

ömsesidigt förtroende (ibid:201ff).  

Putnam presenterar i sin bok ”Den ensamme bowlaren” en rad olika bevis för vad ett socialt 

kapital kan leda till. Han hävdar med sin forskning att socialt kapital gör medborgarna 

klokare, friskare, tryggare och rikare samt underlättar för att styra en rättvis och stabil 

demokrati (Putnam 2001:305). I denna studie är det framförallt hans betoning på det sociala 

kapitalets betydelse för en stark demokrati som är det centrala.  
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Putnam menar att det sociala kapitalet utgör en central roll för en effektiv och fungerande 

demokrati. Socialt kapital likt fysiskt kapital och humankapital bidrar till ökad produktivitet, 

både den individuella och kollektiva produktiviteten ökar. Fysiskt kapital har med fysiska 

föremål att göra och humankapital har med enskilda individers egenskaper att göra (Putnam 

2001:18). 

Förtroende är en viktig beståndsdel i det sociala kapitalet. Det handlar om att bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende bland medborgarna för att få dem att lita på varandra. Tillit skapas när 

medborgare deltar i sociala nätverk där sociala normer florerar. Till skillnad från andra typer 

av kapital är socialt kapital en allmän nyttighet. Det sociala kapitalet är inte en privat 

egendom som en medlem i en förening kan dra nytta av för att självförverkliga sina egna 

syften (Putnam 1996:204f). 

Begreppets 

användning 
Utbredd definition Analysnivå Former av 

socialt kapital 
Positiva 

effekter 
Negativa 

effekter 
Förstå hur en 

god, 

fungerande 

demokrati kan 

säkerställas. 

Sociala nätverk och 

de normer för 

ömsesidighet och 

pålitlighet som 

uppstår ur dem. 

Samhället 

(Individen) 
Deltagande i 

sociala nätverk.  

Sociala normer. 

Mellanmänsklig

t förtroende. 

 

Väl fungerade 

demokratier. 

Demokratiska, 

kloka, rika, 

friska, trygga 

medborgare. 

Ökade 

klassklyftor 

Diskriminering 

Rasmotsättning 

Tabell 1: Sammanfattning över hur socialt kapital används inom statsvetenskapen (Eriksson 2003:39). 

2.2 Föreningslivet som demokratiskola 

Demokratiskola är en annan teoretisk utgångspunkt som är förknippad med föreningslivet. 

Denna teori är närbesläktad med teorin om det sociala kapitalet eftersom båda inbegriper 

medborgerliga gemenskaper vars funktioner är av central betydelse för en fungerande 

demokrati. Demokratiskola är ett begrepp som innebär att deltagande i föreningar är en skola i 

demokrati. En så kallad demokratisk fostran där medborgare lär sig en demokratisk anda 

(SOU 2000:1 s 19).  

Frivilliga sammanslutningar kan beskrivas som skolor i sociala och medborgerliga 

färdigheter. Dessa sammanslutningar kan benämnas som ett ”demokratins klassrum.” Inom 

dessa sammanslutningar lär sig medlemmar att leda möten, tala offentligt, skriva brev, 

organisera projekt och debattera offentliga frågor på ett respektfullt sätt (Putnam 2001:357). 

Nicholas Deakin är en annan forskare inom teorin rörande föreningslivet som demokratiskola. 

Han använder uttrycket ”demokratins gymnastiksal” istället för demokratiskola men 

innebörden är densamma. Han menar att gemensamma sammanslutningar utgör en scen där 
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människor har möjlighet att utveckla demokratiska färdigheter som får små sammanslutningar 

att fungera och där aktiva medlemmar kan utveckla sina kompetenser (Deakin 2001:17).  

Ett starkt föreningsliv är en förutsättning för en fungerande demokrati. Föreningslivet bidrar 

till ökade möjligheter för medborgarna att ta hand om sina egna angelägenheter samt att utöva 

inflytande över gemensamma beslut. Medborgare som är anslutna till föreningar utvecklar en 

typ av kompetens och dygder som är centrala när det gäller gemensamt beslutfattande. Det är 

framförallt kompetens i att formulera, argumentera och värdera samt förmågan att bli en god 

förlorare. Det vill säga att acceptera ett beslut som inte är förenligt med den egna åsikten. 

Föreningslivet skall också ses som en arena där nya offentliga rum öppnas. Det försörjer 

samhället med något som kan kallas för social infrastruktur. Denna infrastruktur består av en 

arena där medborgare ges möjligheter att skapa egna och alternativa politiska dagordningar, 

pröva idéer och ge uttryck för kritik etc. Föreningslivet skall ses som ett komplement till stat 

och marknad vilket därmed vidgar medborgarnas handlingsutrymme (Vogel m.fl. 2003:17).   

Den representativa demokratins institutioner förstärks av ett starkt föreningsliv. Det leder till 

att kvaliteten i de politiska samtalen höjs. Föreningslivet binder samman medborgarna i 

gemensamma projekt och andra åtaganden. De medborgare som engagerar sig inom 

föreningslivet är inte enbart inblandade i det som rör föreningen utan engagemanget ger sig 

även uttryck i andra sammanhang. En ökad självtillit och erfarenheter av gemensamt arbete 

ökar medborgarnas lust att delta i val eller utövar påtryckningar på andra sätt (ibid:18).  

Föreningslivet erbjuder medborgarna en mängd olika möten och aktiviteter där massor av 

människor deltar dagligen. Dessa möten och aktiviteter bör ses som en arena för demokratisk 

träning inför kommande val. Som medlem i en förening får man möjligheten att öva upp de 

viktiga färdigheter som behövs för att vara en aktiv medborgare i riksdags-, kommunal- och 

landstingsval (Wijkström & Lundström 2002:60).  

Föreningslivet är en slags bärare av demokratin, de är väsentliga demokratiskolor i samhället. 

Föreningslivets olika typer av organisationer bör ses som demokratiska miljöer där man lär 

sig demokrati genom att praktisera den (Johansson 1993:28). 
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3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Det vill säga metod och material. I det 

första avsnittet presenterar jag centrala begrepp för studien. I det andra avsnittet behandlas 

urval och avgränsningar. I det tredje avsnittet presenteras den jämförande fallstudien samt en 

djupare redogörelse av samtalsintervjuer. Det fjärde avsnittet innehåller en kortare 

materialdiskussion. Det avslutande avsnittet innehåller en diskussion rörande studiens 

validitet och reliabilitet. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp som är utmärkande för denna studie Det är 

begrepp som är svårdefinierade och inte innehar någon entydig definition, vilket kräver en 

grundligare redogörelse. Avsnittet inkluderar begrepp som ideell förening, folkrörelse, det 

civila samhället, idrottsrörelsen samt EU:s regelverk. 

3.1.1 Ideella föreningar 

Det finns i det svenska samhället många olika typer av föreningar. Ur juridiska och 

ekonomiska aspekter finns det två varianter av föreningar, ekonomiska och ideella föreningar. 

Ekonomiska föreningars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen t.ex. 

bostadsrättsföreningar. Ideella föreningar har istället ett ideellt syfte som till exempel 

idrottsföreningar (Thunberg 2006:21). Här nedan presenteras en tabell som delar in föreningar 

efter ekonomisk verksamhet och vinstsyfte. De föreningar som ingår i denna studie placeras i 

föreningstypen, rent ideella samt ideella med ekonomisk verksamhet.  

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 Nej Ja Villaägarföreningar, fackföreningar 

Ekonomisk verksamhet med 

vinstsyfte 

Ja Ja Borde vara ekonomisk förening 

Tabell 2: En uppställning som delar in de olika typerna av ideella föreningar efter ekonomisk verksamhet och 

vinstsyfte för medlemmarna (Lundén och Lindblad 2006:11). 

Denna studie inriktar sig på allmännyttiga ideella föreningar. Med andra ord föreningar med 

ändamål som enligt en utbredd uppfattning inom samhället är värda att stödja till exempel 

religiösa, kulturella och idrottsliga. Allmännyttiga ideella föreningar är särskilt intressanta 

eftersom de i dagsläget behandlas förmånligt i skattesammanhang. En allmännyttig ideell 
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förening är begränsat skatteskyldig vilket innebär att den ej innehar total skattefrihet. En 

allmännyttig förening är till stor del skattebefriad när det gäller inkomstskatt och 

förmögenhetsskatt med reservation för vissa undantag. Föreningar är skattskyldiga i vissa fall, 

exempelvis betalar man reklamskatt och skatt för anställd personal. Om den allmännyttiga 

ideella föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt för närningsverksamhet är den inte 

heller skyldig att deklarera och betala mervärdesskatt (moms) (Thunberg 2006:105ff).  

För att en ideell förening skall kunna klassas som en allmännyttig förening får den inte verka 

för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Den måste också 

uppfylla följande fyra kriterier: ändamålskravet, verksamhetskravet, öppenhetskravet och 

fullföljdskravet. Ändamålskravet, ändamålet skall vara allmännyttigt. Verksamhetskravet, 

verksamheten skall vara allmännyttig. Öppenhetskravet, föreningen får inte vägra eller 

utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer deras stadgar. Fullföljdskravet, 

föreningen måste använda minst 80 procent av sina inkomster i den allmänna verksamheten 

(ibid:109). 

3.1.2 Folkrörelser och föreningar 

Folkrörelse är ett begrepp som det råder oklarhet om vad det egentligen innefattar. Det finns 

ingen klar och entydig definition. Det finns däremot idéer om vad som bör känneteckna en 

folkrörelse. Den skall ha en ideologi som bygger på en logiskt utvecklad idé. Den måste 

opponera sig mot det den tycker är fel i samhället och framföra krav på förändring. Den måste 

bestå av en stor mängd medlemmar för att kunna utöva inflytande på samhällsutvecklingen. 

Den måste ha en geografisk spridning i form av en organisation med lokalföreningar runt om i 

landet. Den skall vara öppen för alla som vill agera i linje med ideologin. Den skall arbeta i 

demokratisk anda, varje medlem skall ha samma möjlighet att väcka förslag och påverka 

beslut. Den skall stå i oberoende ställning till stat och kommun. Den skall innebära 

gemenskap vilket förutsätter att de som sammansluts har något gemensamt som binder dem 

samman. Den skall också ha kontinuitet i tiden vilket innebär att tillfälliga aktionsgrupper ej 

klassas som folkrörelser (SOU 2007:66 s 37).  

Folkrörelser är bara en del av föreningslivet. Föreningar är helt enkelt alla typer av grupper av 

människor som arbetar mot gemensamt mål. EU-kommissionen har gjort ett försök att ringa 

in vad som kännetecknar en förening. De presenterar fem kännetecken som skall uppfyllas för 

att räknas som en förening. Föreningar skiljer sig från informella och tillfälliga, rent sociala 

grupperingar eller släktgrupperingar eftersom de upprätthåller en formell eller institutionell 
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form. Föreningar drivs utan vinstsyfte. Föreningar är oberoende gentemot statliga och 

offentliga myndigheter. Föreningar måste förvaltas på ett sätt som är oegennyttigt. Det vill 

säga att de som sitter i en förenings styrelse inte får sträva efter personlig vinning. Föreningar 

måste i någon utsträckning verka i det offentliga livet och delvis företräda ett allmänt intresse. 

Kommissionen lämnar tre typer av organisationer utanför, politiska partier, religiösa samfund 

samt fackföreningar och arbetsgivarorganisationer (EU kommissionen 1997).  

Det svenska föreningslivet anses uppfylla en vital funktion i samhället när det gäller 

demokratifrämjande. Detta speglas klart och tydligt i den politik som förts fram inom detta 

område. Den socialdemokratiska regeringen inrättade år 2001 folkrörelsepolitiken som 

därmed blev ett eget politikområde.  Det övergripande målet med detta politikområde var att 

erbjuda medborgarna bästa möjliga förutsättningar för att bilda och delta i olika typer av 

folkrörelser och föreningar (regeringens skrivelse 2003/04:110). I slutet av 2009 lämnade 

nuvarande regeringen en proposition ”En politik för det civila samhället”, vilket innebar att 

politikområdet civilsamhället ersatte folkrörelsepolitiken. Anledningen till skapandet av ett 

nytt politikområde var att vidga området och inte enbart innefatta folkrörelser utan även 

inkludera andra former av ideellt engagemang. Det betonas att villkoren för det civila 

samhället som en central del av demokratin skall förbättras genom att utveckla det civila 

samhällets möjligeter att öka medborgarnas delaktighet och viljan att påverka sin egen 

livssituation samt samhället i stort (regeringens proposition 2009/10:55 s 47). 

3.1.3 Idrottsrörelsen 

Idrottsrörelsen är ett annat begrepp i denna studie. Det är ett begrepp som förknippas med 

begreppet folkrörelse som belysts tidigare. Utifrån de kriterier som där sattes upp för vad som 

skall känneteckna en folkrörelse passar det delvis in på idrottsrörelsen. De kriterier som har 

ifrågasatts när det gäller idrottsrörelsen som folkrörelse är det ideologiska och det 

självständiga. Vissa forskare ifrågasatte om idrottsrörelsen hade någon egen ideologi. 

Idrottsrörelsens position som oberoende i förhållandet till staten existerar inte eftersom de har 

etablerat en intim relation med staten genom dess utbredda statliga stöd (SOU 2008:59 s 

60ff).  

I regeringens proposition för 2000-talets idrottspolitik betonades tre centrala aspekter. Den 

första innebär att staten skall medverka till en strävan att i samhällsplanering, i skolans arbete 

och i andra sammanhang uppmuntra och ge möjligheter till människors motion och idrott i 

syfte att främja en god folkhälsa. Den andra innebär att staten skall ge ett aktivt stöd till en fri 
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och självständig idrottsrörelse som bygger på ideellt engagemang och som bedriver en bred 

verksamhet. En verksamhet som värnar om god etik, ger lika förutsättningar för kvinnor och 

män, arbetar aktivt för integration samt värnar om en demokratisk fostran. Den tredje innebär 

att idrottspolitiken skall beakta att idrotten till viss del är en kommersiell underhållning som 

ger många människor förströelse och glädje (Regeringens proposition 1998/99:107 s 1).  

3.1.4 Det civila samhället 

Det civila samhället är ännu ett begrepp knutet till föreningslivet. Uttrycket ”det civila 

samhället” är ett svårbemästrat begrepp och det råder delade meningar om vad det innefattar. 

Det civila samhället utgör en sfär som sträcker sig utanför stat och marknad. Det råder 

oklarheter om vad denna sfär innehåller. Den innehåller många olika empiriska fenomen från 

olika ideologiska håll. Fenomen som folkrörelser, frimärksklubbar och flyktinggömmare 

inryms i begreppet (Amnå 2005:10f).  

Ett centralt antagande i en stor del av den svenska forskningen kring det civila samhället och 

dess organisationer är att de är till för någonting speciellt. Det vill säga att organisationerna 

fyller en alldeles särskild funktion eller roll i samhället. Föreningslivets roll som 

demokratiskola och skapande av ett socialt kapital är tydliga exempel på att det civila 

samhället och dess organisationer innehar en viktig funktion i det svenska samhället 

(Wijkström & Lundström 2002:59ff).  

Jürgen Habermas beskriver det civila samhället som:  

De icke-statliga och icke-ekonomiska förbindelser och frivilliga sammanslutningar som 

förankrar den offentliga sfärens kommunikationsstruktur i livsvärlden. Civilsamhället består 

av dessa mer eller mindre spontant framvuxna sammanslutningar, organisationer och 

rörelser som tar upp, kondenserar och på ett förstärkande sätt vidarebefordrar den genklang 

som samhälleliga problem vinner i privatlivets sfärer till den politiska offentligheten. 

Civilsamhällets kärna består av ett nätverk av sammanslutningar som institutionaliserar 

problemlösande diskurser kring frågor av allmänt intresse inom en ram av organiserade 

offentligheter. Dessa ´diskursiva arenor´ har en egalitär, öppen organisationsform som 

speglar grundläggande drag hos de kommunikationssätt runt vilka de utkristalliserats och åt 

vilka de skänker kontinuitet och beständighet (Habermas i Amnå 2005:11). 

Det civila samhället utgör ett demokratiskt komplement till de vanligt förekommande politiskt 

valda institutionerna såsom parlament och kommunfullmäktige. Det civila samhället är en sfär 

där organisationer tar initiativ för att hävda medborgarnas intressen. Det civila samhället 
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fungerar som ett rum där enskilda medborgare tar initiativ och sluter sig samman i 

demokratiska former för att lösa olika samhällsproblem (Trägård 1999:27). 

3.1.5 EU:s regelverk 

Inträdet i Europeiska unionen innebär att Sverige måste förhålla sig till både överstatliga och 

mellanstatliga beslut. Mellanstatliga beslut kräver enighet mellan samtliga medlemsländer, 

vilket innebär att ett medlemsland har rätt till veto. Överstatliga beslut är fattade enligt 

majoritetsregeln, vilket medföljer att medlemsländer måste rätta sig efter beslut som ogillats 

(Petersson 2007:88ff).  

Europeiska unionens regelverk består av fem grundläggande regler, förordningar, direktiv, 

beslut, rekommendationer och yttranden. Dessa är av varierande karaktär beroende på vem de 

riktas till, om de är rättsligt bindande och hur de ska användas i medlemsländerna. Det är 

viktigt att klargöra distinktionen mellan de olika reglerna eftersom dess effekter på den 

svenska politiken varierar. Förordningar är gällande för samtliga medlemsländer, företag och 

myndigheter och gäller som de är skrivna. Direktiv kan riktas gentemot ett eller flera 

medlemsländer. Direktiven anger de effekter och resultat som skall uppnås. Därefter beslutar 

det enskilda medlemslandet vad som skall göras. Beslut är en rättsakt som riktas till ett enskilt 

företag, ett medlemsland eller en medborgare. Rekommendationer och yttranden är icke-

bindande rättsakter (Premfors m.fl. 2009:120).  

De regler som utfärdas av EU, både bindande och icke-bindande är beslut som är tagna 

utanför Sveriges gränser men som den svenska staten måste förhålla sig till direkt eller 

indirekt (Jacobsson & Sundström 2006:147f). EU:s lagar gäller över svenska lagar, EG-

domstolens avgöranden är bindande för Sverige. Om Sverige inte uppfyller de skyldigheter 

som är förenade med EG-rätten kan domstolen ålägga staten att betala skadestånd (Petersson 

2007:90) 

3.2 Urval och avgränsningar 

Det är förstås alltid möjligt att göra en undersökning mer omfattande än vad som kan göras på 

magisternivå. Därför är det naturligt och nödvändigt att på magisternivå göra en rad olika 

avgränsningar. Det råder delade meningar om det går att få ut någon generell kunskap av 

enstaka fall. I denna studie som innehåller tre föreningar blir frågan om jag hade kunnat dra 

generella slutsatser om jag använt mig av fler föreningar och fler intervjupersoner? I så fall 

hur många föreningar skall jag använda mig av för att kunna säga något generellt? Avsikten 
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är inte att dra generella slutsatser för hela den ideella sektorn utan denna undersökning har för 

avsikt att belysa problemet utifrån tre empiriska fall. Detta kan enbart ge vissa indikationer 

för hur det kan bli för andra föreningar men det centrala för studien är hur det påverkar de 

utvalda föreningarna och utifrån dessa dra tänkbara slutsatser.  

Inom det svenska föreningslivet finns det en rad olika typer av föreningar med olika 

verksamheter och ändamål. Statistiska centralbyrån har i deras undersökning ”Föreningslivet 

i Sverige – Välfärd, socialt kapital och demokratiskola” en klassificering av föreningar i 

Sverige. Deras kategorisering utgörs av politiska föreningar, intresseföreningar, 

solidaritetsföreningar, religiösa föreningar och livsstilsföreningar. Idrottsföreningar hamnar i 

deras undersökning under kategorin livsstilsföreningar. (Vogel m.fl. 2003:13)  

I denna typ av studie är det inte möjligt att undersöka alla dessa kategorier av föreningar 

därför har jag blivit tvungen att avgränsa mig till en specifik typ av föreningar. En central 

avgränsning jag valt att genomföra är därmed valet av idrottsrörelsen och dess ideella 

idrottsföreningar. I statistiska centralbyråns kartläggning av det svenska föreningslivet 

konstateras att idrottsföreningar utgör den föreningstyp som har flest antal medlemmar, både 

aktiva, passiva och medlemmar som innehar förtroendeuppdrag (ibid:29).  

 

Figur 1: Antal idrottsföreningar i Sverige (Riksidrottsförbundet 2008). 

Figuren ovan visar statistik på hur många idrottsföreningar det finns i Sverige. Tabellen visar 

klart och tydligt en uppåtgående trend genom historien. Statistiken visar att det finns över 20 

000 idrottsföreningar i Sverige och med detta vill jag påvisa att idrottsrörelsen utgör en 

central position inom det svenska föreningslivet (Riksidrottsförbundet 2008).  

Idrottsföreningars huvudsakliga syssla är idrott men deras funktion i samhället är betydligt 

bredare. Idrottsföreningar engagerar sig i många andra sysslor som till exempel 
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nöjesarrangemang, tar över kommunal verksamhet och bedriver ungdomsgårdar (Ström 

2002:30). Putnam framhäver också idrottsföreningar som en typ av föreningar som bidrar till 

en medborgaranda som är nödvändig för en fungerande demokrati (Putnam 1996:120). 

Valet att avgränsa sig till och undersöka just idrottsrörelsen och dess ideella föreningar kan 

säkert ifrågasättas ur ett demokratiskt perspektiv. Frågan som kan ställas är om 

idrottsföreningar kan anses vara demokratiska? Detta ställs oftast i förhållande till 

fackföreningar och politiska sammanslutningar som har en direkt politisk koppling. 

Idrottsföreningar besitter inte den direkta kopplingen till politik men med hänvisning till ovan 

nämnda forskning anser jag att idrottsföreningar utgör en central roll inom föreningslivet och 

därmed också för en fungerande demokrati.  

En avgränsning som gjorts är valet av idrott som föreningarna utövar. De föreningar jag valt 

att undersöka är alla fotbollsklubbar. Detta urval baseras på att fotbollen är den idrott som har 

överlägset flest klubbar och medlemmar inom den ideella idrottsrörelsen. Figuren nedan har 

tagits med för att illustrera och förtydliga valet av just fotbollsklubbar eftersom de utgör den 

klart största kategorin inom idrotten som utövas i Sverige. Därmed är de en stor grupp som 

kan komma att påverkas av ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv.  

 

Figur 2: De tio största tävlings- och träningsaktiviteterna, antal aktiva personer i åldern 7–70 år 

(Riksidrottsförbundet 2008). 

I min undersökning har jag valt att jämföra tre svenska föreningar, Alets IK, IS Halmia och 

Halmstads BK. Dessa föreningar har jag valt ut strategiskt, vilket innebär att information 

rörande föreningarna har samlats in i tidigt stadium för att säkerställa sig om att de passade in 

i studien. Alla föreningar som valts har en skattepliktig omsättning som överstiger 90 000 

kronor per år. Det är viktigt att poängtera detta eftersom föreningar som har en skattepliktig 

omsättning som understiger detta belopp blir inte föremål för mervärdesbeskattning. 
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Föreningarna som valts är alla föreningar inom Halmstads kommun. Urvalet har baserats på 

föreningarnas omfång. I föreningarnas omfång ingår antalet medlemmar, ekonomisk 

omsättning samt vilken sportlig nivå de opererar på. Jag har valt dessa föreningar eftersom de 

skiljer sig i omfång. Detta har gjorts för att kunna visa på likheter och skillnader beroende på 

dess omfång. Tabellen nedan förtydligar de faktorer som legat till grund för valet av 

föreningar. En grundligare presentation av föreningarna återfinns i nästföljande kapitel.  

Förening Medlemsantal Verksamhetsnivå Omsättning 

Halmstads BK Ca 2500 Elit Ca 40 miljoner 

IS Halmia Ca 900 Semielit Ca 5 miljoner 

Alets IK Ca 400 Amatör Ca 700 000 kr 

Tabell 3: Förtydligande av de faktorer som legat till grund för urvalet (Kaller, Svensson och Sjögren 2010).  

Respondenterna som valts ut för undersökningen har baserats på dess position inom 

föreningen. Den person som valts inom föreningen är en person som har en god översikt över 

föreningens verksamhet både när det gäller det administrativa arbetet och dess ekonomiska 

och juridiska funktioner. Mina respondenter utgörs av kassören i Alets IK, 

styrelseordföranden i IS Halmia samt klubbdirektören i Halmstads BK. 

En annan avgränsning jag valt att göra är att jag endast undersöker de ideella föreningarnas 

förhållande till mervärdesskatt. Detta är värt att poängtera för att undvika missförstånd 

eftersom debatten kring de ideella föreningarnas nya moms- och skatteregler innefattar en 

annan utredning ”Moderniserade skatteregler för den ideell sektor.” Denna utredning föreslår 

ändrade regler gällande inkomstskatt för ideell sektor (SOU 2009:65). Eventuella ändringar 

rörande inkomstskatt för ideella föreningar kommer ej att behandlas i denna studie eftersom 

detta ligger utanför studiens omfång. Detta ämne är värt av beakta för framtida forskning.  

Det går också att se denna studie som en slags pilotstudie, en förstudie i miniformat som kan 

bana väg och underlätta för kommande fullskalestudier inom området (Esaiasson m.fl. 

2005:34). För att göra en fullskalestudie på detta område krävs betydligt större 

forskningsresurser än vad som finns på magisternivå. 

3.3 Jämförande fallstudie 

Denna studie består till största del av en jämförande fallstudie. Skillnaden mellan en 

jämförande studie och en fallstudie är att i en renodlad fallstudie registreras analysenheterna i 

en och samma kontext och i en jämförande studie registreras de i två eller flera olika 

kontexter (Esaiasson m.fl. 2005:119). 



 21 

En fallstudie väljs för att skaffa sig djupgående insikter om en situation och hur de inblandade 

personerna uppfattar och tolkar denna. Den belyser samspelet mellan viktiga faktorer som 

kännetecknar en företeelse eller situation. Den är framförallt tillämpbar på praktiska problem, 

situationer eller svårigheter som uppstår i vardagen (Merriam 1994:9ff). Merriam presenterar 

följande definition av vad en fallstudie är: 

En intensiv helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse 

(Merriam 1994:29).  

Fallstudien har använts för att kartlägga de ekonomiska och administrativa konsekvenser som 

ett eventuellt införande av mervärdesskattedirektivet kan tänkas få för de valda föreningarna. 

När det gäller frågeställningarna rörande ett införande av mervärdesskattedirektivets 

konsekvenser för föreningslivets roll som demokratiskola och skapande av socialt kapital har 

jag valt att utifrån mina teoretiska utgångspunkter göra antagandet att ideella föreningar är en 

skola i demokratisk fostran samt skapar ett socialt kapital. Därmed har inte studien för avsikt 

att undersöka huruvida de valda föreningarna fungerar som demokratiskola eller skapande av 

socialt kapital i praktiken. Fallstudien används således bara till att svara på frågeställningarna 

rörande ekonomiska och administrativa konsekvenser för ideella idrottsföreningar. Det är 

utifrån analysen av de ekonomiska och administrativa konsekvenserna som det går att finna 

eventuella konsekvenser som ett införande av direktivet kan få för demokratin. Det vill säga 

att denna analys besvarar frågeställningarna gällande demokratiskola och socialt kapital.   

3.3.1 Samtalsintervjuer 

Som en del av fallstudien används samtalsintervjuer. Jag anser att samtalsintervjuer är den 

mest lämpade formen av forskningsmetod för att kunna besvara mina frågeställningar. En 

kvalitativ samtalsintervju är mycket användbar när det gäller att få fram uppgifter om 

människors vardagliga erfarenheter och kan locka fram oväntade svar i högre uträckning än 

enkäter (ibid:279f). Jag anser att detta är passande för denna undersökning eftersom det är de 

vardagliga ekonomiska och administrativa erfarenheterna inom de valda föreningarna som jag 

har velat komma åt. 

Konstruerandet av en intervjuguide bygger i grunden på att konstruera frågor som är lätta att 

svara på för respondenten. Frågorna skall vara konstruerade tematiskt och dynamiskt, vilket 

innebär att frågorna skall knyta an till problemformuleringen och skapa en situation där 

intervjun fortgår och respondenten känner sig motiverad att dela med sig av sina erfarenheter 

(Lantz 2007:56ff). Jag har valt att använda mig av en strukturerad intervjuguide där jag har 
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delat in intervjun i fem olika kategorier. Respondentens bakgrund, föreningsfakta, 

administration, ekonomi och moms. Dessa kategorier anser jag är relaterade till mitt problem 

och mina frågeställningar. Intervjuguiden återfinns som bilaga i slutet. 

En viktig tankegång kring samtalsintervjuer är resonemanget kring relationen mellan 

verklighet och forskningsresultatet. Har respondenten och forskaren uppfattat verkligheten 

lika? I en forskningsprocess konfronteras materialet med metodologin i analysen, det tolkas 

med hjälp av de teorier som valts och bearbetas med metoden som sedan leder till en 

presentation av forskningsresultatet. Om en annan forskare skulle göra en likadan 

undersökning och använda sig av samma problem, teori, metod och material, skulle den då 

komma fram till samma resultat? Troligtvis inte eftersom det är svårt att komma ifrån den 

enskilde forskarens roll. Personlighetsfaktorn spelar en central roll, alla forskare har ett eget 

tankesätt (Lundquist 1993:116ff). Detta resonemang är framförallt applicerbart på 

samtalsintervjuer eftersom intervjuer handlar om kontakt mellan individer. En central roll vid 

intervjusammanhang är det språkliga bruket och en fråga som kan ställas är om forskaren och 

respondenten uppfattar svaren på samma sätt. Detta kan leda till problem då respondenten inte 

alls samtycker med det resultat som framkommer av undersökningen och hävdar att det inte 

var så personen i fråga menade. I denna studie har jag försökt att undkomma denna 

problematik genom att vara väll föreberedd och inläst på området inför varje intervjutillfälle.  

3.4 Materialdiskussion 

I den inledande fasen av studien tog jag hjälp av personer på riksidrottsförbundet och 

finansdepartementet för att få tillgång till bakgrundsmaterial. Kontakten med 

finansdepartementet har utgått från att få tillgång till material rörande den förda dialogen 

mellan den svenska regeringen och EU-kommissionen i frågan. Ett senare led i processen har 

varit att kontakta olika föreningar inom Halmstads kommun för att försäkra sig om att de 

kriterier som är uppsatta för urvalet av föreningar stämmer in på de föreningar som sedan har 

valts. Dessa typer av kontakter kan benämnas som informantintervjuer och är centrala i den 

inledande insamlingsprocessen.   

Det huvudsakliga materialet som ligger till grund för resultatet och analysen består av själva 

mervärdesskattedirektivet, de olika svenska utredningarna som presenterats i frågan samt det 

material som framkommit vid de olika samtalsintervjuerna. Det är framförallt utredningen 

”Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv” (SOU 2002:74) och departementsskrivelsen 
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”Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m.” (DS 2009:58) som är centrala. Båda 

publikationernas förslag är till stor del lika varandra. Jag har mestadels utgått ifrån 

departementsskrivelsens förslag eftersom det är den senaste och mest aktuella.   

För att kunna redogöra för de ekonomiska konsekvenserna på bästa sätt har jag utgått ifrån 

föreningarnas olika inkomstkällor. Det vill säga att undersökningens analysenheter utgörs av 

de olika inkomstkällorna. Analysenheterna är valda utifrån departementsskrivelsen 

redogörelse för föreningars inkomstkällor och aktiviteter som inbringar pengar. 

Analysenheterna består av följande kategorier: medlemsavgifter, bidrag och gåvor, försäljning 

vid insamlingsevenemang, lotterier, kapitalinkomster, tjänster inom idrotten, uthyrning av 

lokaler samt servering och försäljning av varor och tjänster. Dessa har sedan analyserats 

utifrån vilka intäkter som kan tänkas bli föremål för beskattning samt vilka som kommer bli 

skattebefriade.  

De siffror och procentsatser som presenteras i denna studie är ungefärliga eftersom 

föreningarna inte hade möjlighet att presentera en fullständig överblick över ekonomin. Jag 

har ändå valt att använda mig av dessa siffror eftersom de ger ungerfärliga indikationer på hur 

det ser ut för föreningarna.  

3.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är viktiga att belysa när det gäller en avhandling 

på magisternivå. Validitet kan delas upp i två delar, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 

Begreppsvaliditet innebär att teorin överensstämmer med de operationella indikatorerna. 

Resultatvaliditet innebär att det som är tänkt att undersökas också undersöks (Esaiasson m.fl. 

2005:61). Många av statsvetenskapens mest intressanta och viktigaste problem, så som 

institutioner, makt och demokrati formuleras på en hög abstraktionsnivå, vilket innebär en 

problematisk översättning till operationella indikatorer (ibid:63). I denna studie är begrepp 

som demokratiskola och socialt kapital centrala vilket passar in på ovanstående 

problembeskrivning. Frågor som kan ställas i detta sammanhang är hur man mäter socialt 

kapital och demokratiskola? I min operationalisering av dessa centrala begrepp har jag valt att 

koppla detta till föreningarnas medlemsantal. Detta har gjorts utifrån resonemanget om att ju 

fler medlemmar en förening har desto större producenter av socialt kapital och demokratisk 

fostran är man.  
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Reliabilitet betyder tillförlitlig, vilket innebär att hög reliabilitet i en undersökning betyder 

frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel. För att uppnå hög reliabilitet gäller det att 

använda mätinstrumentet så noggrant som möjligt (ibid:67f). För att uppnå så hög validitet 

och reliabilitet som möjligt i min undersökning kommer jag att försöka svara på mina 

frågeställningar genom att konstruera ett antal intervjufrågor som är grundade i litteratur 

rörande ideella föreningar och i de utredningar som genomförts om mervärdesskattedirektivet.  

3.5.1 Källkritik  

Källkritik är en samling metodregler som används för att värdera sanningshalten och 

trovärdigheten i en studie. Källkritiken kan delas upp i fyra kriterier, äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. Äkthetskriteriet innebär att källan skall vara det den utger sig för 

att vara. Tidssambandskriteriet innebär att ju längre tid som går mellan en händelse och 

källans berättelse om händelsen desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

Oberoendekriteriet betyder att källan skall stå för sig själv, den ska inte vara en avskrift eller 

ett referat av en annan källa. Tendensfrihetskriteriet innebär att det inte ska finnas någon 

anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons 

personliga, politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden (Thurén 2003:7ff). 

Min studie utifrån de fyra källkritiska kriterierna. Utifrån äkthetskriteriet är det material som 

använts i denna studie väl vedertagna inom forskningen. Internetkällor kan alltid ifrågasättas 

när det gäller äkthetskriteriet men jag anser att de fåtal internetadresser som använts är 

tillförlitliga eftersom de utgörs av webbplatser för de valda föreningarna samt skatteverkets.  

När det gäller tidssambandskriteriet anses detta inte utgöra något större problem i denna 

studie. Intervjuerna är utförda i samtid och de ställda frågorna behandlar föreningens aktuella 

verksamhet. Studien utgår mestadels från departementsskrivelsens förslag, denna 

presenterades 2009 och förefaller därmed aktuell.  

Oberoendekriteriet kan kopplas till resonemanget om primär- och sekundärkällor, där 

primärkällor i regel är mer trovärdiga än sekundärkällor (ibid:34). Genom att använda 

samtalsintervjuer med personer som är direkt kopplade till föreningarna innebär detta att 

dessa personer är primärkällor.  

Utifrån tendensfrihetskriteriet är det viktigt att belysa att de utvalda respondenterna 

representerar föreningen och att den står i oppositionsställning mot ett införande eftersom det 

kan förändra deras situation, vilket kan ha betydelse för hur de svarar i vissa frågor. 



 25 

4 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs den historiska bakgrunden till den nuvarande debatten gällande nya 

moms- och skatteregler för de ideella föreningarna. Kapitlet innefattar en grundlig 

redogörelse för innehållet i EU:s mervärdesskattedirektiv samt de statliga offentliga 

utredningarnas och departementsskrivelsens förslag och tolkande som presenterats i frågan. 

EU-kommissionens överträdelseförfarande samt regeringens svar på detta beskrivs också.  

4.1 Mervärdesskattedirektivet 

Det ursprungliga beslutet kopplat till den nutida debatten kan spåras långt tillbaka i tiden. 

1967 upprättades ett EG-direktiv om en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 

rörande omsättningsskatter (EG-direktiv 67/227/EEG). 1977 utformades rådets sjätte direktiv, 

vilket utformade regler för ett gemensamt system för mervärdesskatt (EG-direktiv 

77/388/EEG s 1). Detta direktiv har sedermera genomgott en rad mindre förändringar. 2006 

upprättades det nu gällande direktivet för gemensam mervärdesskatt vilket innebär att 

direktivet från 1977 upphör att gälla och numera ingår i rådets direktiv 2006/112/EG (EG-

direktiv 2006/112/EG s 1).  

Mervärdesskattedirektivet från 2006 fastställer ett gemensamt system för mervärdesskatt. 

Direktivet innebär att alla transaktioner som inkluderar leverans och förvärv av varor samt 

tillhandahållande av tjänster mot ersättning som sker inom en medlemsstats territorium av en 

beskattningsbar person skall vara föremål för mervärdesskatt (EG-direktiv 2006/112/EG s 9). 

Målet med mervärdesskattedirektivet är att utforma ett system som är väl anpassat till den inre 

marknaden och som fungerar på samma sätt inom EU och inom varje enskilt land (SOU 

2002:74 s 31).  

Direktivet definierar en beskattningsbar person som en person som självständigt bedriver 

någon form av ekonomisk verksamhet oberoende av syfte och resultat. Ekonomisk 

verksamhet innefattar all verksamhet som bedrivs av producenter, handlare och 

tjänstetillhandahållare inkluderat gruvdrift, jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria 

yrken och utnyttjande av materiella samt immateriella tillgångar i syfte att kontinuerligt vinna 

intäkter (EG-direktiv 2006/112/EG s 9). De gällande svenska reglerna skiljer sig i förhållande 

till EU:s mervärdesskattedirektiv. Den svenska lagstiftningen gällande mervärdesskatt är av 

annan karaktär när det gäller begreppen beskattningsbar person och ekonomiskt verksamhet.  

Den svenska mervärdesskattelagen benämner verksamhet som är föremål för mervärdesskatt 
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som yrkesmässig verksamhet. Yrkesmässig verksamhet innebär i svensk lagstiftning att det 

ska föreligga, självständighet, vinstsyfte, varaktighet och omfattning. I den svenska 

lagstiftningen finns det ingen motsvarighet till begreppet beskattningsbar person (DS 2009:58 

s 58). I den svenska lagstiftningen rörande mervärdesskatt omfattas inte de ideella 

föreningarna eftersom de inte anses bedriva någon yrkesmässig verksamhet. De ideella 

föreningarna anses då inte heller vara någon beskattningsbar person. EU-kommissionen 

menar här att den svenska lagstiftningen bör ändras så den överensstämmer med 

mervärdesskattedirektivet, det vill säga att en ideell förening skall betraktas som en 

beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet och därmed bli föremål för 

mervärdesskatt precis som alla andra ekonomiska verksamheter (EU-kommissionen 2008) 

I Sverige uppmärksammades problematiken rörande EU:s mervärdesskattedirektiv och dess 

förhållande till den svenska lagstiftningen i den statliga utredningen ”Mervärdesskatten och 

EG” från 1994. Redan i denna utredning konstaterades att de ideella föreningarnas 

särställning rörande mervärdesskatt inte överensstämde med EU:s mervärdesskattedirektiv. 

Utredningen föreslog att denna särställning skulle slopas så att de låg i linje med EU-

direktivets linje och därmed skall de ideella föreningarna bli föremål för 

mervärdesbeskattning i de fall de inte omfattas av de undantag som finns gällande för 

allmännyttiga ideella föreningar i direktivet (SOU 1994:88).  

Utredningen ”Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv” från 2002 har kommit med 

följande förslag gällande ideella aktiviteter. Här föreslår man att den nuvarande regeln i den 

svenska mervärdesskattelagen som innebär att allmännyttiga ideella föreningar undantas från 

mervärdesbeskattning slopas. Dessa föreningar skall därmed omfattas av de allmänna reglerna 

för beskattningsbara personer som medföljer ett införande av mervärdesskattedirektivet. 

Denna förändring kommer att innebära att allmännyttiga ideella föreningar blir föremål för 

mervärdesskatt i allt större utsträckning än tidigare. Utredningen förslår också att vissa nya 

undantag införs samt att befintliga undantag kompletteras. Vissa undantag kommer också att 

begränsa möjligheterna till skatteplikt med hänsyn till risken för snedvridning av 

konkurrensen (SOU 2002:74).     

Departementsskrivelsen ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m.” från 2009 har kommit 

med ett liknande förslag som den statliga utredningen från 2002. De anser att begreppet 

yrkesmässig verksamhet skall slopas och att det gemenskapsrättsliga begreppet 

beskattningsbar person samt ekonomisk verksamhet införs i linje med det som står i 
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mervärdesskattedirektivet. För ideella föreningar innebär detta att vissa inkomster och 

aktiviteter kommer bli föremål för mervärdesbeskattning (DS 2009:58 s 71ff). Tabellen nedan 

visar ideella föreningars olika typer av inkomster och aktiviteters förhållande till den gällande 

svenska lagstiftningen samt utredningarnas förslag till ny lagstiftning. Denna modell ligger till 

grund för intervjufrågorna rörande föreningarnas ekonomi, således den ekonomiska analysen.  

Inkomst eller aktivitet Gällande lag Förslag 

Medlemsavgift Anses i regler ej utgöra ersättning 

för ett tillhandahållande, beskattas ej 

- Ingen ändring beträffande 

medlemsavgifter i allmänhet  

- En särskild regel införs om 

undantag från skatteplikt för viss 

omsättning av varor och tjänster till 

medlemmarna mot stadgeenliga 

avgifter 

Gåva Anses i regler ej utgöra ersättning 

för ett tillhandahållande, beskattas ej 

Ingen ändring 

Bidrag Anses i regler ej utgöra ersättning 
för ett tillhandahållande, beskattas ej 

om bidraget inte utgör ersättning för 

vara eller tjänst 

Ingen ändring 

Försäljning vid 

insamlingsevenemang 

Kan undantas från beskattning enligt 

de generella reglerna om 

yrkesmässighet 

Undantag från skatteplikt för 

omsättning av varor och tjänster 

vid s.k. 

penninginsamlingsevenemang som 

företas i skälig omfattning 

Lotteri Undantas från skatteplikt Ingen ändring 

Kapitalinkomst Anses i regler ej utgöra ersättning 

för ett tillhandahållande, beskattas ej 

Ingen ändring 

Uthyrning av lokaler Hyresintäkt är inte skattepliktig 

annat än vid frivillig skattskyldighet 

Skattepliktigt om omsättningen 

överstiger 90 000 kronor per år 

Servering Kan i viss utsträckning undantas från 

beskattning enligt de generella 

reglerna om yrkesmässighet, 
gränserna dock osäkra 

Beskattas om serveringen inte sker 

i samband med 

penninginsamlingsevenemang och 
om omsättningen överstiger 90 000 

kronor per år (om inte rätten att 

beskatta från första kronan 

utnyttjas) 

Försäljning av varor och tjänster Kan i vissa fall undantas från 

beskattning enligt de generella 

reglerna om yrkesmässighet 

Kan beskattas om undantaget för 

penninginsamlingsevenemang inte 

är tillämpligt och om 

omsättningsgränsen 90 000 kronor 

per år överskrids (om inte rätten att 

beskatta från första kronan 

utnyttjas) 

Tjänster inom idrottsområdet Inträde till evenemang och 

deltagaravgifter beskattas ej 

Ingen ändring beträffande inträde 

och deltagaravgifter. Även fysisk 

träning, motion och friluftsliv 
undantas från skatteplikt 

Tabell 4: Sammanställning av förslagen avseende undantag från skatteplikt m.m. för olika slags inkomster och 

aktiviteter i den ideella sektorn (DS 2009:58 s 222f). Jag har valt att korrigera utredningens förslag på 

omsättningsgräns på 250 000 kronor per år till 90 000 kronor per år eftersom utredningens tillsatta 

omsättningsgräns inte är förenlig med EU:s mervärdesskattedirektiv. Enligt direktivet får inte 

omsättningsgränsen vara högre än 10 000 euro (EG-direktiv 2006/112/EG). 90 000 kronor per år används med 

hänvisning till mervärdesskattutredningen från 2002 (SOU 2002:74). För att få till en högre omsättningsgräns 

krävs ett beslut om undantag av ministerrådet (DS 2009:58). 
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EU-kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige gällande mervärdesskatt 

för ideella föreningar. EU-kommissionen anser att Sverige inte fullgjort sina skyldigheter 

enligt mervärdesskattedirektivet. Kommissionen menar att Sverige tillåter ideella föreningar 

att leverera varor och tillhandahålla tjänster mot ersättning inom Sveriges territorium utan att 

behöva betala mervärdesskatt trots att de bedriver ekonomisk verksamhet. Kommissionen 

anser vidare att ideella föreningar bör inkluderas i begreppet beskattningsbara personer och 

därmed bli föremål för mervärdesskatt (EU-kommissionen 2008). Den svenska regeringens 

avlämnade dock invändningar mot EU-kommissionens överträdelseförfarande. Den svenska 

regeringen skickade ett svar på EU-kommissionens kritik mot de svenska reglerna gällande 

mervärdesskatt för ideella föreningar. I detta svar betonade regeringen att den verksamhet 

som bedrivs av ideella föreningar har en lång tradition i Sverige och att den har en stark 

folklig förankring samt bidrar i hög grad till demokrati, välfärd, trygghet, hälsa och 

livskvalitet i det svenska samhället. Regeringens uppfattning är att föreningsverksamhet skall 

kunna administreras på ett enkelt sätt samt att verksamheten skall inneha goda ekonomiska 

villkor (Finansdepartementet 2008).  

Riksdagspartierna är eniga om att kommande förslag om ändrade skatter för ideella föreningar 

inte skall försämra ekonomin för föreningarna. De förslag som presenterats i utredningarna 

och departementsskrivelsen har konstaterat att de nuvarande reglerna inte överensstämmer 

med EU:s regler och har därmed kommit med förslag på förändringar som anpassar de 

svenska reglerna i linje med EU:s (SOU 1994:88, 2002:74 & DS 2009:58). Ingen av 

utredningarnas förslag har fått något genomslag. Detta visar klart och tydligt att det är en 

känslig fråga för svenska regeringar och att de inte verkar införa direktivet eftersom den 

ideella sektorn är en grundsten i det svenska samhället.  

I slutet av mars i år skrev regeringen återigen ett brev till EU-kommissionen där man påpekar 

den ideella sektorns centrala position i det svenska samhället och dess viktiga roll för 

demokrati och välfärd och uppmanar därmed EU-kommissionen att se över en tänkbar 

förändring av direktivet (Regeringen 2010-03-31). I samband med detta brev skriver 

regeringen på sin hemsida att frågan inte är akut och att man är i början av en lång process. 

Detta uttalande kan ifrågasättas med tanke på att EU-direktivet kan spåras tillbaka till långt 

före det svenska inträdet i EU samt de utredningar som gjorts och det överliggande 

överträdelseförfarandet. 
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Riksidrottsförbundet är det förbund som representerar merparten av landets idrottsföreningar. 

Deras ordförande Karin Matsson Weijber har uttryckt oro för föreningarnas finansiella 

framtid. Hon vädjar om att få klarhet i vad som gäller i frågan om hur det kommer att påverka 

de svenska idrottsföreningarna och förtydligar att hon inte vill se ytterligare en utredning 

(SvD 2010-02-08).  

4.2 Presentation av valda föreningar 

I detta avsnitt presenteras en kortfattad bakgrund av de valda föreningarna, Alets IK, IS 

Halmia och Halmstads BK. Denna presentation finns med i syfte att underlätta för läsaren. En 

kortfattad presentation av föreningarnas verksamhet känns nödvändig för att ge läsaren en 

bild av föreningarna. 

4.2.1 Alets IK 

Alets IK är en allmännyttig ideell fotbollsförening hemmahörande i Halmstad. Föreningens 

verksamhet bildades 1923. Föreningen har seniorlag på både dam- och herrsidan. Herrlaget 

spelar i en serie som kallas för elitfyran och damlaget spelar i division fem. Föreningen består 

också av ett veteranlag samt ett dussintal ungdomslag, både flickor och pojkar (www.alet.nu 

2010-05-17). I dagsläget har föreningen ca 400 medlemmar och deras omsättning är ca 700 

000 kronor per år (Svensson 2010-05-05).  

4.2.2 IS Halmia 

IS Halmia är en allmännyttig ideell fotbollsförening som har Halmstad som hemort. Den har 

varit verksam sedan dess bildande 1907. Föreningen har på seniorsidan ett herrlag och ett 

damlag, båda lagen är aktiva i division två, samt har en omfattande ungdomsverksamhet 

(www.halmia.se 2010-05-17). I dagsläget har föreningen ca 900 medlemmar och deras 

omsättning är ca fem miljoner kronor per år (Sjögren 2010-05-19). 

4.2.3 Halmstads BK  

Halmstads BK är en allmännyttig ideell fotbollsförening. Föreningens verksamhet bildades 

1914 och utgörs huvudsakligen av deras seniorlag som under en lång tid varit aktivt på 

elitnivå. Seniorlaget tillhör för tillfället högsta divisionen i svensk fotboll. Föreningen innehar 

också en omfattande ungdomsverksamhet med pojklag i alla åldrar (www.hbk.se 2010-05-

17). I dagsläget har föreningen ca 2500 medlemmar och deras omsättning är ca 40 miljoner 

kronor per år (Kaller 2010-05-07). 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras mitt resultat och min analys. Här presenteras sedermera mitt resultat 

av min jämförande fallstudie av de valda föreningarna. I det första avsnittet presenteras de 

ekonomiska konsekvenser som ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv kan tänkas få 

för de valda föreningarna. Det andra avsnittet behandlar de administrativa konsekvenserna 

som mervärdesskattedirektivet kan föra med sig. Slutligen kommer de demokratiska 

konsekvenserna av direktivet att belysas. Det vill säga dess konsekvenser för det sociala 

kapitalet och föreningslivets roll som demokratiskola. Detta kommer att göras med en 

återkoppling till mina frågeställningar.   

5.1 Ekonomiska konsekvenser  

I detta avsnitt belyser jag de ekonomiska konsekvenserna som ett införande av EU:s 

mervärdesskattedirektiv kan få för de valda föreningarna. Detta görs utifrån de valda 

analysenheterna, medlemsavgifter, bidrag och gåvor, försäljning vid insamlingsevenemang, 

lotterier, kapitalinkomster, tjänster inom idrotten, uthyrning av lokaler samt servering och 

försäljning av varor och tjänster som presenterades i tabell fyra. Frågeställningen jag 

presenterar rörande ekonomiska konsekvenser är följande: vilka ekonomiska konsekvenser 

kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få för Sveriges ideella idrottsföreningar?  

5.1.1 Medlemsavgifter  

Medlemsavgiften är en inkomstkälla som alla föreningar innehar. I den gällande svenska 

lagstiftningen är ideella föreningar befriade från skatt när det gäller medlemsavgift. 

Utredningens förslag innebär att det inte kommer införas någon förändring av reglerna om 

skattebefrielse gällande medlemsavgift. I de fall där varor och tjänster tillhandahålls till 

medlemmarna av föreningen mot stadgeenliga avgifter kommer ett undantag från skatteplikt 

vid dessa transaktioner att införas (DS 2009:58 s 222). 

Alets IK har ca 400 medlemmar i föreningen som kontinuerligt betalar in medlemsavgift. 

Medlemsavgiften är av varierande karaktär beroende på om medlemmarna är aktiva 

medlemmar, passiva medlemmar, ungdom eller familj. I föreningen är medlemsavgiften en av 

deras största inkomstkällor. Den utgör ca 35 procent av föreningens totala intäkter (Svensson 

2010-05-05).  
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IS Halmia har ca 900 medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften är även här av varierande 

karaktär beroende på om medlemmarna är aktiva eller passiva eller utgörs av en hel familj. 

Medlemsavgiften i IS Halmia är en central inkomstkälla. Den utgör ca 10 procent av 

föreningens totala inkomster (Sjögren 2010-05-19). 

Halmstads BK är den klubb som har flest antal medlemmar av de valda föreningarna, ca 

2500. Trots det höga antalet utgör inte medlemsavgiften någon central inkomstkälla för 

föreningen. Medlemsavgiften utgör ca 1 procent av föreningens totala intäkter (Halmstads BK 

2009).  

5.1.2 Bidrag och gåvor  

Bidrag och gåvor är en annan typ av inkomstkälla för föreningarna. Bidragsdelen utgörs av 

statliga och kommunala bidrag som är utformade på olika sätt. Enligt gällande lag beskattas 

inte gåvor och bidrag som ideella föreningar tillförskansar sig. Utredningens förslag innebär 

att den nuvarande lagstiftningen är förenlig med EU:s mervärdesskattedirektiv och därmed 

förblir oförändrad, det vill säga att gåvor och bidrag inte kommer bli föremål för beskattning 

(DS 2009:58 s 222). 

När det gäller bidrag för Alets IK utgör de statliga och kommunala bidragen ca 35 procent av 

föreningens totala intäkter. De statliga bidragen tillkommer föreningen genom deras 

ungdomsverksamhet. Det är baserat på antal tillfällen ungdomarna tränar samt hur många som 

deltar. Gåvor är ingen form av intäkt som Alets IK har (Svensson 2010-05-05).  

Inom IS Halmia utgör inte gåvor någon större intäktspost. Däremot utgör de statliga och 

kommunala bidragen en betydande intäktspost för föreningen. Bidragen utgörs till största del 

av bidrag för ungdomsverksamheten men de har även lokalbidrag och lönebidrag. 

Bidragsdelen utgör ca 25 procent av föreningens totala intäkter (Sjögren 2010-05-19).  

När det gäller bidrag och gåvor för Halmstads BK tillskansar sig föreningen både statliga och 

kommunala bidrag. Framförallt är dessa riktade till föreningens ungdomsverksamhet men de 

har även lokalbidrag och ledarbidrag. Tillsammans utgör bidrag och gåvor ca 2 procent av 

föreningens totala intäkter (Halmstads BK 2009).  

5.1.3 Insamlingsevenemang  

I denna kategori inkluderas olika evenemang som arrangeras av föreningarna, evenemang 

som är av tillfällig karaktär. Inkomster i samband med dessa evenemang i form av försäljning 
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av varor och tjänster kan enligt den gällande svenska lagstiftningen undantas ideella 

föreningar från beskattning med hänvisning till de generella reglerna om yrkesmässighet. 

Utredningens förslag innebär att evenemang av denna karaktär också fortsättningsvis kan 

undantas från beskattning med hänvisning till undantaget för penninginsamlingsevenemang 

som återfinns i EU:s mervärdesskattedirektiv (DS 2009:58 s 222).  

Alets IK har ett evenemang som kan komma att omfattas av undantaget gällande 

penninginsamlingsevenemang. Deras inomhusturnering ”Bendt bil Indoor Football Open”, 

arrangeras årligen. Turneringen pågår under tre efterföljande lördagar. I samband med denna 

turnering har föreningen intäkter via deltagaravgifter samt försäljning av korv, kaffe, godis 

etc. Detta evenemang utgör ca 10 procent av föreningens totala intäkter (Svensson 2010-05-

05).  

IS Halmia arrangerar en rad olika evenemang som kan komma att hamna under kategorin 

insamlingsevenemang. De arrangerar Halmia-femman som är en fotbollsturnering för 

femteklassare i Laholm och Halmstads kommun. De upprättar också en isbana på stora torget 

i Halmstad. Detta är bara två av många olika evenemang som IS Halmia arrangerar. I och med 

att evenemangen är av olika karaktär kan de flesta av dem räknas som tillfälliga. I samband 

med samtliga evenemang som IS Halmia arrangerar sker försäljning av olika slag som 

genererar intäkter för föreningen (Sjögren 2010-05-19).  

Halmstads BK arrangerar inga externa typer av insamlingsevenemang. Det enda evenemang 

som föreningen arrangerar är ungdomsturneringen Halmstads Laxacup som är en turnering 

för ungdomar på sommaren, vilket genererar pengar i form av deltagaravgifter (Kaller 2010-

05-07).  

5.1.4 Lotterier  

Denna kategori innefattar föreningarnas lotteriverksamhet. I gällande svensk lagstiftning 

undantas ideella föreningars lotterier från skatteplikt. Utredningens förslag är att dessa regler 

överensstämmer med EU:s mervärdesskattedirektiv och därmed inte medför några 

förändringar (DS 2009:58 s 222). 

Alets IK har ett reselotteri med 1000 lotter som säljs för 100 kronor styck vilket genererar 100 

000 kronor. Av detta belopp måste hälften gå till inköp av priser. Om alla lotter säljs gör 

föreningen en vinst på 50 000 kronor minus tryckerikostnader (Svensson 2010-05-05).  
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När det gäller lotteriverksamhet i IS Halmia utgör denna ca 10 procent av föreningens totala 

intäkter. IS Halmia har en rad olika lotterier men de stora lotteriintäkterna kommer ifrån 

bingolottoförsäljning samt ett reselotteri vid jul (Sjögren 2010-05-19).  

Lotteriverksamheten är i det närmaste obefintlig i Halmstads BK. Denna kategori utgör inte 

någon märkbar intäkt i förhållande till föreningens totala intäkter (Halmstads BK 2009).  

5.1.5 Kapitalinkomster  

I kategorin kapitalinkomster ingår föreningarnas avkastning på eget kapital i form av räntor, 

reavinster, utdelning på aktier och fonder etc. När det gäller den nuvarande svenska 

lagstiftningen anses inte kapitalinkomster utgöra ersättning för ett tillhandahållande och 

därmed blir det ingen beskattning för de ideella föreningarna. Utredningens förslag anser att 

den rådande lagstiftningen ligger i linje med EU:s mervärdesskattedirektiv och därmed 

tillkommer ingen förändring (DS 2009:58 s 222).  

Alets IK:s kapitalinkomster kan anses som väldigt små. Föreningen innehar inga aktier eller 

fonder. Det egna kapitalet är rullande så det inbringar inte någon märkbar ränta (Svensson 

2010-05-05).  

När det gäller kapitalinkomster för IS Halmia skall dessa i det närmaste ses som obefintliga. 

Föreningen uttrycker sig som fattig på denna punkt med hänvisning till att föreningen gjort ett 

underskott (Sjögren 2010-05-19).  

När det gäller kapitalinkomster för Halmstads BK är inte detta någon inkomstkälla som 

utmärker sig. Det vill säga att sådana inkomster inte inkluderar några större summor (Kaller 

2010-05-07).  

5.1.6 Tjänster inom idrottsområdet 

Denna kategori omfattar ideella föreningars entréintäkter till sportevenemang och 

deltagarintäkter. Den gällande svenska lagstiftningen rörande dessa två intäkter är att de i 

nuläget är befriade från skatt för ideella föreningar. Utredningen föreslår att inträde vid 

sportevenemang och deltagaravgifter även fortsättningsvis skall förbli skattebefriade därmed 

sker ingen förändring (DS 2009:58 s 223). 

Alets IK entréintäkter uppgår till ca 15 000 kronor per säsong, dessa inkomster inkommer vid 

herrlagets hemmamatcher (11 matcher per säsong) (Svensson 2010-05-05).  
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När det gäller entréintäkter för IS Halmia kan denna inkomstkälla ses som en av de mindre. IS 

Halmia har ett snitt på ca 250 åskådare per hemmamatch, av dessa är det ca 100 betalande 

(Sjögren 2010-05-19).  

Halmstads BK hade under förra säsongen ett snitt på ca 5000 åskådare per allsvensk 

hemmamatch (15 matcher per säsong). Publikintäkterna utgör ca 17 procent av föreningens 

totala intäkter (Halmstads BK 2009).  

5.1.7 Uthyrning av lokaler  

I denna kategori behandlas föreningarnas uthyrning av lokaler. I den svenska lagstiftningen är 

inte hyresintäkter skattepliktiga för ideella föreningar, om inte föreningen intar frivillig 

skattskyldighet. När det gäller uthyrning av lokaler är utredningens förslag att skatteplikt skall 

gälla vid uthyrning av lokaler om föreningen har en skattepliktig omsättning som överstiger 

90 000 kr per år (DS 2009:58 s 222). 

När det gäller uthyrning av lokaler är Alets IK ägare av en klubbstuga som används för 

uthyrning. Denna inkomstkälla är av varierande karaktär beroende på hur stor efterfrågan är. 

Lokalen hyrs ut sporadiskt för fester och andra tillställningar. För tillfället hyrs klubbstugan ut 

på kontinuerlig basis, vilket genererar ca 30 000 kr på ett år (Svensson 2010-05-05).  

Denna kategori berör inte IS Halmia eftersom man inte äger lokalerna själva, det vill säga att 

man hyr fastigheter och anläggningar av kommunen (Sjögren 2010-05-19).  

Halmstads BK hyr också fastigheter och anläggningar av kommunen. För Halmstads BK blir 

det inte heller någon fråga om uthyrningar. Om fastigheterna eller anläggningarna hyrs ut för 

annan verksamhet sköts detta av kommunen eftersom det är de som står som ägare (Kaller 

2010-05-07).  

5.1.8 Servering och försäljning 

Denna kategori innefattar föreningarnas servering och försäljning av varor och tjänster. I den 

rådande svenska lagstiftningen gällande dessa två företeelser kan ideella föreningar i viss 

utsträckning undantas från beskattning enligt de generella reglerna om yrkesmässighet. Det 

kan poängteras att gränserna för vad som får undantas vid servering är något oklara. 

Utredningen presenterar här förslaget att både servering och försäljning av varor skall bli 

föremål för beskattning om det inte sker i samband med insamlingsevenemang eftersom det 

då omfattas av undantaget för penninginsamlingsevenemang. Förslaget gäller inte heller 
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föreningar som inte uppnår den skattepliktiga omsättningsgränsen på 90 000 kronor per år 

(DS 2009:58 s 223f). Till företeelsen försäljning av varor och tjänster inräknas sponsring 

eftersom det anses föreligga en motprestation vid sponsring. Om så ej är fallet räknas 

”sponsringen” som en gåva (Ibid:219). 

När det gäller servering och försäljning av varor och tjänster är det svårt att få en överblick 

hur mycket pengar detta gäller för föreningens. Detta eftersom varje lag i 

ungdomsverksamheten samt damlaget bedriver försäljning av olika slag på egen hand för att 

samla in pengar till resor och andra evenemang. Även sponsring för dessa enskilda lag sköts 

individuellt. Denna försäljning redovisas inte i någon samlad form för föreningen (Svensson 

2010-05-05).  

Den försäljning som är gällande för hela föreningen består till största del av sponsring. 

Sponsringen utgörs av reklamskyltar, matchbollar etc. Föreningen arrangerar också 

tipspromenader ca 20 gånger om året som generar ca 30 000 kronor per år (ibid).  

När det gäller servering och försäljning inom IS Halmia skall denna anses som försumbar 

eftersom den servering och försäljning som inte sker i samband med evenemang av tillfällig 

karaktär och som inräknas under kategorin insamlingsevenemang är så pass liten i förhållande 

till föreningens totala intäkter (Sjögren 2010-05-19).  

Till försäljningskategorin inräknas sponsring. Inom IS Halmia är sponsring en av de mest 

centrala inkomstkällorna för föreningen, den utgör ca 50 procent av föreningens totala 

intäkter. Sponsringen består av matchprogram, matchannonser, dräktreklam etc. (ibid).  

När det gäller servering och försäljning av varor och tjänster för Halmstads BK utgör denna 

inkomstkälla ca 20 procent av föreningens totala intäkter. I samband med seniorlagets 

hemmamatcher har föreningen restaurangverksamhet och försäljning av kaffe, dricka, godis, 

etc. Förening har också försäljning av kläder och accessoarer förknippade klubben (Halmstads 

BK 2010).  

Sponsring och reklamintäkter är en av de största inkomstkällorna för Halmstads BK. 

Annonser, reklamskyltar, direktreklam etc. utgör ca 25 procent av föreningens totala intäkter 

(Kaller 2010-05-07).  
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5.1.9 Analys av ekonomiska konsekvenser 

Utifrån den presentation av föreningarnas olika intäkter som gjorts ovan går det nu att se vilka 

ekonomiska konsekvenser ett införande av mervärdesskattedirektivet kan tänkas få för de 

valda föreningarna.  

Det är nödvändigt att belysa att moms inte enbart blir en kostnad för föreningarna, vilket är 

viktigt att ha i åtanke när föreningarnas intäkter som kan bli föremål för mervärdesskatt 

presenteras. En förening som i framtiden skall behöva ta ut moms på sin försäljning blir det 

inte någon kostnad eftersom föreningen i regel har rätt att göra avdrag för den moms som den 

betalar på inköpen i verksamheten. Föreningen betalar då in skillnaden mellan den moms den 

tar ut på försäljningen (utgående moms) och den moms den betalar på sina inköp (ingående 

moms). Föreningen får endast dra av moms som avser den momspliktiga verksamheten. 

Enligt skatteverket är den normala mervärdesskattesatsen 25 procent (www.skatteverket.se 

2010-05-23). Detta innebär att de valda föreningarna i framtiden kan göra avdrag för vissa 

inköp vilket man i dagsläget inte kan men hur mycket pengar detta skulle röra sig om är svårt 

att uppskatta i denna undersökning eftersom det kräver en grundlig översyn över 

föreningarnas olika inköp.  

De inkomster och aktiviteter vars beskattning kommer att förändras vid ett införande av 

mervärdesskattedirektivet och bli föremål för beskattning är servering och försäljning av 

varor och tjänster samt uthyrning av lokaler. Dessa uppgår i Alets IK till någonstans mellan 

10 till 15 procent av föreningens totala intäkter. Detta innebär att föreningens framstående 

inkomstkällor inte kommer bli föremål för beskattning. Om man tillämpar skatteverkets 

mervärdesskattesats kommer ca 3-5 procent av föreningens totala inkomster att bli föremål för 

mervärdesbeskattning. Det skall återigen poängteras att föreningen i framtiden kan komma att 

göra avdrag för inköp som sedermera säljs.  

Det skall betonas att Alets IK ligger precis runt utredningens omsättningsgräns på 90 000, 

vilket innebär att om uthyrning av lokaler eller försäljning minskar kommer föreningen inte 

att komma upp över detta belopp och därmed kommer den inte att omfattas överhuvudtaget. 

Sammantaget kan det konstateras att de flesta av föreningens intäkter även i framtiden 

kommer att undantas från beskattning.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Alets IK inte kommer att drabbas av någon kraftig 

mervärdesbeskattning eftersom de huvudsakliga inkomsterna för föreningen utgörs av intäkter 

som ej kommer bli föremål för beskattning vid ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv.  
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När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för IS Halmia bör dessa ses som betydligt 

kraftigare. Ungefär hälften av föreningens intäkter utgörs av sponsring och reklamintäkter. 

Dessa intäkter kommer i och med ett införande av mervärdesskattedirektivet att bli föremål 

för beskattning. Detta innebär att om man tillämpar mervärdesskattesatsen kan ca 13 procent 

av deras totala inkomster bli föremål för beskattning. Denna höga beskattning skulle kunna bli 

förödande för föreningens ekonomi. Eventuella avdrag för inköp kan även komma att gälla 

för IS Halmia. 

I dagsläget har redan IS Halmia bolagiserat en del av verksamheten. Föreningen bedrev förut 

loppisverksamhet ideellt inom föreningen, men nu bedrivs den istället av IS Halmia AB. En 

försämrad ekonomisk situation kommer troligtvis innebära att föreningen flyttar över mer och 

mer av verksamheten till bolaget (Sjögren 2010-05-19).  

Sammanfattningsvis kan man säga att IS Halmia kan komma att drabbas av en kraftig 

beskattning eftersom 50 procent av föreningens totala intäkter faller under de kategorier som 

kommer att bli föremål för beskattning vid ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv.  

De ekonomiska konsekvenserna för Halmstads BK kan komma att bli ganska omfattande 

eftersom ca 45 procent av föreningens totala inkomster hamnar under de kategorier som i och 

med ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv kommer bli föremål för beskattning. I 

Halmstads BK är det sponsring och deras försäljning som utgör dessa intäkter. Detta innebär 

att om man tillämpar mervärdesskattesatsen kan ca 12 procent av föreningens totala intäkter 

bli föremål för beskattning. Denna höga beskattning skulle kunna bli förödande för 

föreningens ekonomi. Eventuella avdrag för inköp kan även komma att gälla för Halmstads 

BK. Ett troligt scenario är att Halmstads BK kan komma att bolagisera delar av den 

nuvarande verksamheten vid ett införande av direktivet.  

Sammanfattningsvis kan nämnas att Halmstads BK kan komma att drabbas av en kraftig 

beskattning eftersom ca 45 procent av föreningens totala intäkter faller under de kategorier 

som kan komma att bli föremål för beskattning vid ett införande av EU:s 

mervärdesskattedirektiv.  

För att knyta an till den hypotes som ställdes upp i det inledande kapitlet om att en försämrad 

ekonomi för ideella idrottsföreningar kan få negativa demokratiska konsekvenser. Analysen 

ovan visar att de ekonomiska konsekvenserna för Alets IK inte blir så stora men däremot 

kommer IS Halmia och Halmstads BK att erhålla en kraftigt försämrad ekonomi vid ett 
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införande av direktivet. En eventuell bolagisering av hela eller delar av verksamheten kan 

därmed bli aktuell, vilket kan medföra negativa konsekvenser för dess roll som 

demokratiskola och skapande av socialt kapital eftersom detta kan innebära ett minskat 

medlemsantal. En djupare redogörelse för detta presenteras i avsnittet om demokratiska 

konsekvenser.  

5.2 Administrativa konsekvenser 

I detta avsnitt behandlas de administrativa konsekvenser som ett införande av EU:s 

mervärdesskattedirektiv kan få för de valda föreningarna. Frågeställningen jag presenterar 

rörande administrativa konsekvenser är följande, vilka administrativa konsekvenser kan ett 

införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få för Sveriges ideella idrottsföreningar?  

Ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv medför att föreningar kommer in i ett 

mervärdesskattesystem. Detta kommer innebära nya uppgifter, vilket kräver att föreningarna 

skaffar sig kunskap om de nya reglerna och det nya ekonomisystemet samt anpassar 

arbetsrutinerna (DS 2009:58 s 223).   

5.2.1 Nuvarande administration 

Den fortlöpande administrationen inom Alets IK sköts av en heltidsanställd kanslist. Denna 

person sköter föreningens löpande bokföring. Detta är bara en del av kanslistens arbete. Det är 

med andra ord ingen renodlad ekonomitjänst. Bokföringen sköts för tillfället av kanslisten 

med överseende av kassören. Ekonomin granskas sedan av en utomstående revisor (Svensson 

2010-05-05).  

Administrationen i IS Halmia är ganska omfattande med tanke på att föreningen omsätter runt 

5 miljoner kronor. Detta innebär att föreningens ekonomi är så pass omfattande att det kan 

likställas med att sköta ett enskilt företag. Alla administrativa rutiner och uppföljningar av 

ekonomin bedrivs på samma sätt som inom ett företag. För att kunna sköta denna 

administration har IS Halmia en heltidsanställd kanslist som sköter all löpande administration 

och ekonomi. Föreningens ekonomi kontrolleras inför varje årsmöte av en utomstående 

auktoriserad revisor (Sjögren 2010-05-19).  

När man som Halmstads BK opererar på absolut högsta nivå innebär detta omfattande 

administration. Deras ekonomiska omsättning på ca 40 miljoner är en annan indikator på en 

omfattande administration. Som en aktiv förening på elitnivå innebär det betydligt mer regler 
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och bestämmelser som måste efterföljas än vad som gäller på de lägre nivåerna. När det gäller 

den ekonomiska administrationen måste Halmstads BK som elitklubb uppfylla vissa 

ekonomiska krav för att tillskansa sig en så kallad elitlicens som visar på att föreningen har en 

god ekonomi. Ett av kraven som ställs på föreningen är att en auktoriserad revisor sköter 

föreningens revision och årsredovisning. För att sköta löpande ekonomisk hantering i form av 

fakturor, bokföring, skatter etc. har föreningen en heltidsanställd som har en renodlad 

ekonomitjänst. Föreningen har totalt nio personer som är heltidsanställda på kansliet, dessa 

personer har olika uppgifter till exempel försäljning, marknadsansvarig och ungdomsansvarig. 

Klubbdirektören har en roll som en slags övervakare över hela organisationen (Kaller 2010-

05-07).  

5.2.2 Kunskaper inom organisationen 

De befintliga ekonomiska och juridiska kunskaperna inom organisation i Alets IK är blandad. 

Inom styrelsen finns det goda ekonomiska och juridiska kunskaper i form av en utbildad 

advokat, en egenföretagare samt en utbildad ekonom som är föreningens kassör. När det 

gäller kanslisten som sköter den rullande bokföringen har denna person ingen ekonomisk 

utbildning och är därmed i behov av kontinuerlig hjälp från kassören som innehar en bredare 

ekonomisk kunskap. Kanslisten upplevs redan i dagsläget ha vissa svårigheter att sköta den 

löpande bokföringen, framförallt när det gäller det att upptäcka eventuella fel som begås 

(Svensson 2010-05-05).  

De befintliga ekonomiska och juridiska kunskaperna inom organisationen i IS Halmia upplevs 

som goda. Inom styrelsen finns det ett flertal egenföretagare samt en före detta revisor. Den 

ekonomiansvarige som arbetar heltid på kansliet har företagsekonomisk utbildning. Detta 

visar på att det inom organisationen finns goda erfarenheter och formella kunskaper när det 

gäller juridik och ekonomi (Sjögren 2010-05-19).  

De ekonomiska och juridiska kunskaperna inom Halmstads BK förefaller goda. Den 

ekonomiansvarige på kansliet har den adekvata utbildningen som krävs för att sköta den 

löpande ekonomiska hanteringen. Personen som är ekonomisansvarig inom styrelsen är 

utbildad civilekonom och har arbetat som ekonomichef i några år. Föreningen har också en 

ekonomistyrgrupp som är kopplad till ekonomitjänsten på kansliet. Denna grupp består av den 

ekonomiansvarige från styrelsen, en person som arbetat på skatteverket i 40 år samt en före 

detta revisor som också suttit i styrelsen. Gruppen träffas regelbundet och dess syfte är att 
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behandla komplicerade frågor av ekonomisk art som kan tänkas påverka föreningen (Kaller 

2010-05-07).  

5.2.3 Förväntade konsekvenser 

Den som företräder Alets IK i denna studie tror att om det nuvarande systemet förändras kan 

det leda till att det blir svårare att få tag på personer som vill arbeta ideellt inom föreningslivet 

eftersom folk inte kommer ha någon lust att sätta sig in i det nya systemet. Det gäller även de 

som redan är aktiva. De kommer att hamna i en situation där de måste överväga om det är värt 

att lägga ned mer tid än vad man redan gör (Svensson 2010-05-05).  

Ordföranden i IS Halmia presenterade en tankegång om att de nya reglerna kan leda till att de 

personer som har kunskaperna inte vill arbeta med det längre eftersom det uppfattas som 

invecklat och komplicerat och som motsats till detta att de som vill arbeta inom föreningen 

inte kan göra det för att de inte har den kompetens som krävs. Det vill säga att lekmän 

kommer få svårt klara av det nya systemet (Sjögren 2010-05-19).  

För att underlätta för föreningarna förespråkar en av respondenterna en kraftig satsning från 

riksidrottsförbundet och de regionala förbunden på information, utbildning och handledning 

gällande de nya reglerna (Sjögren 2010-05-19). Detta är något som utredningen också tagit 

fasta på. Den poängterar att innan reglerna ändras och träder i kraft skall det genomföras en 

gedigen informations- och utbildningsinsats för alla berörda delar av den ideella sektorn. 

Detta skall ske i samarbete med företrädare för de olika föreningarna. Utredningen föreslår att 

man tillsätter extra pengar till skatteverket för att detta skall kunna genomföras (DS 2009:58 s 

236).  

5.2.4 Analys av administrativa konsekvenser 

När det gäller Alets IK som är aktiv på en lägre nivå innebär ändrade regler att mer 

administration tilldelas föreningen. Det vill säga att den person som sköter den löpande 

ekonomin inom föreningen får mer uppgifter att ta hänsyn till. Detta innebär att det i 

framtiden kan komma att ställas högre krav på den som sköter den löpande ekonomin eller en 

utökad kommunikation mellan styrelsen och den som är ansvarig för ekonomin. I dagsläget 

återfinns det behövliga kompetens och kunskaper inom styrelsen för att klara av de nya 

reglerna. Men i ett framtida perspektiv gäller det för föreningen att bibehålla denna 

kompetens. Detta kan bli ett problem redan i början av ett införande eftersom de redan aktiva 

måste överväga om de är villiga att sätta sig in i det nya systemet och lägga den extra tid som 
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det kräver. Det innebär också att det i framtiden kan bli svårt att rekrytera och engagera nya 

medlemmar i föreningen.  

De befintliga juridiska och ekonomiska kunskaperna inom IS Halmia kan sammanfattas som 

goda både inom styrelsen och på kansliet. Det bör inte vara några större problem att anpassa 

sig till de nya reglerna. Men likt Alets IK gäller det för föreningen att kunna bibehålla den 

rådande kompetensen, både i övergångsfasen och i ett längre perspektiv.  

Inom Halmstads BK är de ekonomiska och juridiska kunskaperna väldigt goda på samtliga 

plan inom organisationen och bör därmed ses som väl rustade för ett eventuellt införande av 

de nya reglerna. Deras ekonomistyrgrupp kan komma att utgöra en central roll vid införande 

eftersom det med största sannolikhet kan komma att utarbeta den strategi som är bäst lämpad 

för föreningen. Detta innebär att föreningen kommer få en ökad administration men att den 

förhållandevis enkelt kan lösas inom organisationen.  

För att knyta an till den hypotes som ställdes upp i det inledande kapitlet om att en ökad 

administration för ideella idrottsföreningar kan få negativa demokratiska konsekvenser. 

Analysen ovan visar att den ökade administrationen är mest talande för Alets IK för stunden 

men i ett framtida perspektiv kan det även få effekter för IS Halmia och Halmstads BK. Det 

kan framförallt få effekter när det gäller bibehållandet av den rådande kompetensen eftersom 

det i framtiden kan leda till svårigheter att rekrytera och engagera nya medlemmar. Det 

innebär att det kan få negativa konsekvenser för dess roll som demokratiskola och skapande 

av socialt kapital eftersom detta hänger ihop med ett minskat medlemsantal. En djupare 

redogörelse för detta presenteras i avsnittet nedan. 

5.3 Demokratiska konsekvenser 

I detta avsnitt presenteras konsekvenserna som ett eventuellt införande av EU:s 

mervärdesskattedirektiv kan få för svensk demokrati. I första avsnittet behandlas 

konsekvenserna för socialt kapital och demokratiskola. Det andra avsnittet innehåller en 

redogörelse av en eventuell bolagiserings effekter för demokratin.  

5.3.1 Konsekvenser för socialt kapital och demokratiskola 

Detta avsnitt innehåller en redogörelse av de konsekvenser som ett införande av 

mervärdesskattedirektivet kan få för de ideella idrottsföreningarnas roll som demokratiskola 

och skapande av socialt kapital. Frågeställningar rörande detta var följande: Vilka 
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konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få för de ideella 

idrottsföreningars roll som demokratiskola? Vilka konsekvenser kan ett införande av EU:s 

mervärdesskattedirektiv få för ideella idrottsföreningars skapande av socialt kapital?  

Tabellen nedan visar de egenskaper och färdigheter som utmärker teorierna gällande socialt 

kapital och demokratiskola. Ett minskat medlemsantal i de valda föreningarna skulle leda till 

att färre personer tillförskaffar sig nedanstående egenskaper och färdigheter.  

Socialt kapital  Demokratiskola 

Medborgaranda Demokratisk fostran 

Band mellan individer Sociala och medborgerliga färdigheter 

Sociala nätverk och normer Alternativa dagordningar 

Ömsesidigt förtroende Social infrastruktur 

Tillit till andra personer Lärdom inför andra demokratiska sammanhang 

Tabell 5: Förtydligande av olika egenskaper och färdigheter gällande socialt kapital och demokratiskola.  

De nya reglerna kan komma att medföra ökad administration för samtliga föreningar. 

Samtliga respondenter tror att det kommer bli svårrekryterat i framtiden. Företrädarna för 

Alets IK och IS Halmia kopplar detta till den ökade administrationen men Halmstads BK 

hänvisar istället till bolagiseringen. Av båda orsakerna kan det i framtiden komma att bli 

svårare att få tag på personer som kan tänka sig att ställa upp och arbeta ideellt inom 

föreningarna. Denna minskning av medlemmar innebär att det i framtiden kan få negativa 

effekter för de ideella idrottsföreningarnas roll som demokratiskola samt dess skapande av 

socialt kapital.  

Om det blir svårare för ideella idrottsföreningarna att rekrytera nya medlemmar kommer detta 

att innebära att föreningarnas medlemsantal kommer att minska. Ett minskat medlemsantal 

innebär att det blir ett mindre antal personer som kommer att ingå i föreningen och det leder 

till en minskning av det sociala kapitalet. Det vill säga att om föreningarna minskar i 

medlemsomfång så krymper arenan där man tillskansar sig de olika egenskaperna och 

färdigheterna som ligger till grund för ett socialt kapital. Detta kommer då i sin tur att få 

negativa effekter på den svenska demokratin eftersom det sociala kapitalet utgör en central 

grundbult för en effektiv och stabil demokrati. 

Ett minskat medlemsantal kan komma att få negativa effekter för föreningarnas roll som 

demokratiskola på ett liknande sätt som det kan få för dess skapande av socialt kapital. När ett 

mindre antal personer ingår i föreningarna leder detta till att färre personer utbildas i 
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föreningslivets demokratiskolor. Det vill säga att de olika egenskaperna och färdigheterna 

som medlemmar har möjlighet att tillförskaffa sig genom föreningarnas olika sammankomster 

minskar i takt med att antalet medlemmar i föreningarna minskar. Detta innebär att arenan 

som erbjuder en demokratisk träning och fostran kommer att minska och detta medför 

naturligtvis negativa effekter på den svenska demokratin eftersom föreningslivet roll som 

demokratiskola utgör en central grundbult för en fungerande demokrati. 

5.3.2 Bolagisering 

En företeelse som kan bli aktuell vid ett införande av mervärdesskattedirektivet är 

bolagisering av hela eller vissa delar av föreningarnas verksamhet. Detta till följd av en 

ekonomisk försämring för föreningarna som ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv 

kan komma att innebära. Detta gäller då framförallt IS Halmia och Halmstads BK eftersom ett 

införande av direktivet innebär en kraftig beskattning för dessa föreningar.  

Klubbdirektören i Halmstads BK förde ett resonemang kring att om den gynnsamma 

skattesituationen förändras och stora delar av deras verksamhet blir föremål för beskattning 

kan en bolagisering vara aktuell. Föreningen har tidigare övervägt en bolagisering av vissa 

delar av föreningen men har kommit fram till att det i dagsläget inte är någon bra lösning. 

Föreningen anser istället att det är viktigt att vara en ideell förening eftersom 

associationsformen som detta för med sig känns viktig. Föreningen har mycket folk som 

arbetar ideellt och engagerar sig i föreningsverksamheten och en eventuell bolagisering skulle 

troligtvis leda till ett minskat engagemang från denna grupp (Kaller 2010-05-07).   

IS Halmia har som tidigare nämnts redan börjat bolagisera delar av föreningens verksamhet. 

Ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv kommer innebära att föreningen kommer flytta 

över allt mer verksamhet till bolaget för att undvika en allt högre beskattning. Detta innebär 

att IS Halmia redan har hamnat i positionen där föreningens medlemmar arbetar ideellt för 

bolaget istället för föreningen. Här menar ordföranden i IS Halmia att man måste vara extremt 

tydliga med att informera medlemmarna om att bolaget är en del av föreningen och att de 

intäkter som bolaget generar är till för föreningens överlevnad. Han tror att bolagisering är 

framtiden för ideella föreningar. Föreningar kommer bli tvungna att bedriva 

affärsverksamheter som är oberoende av vilken nivå föreningen opererar på. 

Loppisverksamheten är ett exempel på detta eftersom denna verksamhet kan bedrivas på 

samma sätt på både elitnivå och amatörnivå (Sjögren 2010-05-19).  
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Både Halmstads BK och IS Halmia menar att föreningens nuvarande verksamhet redan i 

dagsläget kan liknas med ett enskilt företag. Föreningarna har anställd personal för att sköta 

den löpande administration, både sportsligt och ekonomiskt. I IS Halmia är det tydligt att 

föreningen arbetar utifrån ett företagsekonomiskt tankesätt snarare än ett 

föreningsekonomiskt. Detta utmärker sig genom till exempel att förening tittar på 

framtidsprognoser, utvärdering av projekt, utveckling av intressentmodeller etc. Han påpekar 

att det skett en förskjutning inom föreningsvärlden de senaste åren, när föreningen har 

styrelsemöte nuförtiden är 90 procent av det som diskuteras ekonomi och endast 10 procent 

berör den sportsliga verksamheten, vilket han menar tar bort själen från föreningen (Sjögren 

2010-05-19). 
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och förklara tänkbara konsekvenser som ett 

införande av EU:s mervärdesskattedirektiv kan medföra för Sveriges ideella föreningar och 

dess roll som en grundbult för en fungerande svensk demokrati. För att uppnå detta syfte har 

jag gjort en jämförande fallstudie av tre olika föreningar, Alets IK, IS Halmia och Halmstads 

BK. Materialet bygger till stor del på samtalsintervjuer med personer som har en god 

överblick över föreningens ekonomi och administration samt utredningarnas tolkning och 

förslag rörande direktivet. Nedan kommer jag att gå igenom de olika konsekvenserna som 

framkommit under studiens gång, detta med återkoppling till frågeställningarna.  

 Vilka ekonomiska konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få 

för Sveriges ideella idrottsföreningar? 

Denna studie har visat att Alets IK som är en förening som är aktiv på amatörnivå inte 

kommer drabbas av någon kraftig beskattning eftersom deras huvudsakliga inkomstkällor är 

exempelvis medlemsavgifter och statliga bidrag. Dessa inkomstkällor kommer även vid ett 

införande av EU:s mervärdesskattedirektiv att förbli befriade från beskattning. När det gäller 

de två föreningarna som är aktiva på elit- och semielit kommer dessa att drabbas betydligt 

hårdare ekonomiskt eftersom ca 45-50 procent av deras nuvarande intäkter kommer bli 

föremål för beskattning vid ett införande av mervärdesskattedirektivet.  

 Vilka administrativa konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv 

få för Sveriges ideella idrottsföreningar?  

När det gäller de administrativa konsekvenserna för de valda föreningarna kommer samtliga 

att få en ökad administration eftersom föreningarna är tvungna att tillämpa det nya 

ekonomisystemet gällande mervärdesskatt. Alets IK är den förening som besitter lägst 

kunskaper inom organisationen men dock ändå goda. I IS Halmia och Halmstads BK 

förefaller kunskaperna vara goda inom hela organisationen. Men den ökade administrationen 

kan i framtiden få effekter när det gäller bibehållandet av den rådande kompetensen eftersom 

det i framtiden kan leda till svårigheter att rekrytera och engagera nya medlemmar.  

 Vilka konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få för ideella 

idrottsföreningars skapande av socialt kapital? 
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En svårare rekrytering för ideella idrottsföreningarna kan innebära att föreningarnas 

medlemsantal kommer att minska. Ett minskat medlemsantal innebär att det blir ett mindre 

antal personer som ingår i föreningen och det leder till en minskning av det sociala kapitalet. 

Om medlemsomfånget minskar, krymper arenan där man tillskansar sig egenskaper och 

färdigheter som ligger till grund för ett socialt kapital. Detta kan då få negativa effekter på 

den svenska demokratin eftersom socialt kapital utgör en central grundbult för en fungerande 

demokrati. 

 Vilka konsekvenser kan ett införande av EU:s mervärdesskattedirektiv få för de 

ideella idrottsföreningars roll som demokratiskola? 

Det minskade medlemsantalet kan också få negativa effekter för föreningarnas roll som 

demokratiskola. Det kan leda till att färre personer utbildas i föreningslivets demokratiskolor. 

Olika egenskaper och färdigheter som man som medlem i en förening har möjlighet att 

tillförskaffa sig genom föreningarnas olika sammankomster kommer därmed att minska. 

Detta innebär att arenan som erbjuder en demokratisk träning och fostran krymper. Detta 

medför negativa effekter på den svenska demokratin eftersom föreningslivet roll som 

demokratiskola utgör en central grundbult för en fungerande demokrati. 

En förskjutning mot bolagisering innebär att föreningarna går ifrån ett traditionellt arbetssätt 

som vilar på demokratiska grunder. Den demokratiska fostran som föreningarna bidrar med är 

inte densamma inom företagsvärlden eftersom den bygger på andra grundstenar. Detta 

resonemang skall inte ses som enbart negativt eftersom det inom företagsvärlden också finns 

inslag av demokratiska fostran och skapande av socialt kapital.  

De demokratiska konsekvenserna som presenteras bygger till del på kopplingen till ett 

sjunkande medlemsantal inom föreningarna. Det är viktigt att poängtera att det kan finnas 

andra orsaker som inverkar på medlemsantalet. Det vill säga att ett införande av 

mervärdesskattedirektivet kan var en av flera bidragande orsaker till att medlemsantalet i 

föreningarna sjunker, dessa orsaker utgör i sig ett intressant ämne för vidare forskning.  

En mer tillförlitlig bedömning av vilka konsekvenser som ett införande av EU:s 

mervärdesskattedirektiv kan få för de valda föreningarna kan endast göras efter att direktivet 

har implementerats. Dock utgör denna studie en klar indikation på att betydande förändringar 

kan komma att ske vilka inte på något vis bör ses som oproblematiska för den i dagsläget 

relativt välmående svenska demokratin.  
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