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Background: A common belief among non-profit organizations is that their activities are 
non-taxable. It is interesting to examine the actual awareness of tax accounting, and further 
how it affects the individual organizations’ accounting choices. There are indications of 
differences between organizations concerning both the awareness and accounting practices 
employed.  

Purpose: The purpose of this study is from an institutional perspective to examine non-profit 
organization’s awareness of tax accounting. Furthermore, we intend to examine how this 
awareness is expressed in the organizations’ accounting choices.  

Theory: The theory is based on an institutional perspective that explains the behaviour of 
organizations. The priority lies in the formal rules and informal norms, which constitutes 
institutions that shape organizational behaviour. The concept of path-dependency is part of 
the institutional perspective and can be described as the organizations’ tendencies to follow 
previous courses of action.   

Method: The empirical study is based on qualitative methodology, in the form of semi-
structured interviews conducted with ten non-profit organizations located in Uppsala. These 
interviews have also been complemented by the organization’s financial reports. In addition, 
interviews with the Swedish Tax Agency and the National association of Sports have been 
conducted, which contributed with a general idea about the tax position in non-profit 
organizations.   

Result and conclusion: The study indicates that there is a varied awareness of tax accounting 
amongst the organizations. Awareness of regulations increase with the size of the 
organization. The three largest organizations show a higher awareness compared to their 
smaller counterparts. As awareness increases so does the use formal rules to legitimize the 
accounting process. The smaller organizations, in contrast to the larger ones, tend to base their 
accounting decisions on their own personal notions of accounting practices. We found in this 
study that there is an imminent risk of the organizations with a net sale between 3 and 5 
million SEK to misrepresent their taxable activity. This is due to a lack of knowledge and 
most errors stem from unawareness.  

Key words: Non-profit organization, Tax accounting, Awareness, Accounting choices, 
Institutional theory, Legitimacy.  
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Bakgrund: Med bakgrund i att ideella föreningar upplever sin verksamhet som ovillkorligt 
skattebefriad är det intressant undersöka den faktiska medvetenhet kring skatteredovisning, 
och hur den påverkar föreningarnas redovisningsval. Problematiskt är att samtidigt som 
ideella föreningars skatteregler är likartade, finns indikationer på skillnader i såväl 
medvetenhet som redovisningsval föreningarna emellan.  
 

Syfte: Syftet är att ur ett institutionellt perspektiv undersöka ideella idrottsföreningars 
medvetenhet kring skatteredovisning. Vidare avser vi undersöka hur denna medvetenhet 
uttrycker sig i föreningarnas redovisningsval. 

Teori: Teoribildningen utgår ifrån ett institutionellt perspektiv som förklarar organisationers 
ageranden. Fokus ligger vid formella regler och informella normer vilka utgör institutioner 
som formar organisationers beteenden. Vidare förklaras också vägberoende, som kan ses som 
ett resultat av organisationers tendenser att följa tidigare handlingsval.  

Metod: Tillvägagångssättet bygger på kvalitativ metod, i form av semistrukturerade 
intervjuer som genomförts med tio ideella idrottsföreningar i Uppsalaregionen. Dessa har 
vidare kompletterats med föreningarnas finansiella rapporter. Utöver detta har också 
intervjuer med Skatteverket och Riksidrottsförbundet gjorts, vilka bidragit med en generell 
bild kring ideella idrottsföreningars skattesituation.  
 
Resultat och slutsatser: I studien framkommer att det finns en varierad medvetenhet kring 
skatteredovisning föreningar emellan. Framträdande är hur regelmässig medvetenhet ökar i 
takt med föreningens storlek, samt hur större föreningar i högre grad använder formella regler 
i syfte att styrka sin redovisning. I övriga föreningar går det att urskilja en lägre medvetenhet 
kring lagar och regler, och hur de grundar sina redovisningsval i normer och 
föreningstradition. Vi finner i denna studie att det föreligger risk för undersökningens 
medelstora föreningar, vilka omsätter mellan 3 och 5 miljoner kronor, att de omedvetet 
undgår beskattning för verksamhet som egentligen är skattepliktig.  
 
Nyckelord: Ideella idrottsföreningar, Skatteredovisning, Medvetenhet, Redovisningsval, 
Institutionell teori, Legitimitet.  
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Det finns en allmänt utbredd uppfattning bland idrottsföreningar att deras ideella verksamhet 

med automatik gör dem undantagna redovisning av skatt (Karlsson, 2011). Föreningar undgår 

beskattning som ett resultat av såväl medvetna som omedvetna redovisningsval.  Från 

Skatteverket framhålls hur existerande lagar och regler som ideella föreningar har att förhålla 

sig till, inte är lätta för föreningarna att tillämpa och efterfölja (Högberg, 2011). 

Riksidrottsförbundets (RF) hållning gentemot idrottsföreningar är att medvetenheten kring 

redovisning av skatter generellt sett är låg, och i enighet med Skatteverket poängteras att 

medvetna likväl som omedvetna fel är förekommande. De fall där anpassning av 

redovisningen sker för att undgå beskattning, beskriver RF som en slags ”ekonomisk doping” 

och ses som lika illa som allt annat idrottsligt fusk (Karlsson, 2011). 

 

Redovisningen i ideella föreningar bedrivs sällan av professionella, utan i många fall som ett 

förtroendeuppdrag av någon som saknar specifika redovisningskunskaper (Lundén & 

Lindblad, 2008). Halling (2006) beskriver problematiken kring redovisning som ett resultat av 

en utbredd okunskap hos engagerade individer inom ideella verksamheter. Samtidigt visar 

också tidigare studier på att redovisning generellt är mindre utvecklad inom ideella 

föreningar, i jämförelse med företag (Gustafson, 2006). Den okunskapen som finns inom 

ideella föreningar kan leda till att omedvetna redovisningsfel görs på föreningsnivå (Lundén 

& Lindblad, 2008). Ett skäl som lyfts fram är att den rådande lagstiftningen är svår för 

föreningar att ta till sig, då de bedriver verksamhet av mycket olika karaktär (Hemström, 

2010; Lundén & Lindblad, 2008). Lagar och regler fyller dock en viktig funktion för att skapa 

struktur och inrama verksamheter. För att möjliggöra detta är det viktigt att regler är 

utformade så att de uppfattas likvärdigt av samtligt berörda parter (North, 1993). 

 
I nuläget är utgångspunkten att ideella föreningar vilka klassas som allmännyttiga1, inte 

redovisar vare sig inkomstskatt eller mervärdesskatt (moms) (Lodin et al., 2009). Gustafson 

(2006) beskriver vikten av den ideella sektorn i Sverige och hur den i hög utsträckning berör 

individer och organisationer. De ideella arbetstimmar som läggs på det Svenska föreningslivet 

är många, samtidigt som föreningars sammanlagda omsättning utgör en betydelsefull summa 

vilken årligen uppgår till mångmiljardbelopp (Gustafson, 2006). Föreningslivet utgörs av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'För att klassas som ”allmännyttig förening” ska föreningen uppfylla samtliga fyra krav för inskränkt 
skattskyldighet. Kraven är följande; Ändamålskravet, verksamhetskravet, öppenhetskravet och fullföljdskravet 
(Skatteverket, 2011c). !
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flertalet vitt skilda typer av föreningar, allt från stora fackliga organisationer till små 

sällskapsföreningar med endast ett fåtal medlemmar. Mellan dessa organisationer finns det 

olika redovisningskrav beroende av föreningens storlek, dock är utformandet av skatteregler 

gemensamma (Hemström, 2010).  Föreningar vilka klassas som allmännyttiga är inskränkt 

skatteskyldiga och undgår beskattning av intäkter som är direkt knutna till föreningens 

kärnverksamhet. Till dessa intäkter hör exempelvis medlemsavgifter, bidrag eller gåvor 

(Öhrlings PwC, 2007).  

 

Skattefrågan för ideella föreningar har nyligen fått ny aktualitet i och med direktiv från EU 

gällande förändringar av ideella föreningars momsredovisning. Problematiskt för ideella 

föreningar är att om EU:s momsdirektiv går igenom, blir i princip alla föreningar 

momspliktiga från första kronan (Regeringskansliet, 2011). Eftersom momsplikt för den 

ideella föreningen skulle innebära såväl en ekonomisk som en administrativ börda (Högberg, 

2011), har Sverige med andra länder motsatt sig direktiven och istället lagt fram ett eget 

förslag. Detta genom att skapa ett undantag som innebär att föreningar med en årlig 

omsättning under 1 miljon kronor bibehåller sina nuvarande momsregler, vilket skulle omfatta 

90 procent av Sveriges ideella föreningar (Regeringskansliet, 2011).  

 

Ur ett institutionellt perspektiv förklarar Artsberg (2005) vilka redovisningsval organisationer 

gör och vad som ligger till grund för dessa. Redovisningsvalen kan förklaras genom att 

organisationer och individer agerar utifrån institutioner däribland lagar och normer, alternativt 

baserar sina val på tidigare invanda beteenden (Pierson, 2000). Att enligt Hedlund (2007) 

följa tidigare handlingsmönster kan leda till vägberoende, vilket vanligen är ett trögförändrat 

fenomen. Det är inte självklart att en förändring i lagar och regler skulle medföra att berörda 

individer och organisationer anpassar sig till dessa, då redan inarbetade normer och 

förväntningar kan vara djupt förankrade hos dem (Hedlund, 2007). Detta kan appliceras på 

den stundande förändringen av momsredovisning för ideella föreningar. Då den allmänna 

bilden bland ideella idrottsföreningar är att de är undantagna skatt (Karlsson, 2011), finns 

risken att de inte låter anpassa sig till den nya förändringen.  

  

Vi har valt att göra en studie som riktar sig mot ideella idrottsföreningars skatteredovisning, 

och vill bidra med att lyfta frågan om vilken medvetenheten som finns på föreningsnivå. 

Intresset ligger vid att ur ett institutionellt perspektiv se till föreningars medvetenhet och 

redovisningsval. Avsikten är att denna uppsats ska vara såväl idrottsföreningarna, 
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Skatteverket som RF behjälpliga för att öka förståelsen kring den föreningsmedvetenhet som 

finns gällande skatteredovisning. Studien är avgränsad till föreningar i Uppsalaregionen, vilka 

har redovisningsskyldighet i form av att upprätta årsbokslut alternativt ett förenklat 

årsbokslut2. Valet av dessa föreningar grundar sig i att merparten av Sveriges ideella 

idrottsföreningar faller inom dessa ramar (Riksidrottsförbundet, 2011). De skatter som avses i 

uppsatsen är de, enligt Skatteverket, vanligast förekommande för ideella föreningar och 

utgörs av inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter (Högberg, 2011). Vi ser skattefrågan 

som extra intressant då den, i skrivande stund, pågående debatten kring förändringar av 

momsregler är av stor betydelse för ideella idrottsföreningars framtida redovisning av skatter. 

343()8,$7((

Syftet är att ur ett institutionellt perspektiv undersöka ideella idrottsföreningars medvetenhet 

kring skatteredovisning. Vidare avser vi undersöka hur denna medvetenhet uttrycker sig i 

föreningarnas redovisningsval. 

94(:71%-!
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Den institutionella teorin avser traditionellt att förklara hur organisationer genom olika beslut 

strävar efter att legitimera verksamheten och hur förväntningar från omvärlden har inverkan 

(DiMaggio & Powell, 1983). Fokus ligger vid hur organisationer följer regler, praxis och 

normativa krav vilket framkallar ett beteende som inger legitimitet (Suchman, 1995). I 

organisationers fall menar Selznick (1949) att det handlar om såväl interna som externa krav. 

De externa förklaras av intressenternas bild av tillfredställelse. Det finns därmed ett intresse 

utöver de interna målen som förklarar vikten i samhällets värderingar. Ledarens handlingar 

skapar ett visst förtroende beroende på hur väl de uppfyller intressenternas förväntningar 

(Selznick, 1949). 

 

Artsberg (2005) menar att inom redovisningsforskning är den institutionella teorin vanligt 

förekommande i syfte att förklara hur redovisningsnormer utvecklats. Begreppet institutionell 

syftar till upprepade handlingar som skapar en gemensam uppfattning om verkligheten 

(Gustafson, 2006). Institutioner kan liknas vid de spelregler som finns i samhället, och utgör 

såväl formella som informella restriktioner (North, 1993). Det finns en generell problematik 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Föreningarna i det valda intervallet understiger bland annat en omsättning på 80 miljoner kronor, vilket 
merparten av Sveriges ideella idrottsföreningar gör. För vidare information av regler se kapitel 4.!
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bakom förändringar inom redovisningsområdet varför dessa också sker i långsam takt 

(Artsberg, 2005). Den tröghet som upplevs kan enligt Artsberg (2005) vidare bero på 

individens naturliga skepticism gentemot förändringar i beprövade arbetsvanor.  

 

Ursprungligen var intresset för institutionalism ur ett nationalekonomiskt perspektiv, men 

med tiden har denna prägel förändrats och institutionella teorier har fått en bredare 

samhällsvetenskaplig anknytning (Hedlund, 2007). Med modern institutionell teori avses 

formella regler och informella normer, vilka ligger till grund för samhällets sätt att fungera 

(North, 2005). Organisationers ageranden förklaras utifrån en kombination av regler, normer 

samt sanktionsmekanismer. Utöver dessa faktorer finns också inverkan från offentligt håll på 

organisationers sätt att agera (Hedlund, 2007). Under de senaste decennierna har den 

institutionella teorin tagit en ny inriktning. Den har istället för att beskriva institutionella 

förändringar kommit att fokusera mer kring bakomliggande processer som förklarar den 

institutionella stabiliteten (Seo & Creed, 2002). Detta kan kopplas till institutionella 

påtryckningar i syfte att få organisationer att närma sig varandra i struktur och 

tillvägagångssätt. Genom att efterfölja dessa påtryckningar uppnås också legitimitet för 

organisationernas verksamhet (Ibid). 

94343(5+#$-$=$-1+766(-#1*1%,-#*(
Isomorfism förklarar den homogeniseringsprocess som är ett resultat av diverse påtryckningar 

(DiMaggio & Powell, 1991). Isomorfism utgörs av konkurrensisomorfism och institutionell 

isomorfism. Konkurrensperspektivet syftar till en fri och öppen konkurrens, medan det 

institutionella istället avser marknader där två eller flera skilda parter konkurrerar om samma 

begränsade resurser (DiMaggio & Powell, 1983). Vid en öppen marknad är det inte ovanligt 

att en eller ett fåtal aktörer har större inverkan på den aktuella utvecklingen, och därför ses 

som ledare vilka ger riktlinjer för övriga aktörer (Tuttle & Dillard, 2007).  Förekommande är 

att organisationer samlar in mängder med material inför ett beslutstagande, vilket saknar 

direkt relevans eller inte kan användas som avgörande beslutsunderlag. Förklaringen ligger då 

i att materialet i sig uttrycker legitimitet för organisationens processer (DiMaggio & Powell, 

1983). Vidare menar författarna att det finns tre faktorer vilka förklarar institutionell 

isomorfism samt skapar en ökad homogenitet.  

 

Normativa påtryckningar: Organisationens och individens beteende grundar sig i den roll som 

den tror sig ha. Rollen påverkas av utomstående förväntningar. Detta perspektiv ser till hur 
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pass medveten aktören är kring vilka normer som styr dess beteende och roll. Dessa avser 

framförallt normer vilka bildas av professionella grupper (Dimaggio & Powell, 1983). Vidare 

menar DiMaggio & Powell (1983) att professionen förklarar legitima processer, vilket är ett 

incitament för imitation. Det finns två aspekter av profession vilka båda kan ses som källor till 

isomorfism. Dessa utgörs av den formella utbildningen det vill säga en specifik kompetens 

samt utvecklingen och utarbetandet av kunskap som sprids via nya nätverk. Normativ 

påverkan kan vara från en revisor eller andra legitima rekommendationer (Gustafson, 2006). 

Enligt Hedlund (2007) har normativa förväntningar och påtryckningar stark inverkan på såväl 

individer som organisationer. Förändringar av normativa bilder låter sig inte heller göras 

enkelt, då de vanligen är djupt rotade hos individer och organisationer. Det föranleds av att 

normativa uppfattningar kan ha sina rötter hundratals eller till och med tusentals år bakåt i 

tiden, varför dess ursprung är okänt (Hedlund, 2007).  

 

Påtvingad Isomorfism: Behandlar påtryckningar mot en organisation, både formella och 

informella. Påtryckningarna kommer från organisationens intressenter samt krav från 

exempelvis statliga regleringar och aktieägare (DiMaggio & Powell, 1983). Dessa formella 

regelverk upprättas i syfte att reglera organisationers och individers handlingssätt. Reglerna 

har inte samma historiska anknytning som normativa värderingar, utan är mer nyskapade och 

har ofta en politisk anknytning (Hedlund, 2007). Organisationen ser vikten i att rätta sig efter 

institutionaliserande lagar och regler, vilka de formar sitt beteende efter. Resultatet blir att 

organisationer alltmer liknar varandra genom att de tar stöd och anpassar sig efter 

motsvarande regler (Meyer & Rowan, 1977). Detta kan ske såväl frivilligt som ofrivilligt, 

men oavsett medvetenheten skapas mer homogena processer. Resultatet av allmänna 

institutionella påtryckningar utgörs av en strävan efter gemensamma regler (DiMaggio & 

Powell, 1983). Det finns en problematik i att det trots nyutveckling och förändring av lagar 

och regler inte kommer utformas på ett sådant vis att de efterföljs av samtliga organisationer 

och individer (Hedlund, 2007). 

  

Imiterande processer: Detta grundar sig i hur människor har byggt upp verkligheten omkring 

sig och skapar roller vilka kräver vissa åtaganden. Dock finns det en osäkerhet att agera 

utanför de ramverk som ”verkligheten” skapat. Imiterande processer förklarar hur 

organisationer tar efter varandra i svåra beslut eller situationer, och därmed agerar 

konventionellt (DiMaggio & Powell, 1991). Som riktlinjer används en motsvarande 
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organisations handlingssätt alternativt marknadens ledande aktör. Detta skapar såväl 

legitimitet som en ökad likhet organisationerna emellan (Touron, 2003).  

94349(@A."7%17+27(
I vissa institutionella sammanhang finns det starka inlåsningseffekter, vilket gör att problem 

kan vara svåra att åtgärda. Teorin om vägberoende har formulerats i syfte att bryta besvärliga 

inlåsningseffekter som hindrar ekonomiers utveckling, genom att skapa förståelse för 

historiska handlingsval. Institutionellt vägberoende tenderar att bli synligt först när de skapar 

ett problem (Hedlund, 2007). Pierson (2000) beskriver hur vägberoende innebär att individers 

ageranden i vissa situationer grundar sig i val som gjorts i liknande situationer tidigare. Det 

förklaras med att de handlingsval som görs har fungerat i tidigare skeenden, varför det inte 

varit aktuellt att utveckla nya handlingsalternativ. Fenomenet att vandra i redan upptrampade 

fotspår, tenderar att ifrågasättas först när redan etablerade metoder inte har effektiv inverkan 

på problem (Pierson, 2000). Det nytänkande som växer fram i samband med att ett problem 

inte låter sig lösas med historiskt användbara metoder kan leda fram till utveckling av tidigare 

trögförändrade normer. Det finns dock risker att det efter stabilisering av problemet sker en 

återgång till de förväntningar och normer som rådde innan problemet uppstod. Detta sker som 

ett resultat av den inneboende kraft som finns i tidigare handlingsval. Denna kraft låter sig 

inte heller försvinna genom förändringar i regler och ramverk, utan finns kvar som en 

motsättning hos dem som tillämpar regelförändringen (Hedlund, 2007).  

 

Det är förekommande att ineffektiva inlärda beteenden hålls vid liv genom vägberoende 

(Hedlund, 2007), Exempel på det är enligt David (1985) det rådande tangentbordssystemet 

som ser likadant ut som på de första skrivmaskinerna. Det skulle vara möjligt att effektivisera 

det för att på så vis öka skrivhastigheten, ändå vidhålls det traditionella sättet. Det förklaras 

genom den inlärning och tillvänjning som skett i relation till tangentbordsprincipen. Detta 

resonemang möjliggör att ineffektiva metoder tenderar att vara långvariga (David, 1985). Det 

lyfts huvudsakligen fram tre motiv till varför aktörer väljer att följa i historiska fotspår. För 

det första råder inte perfekt konkurrens på marknaden, för det andra finns inte fullgod 

information att tillgå och för det tredje är transaktionskostnaderna för förändring höga. Dessa 

motiv finns gemensamt bakomliggande vid val av framtida tillvägagångssätt (Hedlund, 2007).  

949(:71%-#&**&+,&$$+-+.((

Sammantaget kan ageranden ur ett institutionellt perspektiv beskrivas som grunden till de 

vägval organisationer väljer att följa. Detta kan förklaras utifrån såväl institutionella 
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isomorfismer som vägberoende, vilka tillsammans kan inverka i organisationers ageranden. 

Bakom dessa förklaringar kan det finnas antingen en medvetenhet eller omedvetenhet i de 

handlingsval som organisationer tillämpar. Omedvetenheten går att koppla till handlingsval 

som görs utan att eftertanke krävs. Det kan kopplas till normativa beteenden som kan utgå 

ifrån en inneboende föreställning om ageranden i vissa situationer, vars egentliga ursprung är 

okänt. Medvetna val kan härledas till formella lagar och regler, vilka fordrar djupare insikt för 

att individer och organisationer ska kunna anpassa sig och förhålla sig korrekt till dem.  

B4(C7$12(
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Undersökningen har en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer, vilka tjänar 

till att skapa en dialog med respondenterna, och inte enbart ställa standardiserade frågor 

(Saunders et al., 2009). Med semistrukturerade intervjuer avser vi att identifiera hur 

föreningars medvetenhet ser ut kring lagar och regler samt hur detta uttrycker sig i 

redovisningsmässiga skillnader. Den kvalitativa datainsamlingen utgörs till skillnad mot den 

kvantitativa inte av numerisk data, utan syftar istället till att gestalta upplevda bilder och 

uppfattningar av omvärlden (Ibid). En enkätundersökning kunde möjligen ha bidragit med 

större undersökningsmaterial att arbeta kring, men i gengäld skulle ingen djupare förståelse 

kring föreningarnas egna upplevda situation erhållas, inte heller skulle förtydliganden och 

eventuella följdfrågor möjliggjorts (Kvale & Brinkmann, 2009). Utöver de kvalitativa 

intervjuerna har kompletterande material insamlats, vilket utgjorts av de representerade 

föreningarnas finansiella rapporter.  

B49(D%<&6((

Föreningarna i undersökningen utgörs av tio ideella idrottsföreningar (Tabell 1.), samtliga 

verksamma i Uppsalaregionen. Fokus i denna studie ligger vid en jämförelse av föreningarna, 

där hänsyn tagits till deras årliga nettoomsättning för att få en spridning dem emellan. De 

föreningarna som medverkat omsätter årligen mellan 100 000 och 14 miljoner kronor, vilket 

innebär att de upprättar ett årsbokslut eller förenklat årsbokslut (Bokföringsnämnden, 2011). 

Motivet att inte undersöka de allra största föreningarna, de som enligt Bokföringsnämnden 

(2011) ska upprätta en årsredovisning, grundar sig i att deras redovisningsskyldighet är 

avsevärt högre än vad merparten av Sveriges idrottsföreningar är skyldiga till 
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(Riksidrottsförbundet, 2011). Detta föranleder att vi med valda intervjuobjekt får ett mer 

jämförbart material.  

 

Utöver kontakt med föreningar intervjuades även föreningsanvarig vid Skatteverket i Uppsala 

samt den skattejuridiskt ansvarige vid RF. Dessa tjänade till att erhålla en mer generell och 

övergripande bild av den skattemässiga situation som Sveriges idrottsföreningar befinner sig 

i. Intervjuerna med ekonomiansvariga/kassörerna (vidare kassör) på föreningsnivå syftade 

istället till att belysa föreningarnas medvetenhet. För att komma i kontakt med listade 

idrottsföreningar 3  i vald region användes Uppsala kommuns föreningsregister som 

utgångspunkt. Därefter besökte vi föreningarnas hemsidor för att få en första bild av 

föreningens storlek. I de fall det var möjligt tog vi också del av finansiella rapporter för att få 

en uppfattning om föreningarnas omsättning. Ursprungligen kontaktades föreningarnas 

kassörer via e-post vilket visade sig ofördelaktigt då bristande respons erhölls. En anledning 

till detta kan vara att det inom föreningar är en otydlig rollfördelning, varför de tillfrågade inte 

vet om det berör deras ansvarsområde. Kontakt med kassörerna togs istället via telefon, vilket 

resulterade i en högre svarsfrekvens. Med vald metod fanns möjlighet att förtydliga och 

förklara uppsatsens syfte varför föreningarna själva såg ett intresse i att medverka.  

 
Tabell 1. Föreningarnas årliga nettoomsättning.  
 

 
Källa: Egen illustration.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#Listade idrottsföreningar syftar till!föreningar som är bidragsberättigade och har sökt bidrag de senaste två åren 
från fritids- och naturvårdsnämnden,!!!
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Inför intervjuerna framarbetades en mall med intervjufrågor för att besvara uppsatsens syfte. 

Frågorna har utarbetats för att minimera risken att de ska innehålla värderingar eller vara 

ledande för respondenterna (Ejvegård, 2009). Inledningsvis har allmänna öppningsfrågor 

använts vilka berör föreningarnas organisation, detta i avseende att etablera en god dialog och 

ömsesidigt förtroende med respondenten (Patel & Davidson, 1994). Inför undersökningen har 

en pilotstudie genomförts med en representativ förening. Detta för att få en uppfattning om 

hur frågorna upplevs och är relevanta för studiens syfte (Gillham, 2008). Denna pilotstudie är 

inte inräknad i det empiriska materialet. För intervjumallen innebar pilotstudien att frågor 

såväl omformulerades som kompletterades. Efter korrigering av frågorna har de på ett bättre 

vis anpassats till att svara på aktuellt syfte. Valet av en semistrukturerad intervju skapade en 

dialog, där andra för uppsatsen intressanta områden identifierades.  

 
Intervjuer med föreningarnas kassörer har skett personligen, så även intervjun med 

Skatteverket. Detta utgör primärdata, vilket enligt Ejvegård (2009) ökar såväl 

intervjufrågornas som svarens kvalitet, då det finns möjlighet för förtydliganden och 

avstämningar under intervjuns gång. Skälet till att detta leder till högre kvalitet finns i 

frågornas direkta anpassning till just denna studie. Att istället förlita sig till sekundärdata 

skulle utgjort material som framkommit som svar på ett annat syfte, och därmed varit 

ofördelaktigt för vår studie (Ejvegård, 2009). Enligt Ekholm & Fransson (1992) är det 

fördelaktigt med personliga intervjuer då det ger möjlighet att läsa av kroppsspråk, varför vi 

kan skapa oss en bättre helhets bild kring respondentens svar, än om frågorna skickats via e-

post eller förmedlats över telefon. Intervjuerna har varit 30-45 minuter långa och vid själva 

intervjutillfällena har en intervjuare ansvarat för frågeställandet, medan den andre har tagit 

anteckningar och ställt följdfrågor. Detta tillvägagångssätt för att få ett mer aktivt samtal med 

respondenterna vilket ökat informationsutbytet. Intervjun med RF avsågs ursprungligen också 

att göras personligen, det visade sig dock att den person som kunde svara på våra frågor inte 

hade möjlighet att avvara tid för en personlig intervju, varför vi fick ta del av svaren via e-

post. Vi anser dock att detta inte påverkat undersökningen avsevärt då frågorna vare sig 

krävde förtydligande eller följdfrågor. 

 

Utöver intervjuer med ideella idrottsföreningar har kompletterande material i form av 

föreningarnas finansiella rapporter insamlats, vilket också utgör kvantitativ primärdata. I 

samtliga fall har vi erhållit tillåtelse att granska dessa. Genom rapporterna har vi själva 
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möjlighet att undersöka föreningarnas faktiska position i förhållande till vad som framkommit 

under intervjun. 

B4F(G7&%"7$+-+.(&<(2&$&  

Inför intervjuerna tillfrågades respondenterna om vi fick spela in intervjun, vilket har gjorts 

vid medgivande i nio av föreningarna. Efter varje intervju har materialet transkriberats, detta 

för att underlätta vår egen bearbetningsprocess och ha möjlighet att gå tillbaka i transkripten 

om funderingar uppstår (Saunders et al., 2009). Intervjun med skatteverket spelades också in 

och enligt överenskommelse har de tagit del av det sammanställda materialet samt godkänt 

dess innehåll. Materialet från föreningarna kommer ställas emot redovisningsregler gällande 

skatter för ideella föreningar, samt återkopplas till vald forskningsteori. Detta för att se hur 

föreningarnas redovisning i praktiken avviker från lagar och regler.  

 

Det faktum att en respondent motsatte sig att intervjun spelades in medförde att transkribering 

inte kunde göras i samtliga fall. Detta föranledde att anteckningar fått ligga till grund för 

sammanställningen av den intervjun. I och med detta föreligger en viss risk att det antecknade 

materialet inte håller samma kvalitet som det transkriberade, då det inte finns någon 

inspelning att tillgå. Den svagheten har försökt motverkas genom att respondenten fick ta del 

av de anteckningar som gjordes under intervjun. Vi är medvetna om att inga generella 

slutsatser kan fastställas med tanke på studiens omfång. Resultatet från undersökningen har 

dock följt ett jämnt mönster, varför vi ser relevans och trovärdighet i den analys och de 

slutsatser som framkommit.   

B4H(/1%#?+-+.#7$-#?&(>%-+'->7%((

Vi har vid undersökningen tillämpat forskningsetiska principer framtagna av vetenskapsrådet 

för att inte försätta respondenterna i en obekväm situation. Principerna utgörs av; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Om en 

respondent skulle uttryckt vilja att avbryta deltagandet i undersökningen innebär det att det 

dittills framkomna materialet inte skulle utgöra empiriskt underlag. Alla kassörer som deltar i 

undersökningen har lovats anonymitet, det innebär att vi inte omnämner vare sig 

föreningarnas eller respondenternas namn i uppsatsen. Vi hanterar också såväl det inspelade 

som det transkriberade materialet konfidentiellt, så att enbart vi i egenskap av författare 

känner till personerna och föreningarna i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). 

Möjligheten till anonymitet medför att förtroendet för oss som intervjuledare ökar hos 

respondenterna, varför de också kan besvara frågorna mer avslappnat (Gillham, 2008). I den 
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mån vi varit i behov av att referera till någon särskild respondent har vi inte använt oss av 

dennes namn och förening, utan gestaltat föreningen genom att uppge dess storlek. Slutligen 

kommer det insamlade materialet endast att användas till denna uppsats och vad den syftar till 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

F4(;7.67%-+.(&<(-27766&(,0%7+-+.&%((
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Föreningar bildas av ett antal individer med ett gemensamt syfte. En förening kan ta två 

inriktningar, antingen ekonomisk förening eller ideell förening. Ideella föreningar har till 

skillnad mot ekonomiska föreningar inget vinstintresse utan existerar endast i syfte att främja 

dess kärnverksamhet (Lundén & Lindblad, 2008). Enligt Hemström (2010) kan ideella 

föreningar bedriva både ideell verksamhet och främja sina medlemmars ekonomiska 

intressen, däremot får den inte bedriva någon affärsmässig verksamhet. De ideella 

föreningarna kan indelas i tre grupper beroende på vilken inriktningar verksamheten tagit. 

Först föreningar som genom icke ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars 

ekonomiska intressen, därefter föreningar som genom icke ekonomisk verksamhet främjar 

ideella intressen och sist föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella 

intressen (Hemström, 2010). Vanligast är att idrottsföreningar inkluderas i den andra gruppen, 

vilken även kallas rent ideella föreningar, dock är det också förekommande att 

idrottsföreningar är representerade i den sistnämnda gruppen (Lundén & Lindblad, 2008).  

 

En ideell förening utgör en juridisk person, vilket innebär att föreningens medlemmar lämnas 

ansvarsfria för föreningens tillgångar och skulder. Det föreligger dock ansvar för den som 

företräder föreningen samt för styrelsen gällande exempelvis betalning av skatter och andra 

avgifter (Hemström, 2010).  För att en ideell förening ska kunna bildas krävs fastställda 

stadgar samt en styrelse. Grundläggande ska stadgarna innehålla information kring 

föreningens namn, hur beslut fattas, föreningens ändamål samt hur medlemskap erhålls. 

Utöver styrelse kan den ideella föreningen, i dess stadgar välja att tillsätta en eller flera 

revisorer och vid årsmötet utse valberedning (Skatteverket, 2011a).  

F49(G1?,0%-+.##?862-.J7$((

För att en förening ska bli bokföringsskyldig fodras att den har samlade tillgångar som uppgår 

till mer än 1,5 miljoner, bedriver näringsverksamhet eller är moderbolag i en koncern 
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(Skatteverket, 2011b). Bokföringsskyldigheten gäller då för hela verksamheten och ska följa 

god redovisningssed, vilket innebär att Bokföringslagen (BFL) och Bokföringsnämndens 

(BFN) allmänna råd kring bokföringen ska följas (Öhrlings PwC, 2007). Enligt Lodin et al. 

(2009) är ett vanligt skäl till bokföringsskyldighet för ideella föreningar att de bedriver 

näringsverksamhet. Till näringsverksamhet räknas intäkter från ekonomisk verksamhet med 

undantag för intäkter som direkt kan knytas till föreningens allmännyttiga ändamål eller av 

hävd utgör finansieringskälla för den ideella verksamheten4. Sådana vanligt förekommande 

intäkter är entréavgifter, deltagaravgifter och lottförsäljning (Lodin et al., 2009). Det är 

ointressant om den ekonomiska verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller ej. Syftet med 

inkomsterna har heller ingen inverkan på huruvida de ska klassas som genererade från 

näringsverksamhet eller inte (Bokföringsnämnden, 2011). Det finns dock ytterligare undantag 

för viss typ av inkomst från vad som vanligen skulle klassas som näringsverksamhet. Dessa 

undantag träder ikraft när det rör sig om enstaka intäkter från oregelbunden verksamhet, samt 

om intäkterna syftar till självfinansieringen för verksamheten (Lundén & Lindblad, 2008). De 

bokföringsregler, enligt BFN, som föreningarna följer är desamma för samtliga ideella 

föreningar vilka är bokföringsskyldiga. Dock är inte kraven identiska då de varierar med 

hänsyn till föreningars storlek och verksamhetsområde (Bokföringsnämnden, 2011). 

 

Det finns enligt Bokföringsnämnden (2011) tre slag av bokföringsskyldighet för ideella 

föreningar; Årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut. Upprättande av 

årsredovisning gäller för de största föreningarna och innehåller resultat- och balansräkning, 

tilläggsupplysningar, finansieringsanalys samt förvaltningsberättelse. För att kategoriseras 

som en stor förening krävs att föreningen under de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer 

än ett av följande krav: 

• Medelantalet anställda är fler än 50.  

• Balansomslutningen är större än 40 miljoner kronor. 

• Nettoomsättningen är större än 80 miljoner kronor. 

 

Eller när föreningen är moderföretag i en koncern som uppfyller mer än ett av följande villkor 

under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. 

• Medelantalet anställda i koncernen är fler än 50. 

• Koncernföretagens balansomslutning är större än 40 miljoner kronor. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$Hävd avser verksamhet som bygger på medlemmarnas arbetsinsatser, där konkurrensen inte går ut över fullt 
skattskyldiga näringsidkare (Lodin et al., 2009).!!!
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• Koncernföretagens nettoomsättning är större än 80 miljoner kronor.  

 

Bokföringsskyldiga föreningar vilka understiger ovanstående kriterier behöver istället 

upprätta ett årsbokslut eller förenklat årsbokslut.  Föreningar som kategoriseras som mindre 

men överstiger en årlig nettoomsättning på tre miljoner kronor, är skyldiga att upprätta ett 

årsbokslut vilket innehåller resultat- och balansräkning samt att lämna tilläggsupplysningar. 

Förenklat årsbokslut gäller för de minsta föreningarna och medför att föreningen enbart 

behöver upprätta resultat- och balansräkning. Detta innebär att föreningens årliga 

nettoomsättning inte uppgår till mer än tre miljoner kronor (Bokföringsnämnden, 2011). 

Bestämmelser kring årsbokslut och förenklat årsbokslut finns att tillgå i 6 kap. BFL. Vad 

gäller föreningarnas resultat- och balansräkningar ska dessa upprättas efter de 

uppställningsformer som föreskrivs i Årsredovisningslagen (ÅRL) (Öhrlings PwC, 2007). 

F4943(K&##0%7+#(%166(
Ansvaret för det löpande ekonomiska arbetet inom den ideella idrottsföreningen ligger hos 

kassören. Dennes uppgifter är framförallt att:  

• Framarbeta och följa upp budget 

• Ansvara för in- och utbetalningar 

• Sköta den löpande bokföringen 

• Ansvara för ansökan om statliga och kommunala bidrag 

• Ansvara för inkomst-, skattedeklaration och kontrolluppgifter 

• Tillse att föreningens egendom är korrekt försäkrad 

• Sköta löpande rapportering till styrelse och revisor 

• Förbereda ekonomiska rapporter till årsmötet (SKV 456).   

F4949(;7<-#1%+#(%166(
Revisorns uppgifter för den ideella föreningen utgör ett externt kontrollorgan av 

verksamhetens redovisning. Dennes huvudsakliga uppgifter är att: 

• Granska föreningens räkenskaper 

• Ta del av styrelseprotokoll 

• Tillse att föreningens stadgar samt övriga lagar och regler efterföljs 

• Granska föreningens försäkringsskydd 

• Sammanställa en revisionsberättelse innehållande förslag om ansvarsfrihet eller kritik 

(SKV 456).   
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I generella drag anses ideella föreningar vara skatteskyldiga i samma utsträckning som andra 

juridiska personer, och bör därför också följa de allmänna skatteregler som gäller. Med 

hänsyn till föreningars allmännyttiga ändamål är det förekommande att vissa intäkter 

undantas beskattning. De ska vara direkt knutna till verksamheten, exempelvis 

medlemsavgifter, bidrag och gåvor. Inom ramen för ideella föreningar finns därför såväl 

inskränkt skatteskyldiga som oinskränkt skatteskyldiga föreningar (Öhrlings PwC, 2007). 

F4B43(5+?1*#$#?&$$((
Inskränkt skatteskyldiga beskriver de föreningar som utgör undantag vad gäller 

skattskyldighet. I Inkomstskattelagen (IL) förklaras hur dessa har ett allmännyttigt ändamål 

och dessutom uppfyller ett antal specifika krav. Föreningen måste årligen uppfylla de krav 

som är förutsättningen för inskränkt skattskyldighet, varför föreningar i princip kan växla 

mellan inskränkt och oinskränkt skattskyldighet från år till år. Till allmännyttiga föreningar 

hör bland annat idrottsföreningar, vilka måste leva upp till följande fyra särskilda krav för att 

bli inskränkt skattskyldiga (Lodin et al., 2009; Skatteverket, 2011c).   

 

Ändamålskravet: Föreningen ska inte syfta till enskilda individers ekonomiska intresse, utan 

se till att främja föreningens allmännyttiga ändamål. Då samhället förändras finns ingen 

definitiv bestämmelse på vad som utgör allmännyttigt ändamål, men den generella 

uppfattningen ska vara att ändamålet är värt att stödja. Det kan exempelvis röra sig om 

idrottsliga, religiösa eller kulturella ändamål. Föreningar vilka istället verkar för 

medlemmarnas eller andras bestämda ekonomiska intressen faller inte inom ramen för ideella 

föreningar. Exempel på dessa är fackföreningar eller branschföreningar (7 kap. 8 § IL).  

 

Verksamhetskravet: Föreningen ska i huvudsak bedriva verksamhet inom ramarna för dess 

ändamålsområde. Det är inte tillräckligt att ett ändamål som anges i stadgarna är 

allmännyttigt. I föreningens verksamhet ska minst 90-95 % av intäkterna tillgodose det 

allmännyttiga ändamålet (7 kap. 9 § IL).   

 

Fullföljdskravet: Föreningen ska, för att bli inskränkt skattskyldig, sett över flera års tid 

bedriva verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av föreningens tillgångar. Detta 

krav är inriktat på användningen av inkomsterna och syftar till att föreningen använder minst 

80 % av de totala inkomsterna till det priviligierade ändamålet föreningen finns till för. 
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Inkomster vilka omfattas av fullföljdskravet är exempelvis medlemsavgifter, bidrag och 

gåvor, som ska användas i syfte att täcka föreningens löpande kostnader (7 kap. 10 § IL).  

 

Öppenhetskravet: föreningen ska ha ett öppet medlemskap, det vill säga ingen vägras inträde 

eller utesluts. Det finns dock så kallade naturliga begränsningar eller särskilda skäl i vissa fall. 

Vanligt förekommande anledningar kan utgöras av exempelvis minimiålder i en 

skytteförening eller ett maximiantal som existerar på grund av begränsad anläggningsstorlek 

(7 kap. 13 § IL).  

 

Utöver dessa krav för att undgå skatteplikt finns också regleringar rörande varifrån 

föreningens inkomster kommer. För att ideella föreningar ska undgå skatt finns ett gränsvärde 

gällande inkomster från näringsverksamhet, vilka inte får utgöra mer än 25 % av de totala 

intäkterna (Lodin et al., 2009). I undantagsfall kan också inkomsterna skattas som separat 

förvärvskälla, vilket förklaras av intäkter som inte har naturlig anknytning eller är 

hävdvunnen, samt att det inre sammanhanget saknas, som exempelvis när det finns anställd 

personal (Lundén & Lindblad, 2008). I regel anses en verksamhet ha naturlig anknytning om 

den bedrivs med ideella arbetsinsatser (Ibid). Om en förening inte klassas som allmännyttig 

blir den helt skattepliktig för näringsverksamhet. Detta medför dock inte att föreningen i 

praktiken alltid blir skyldig att betala skatt, då det krävs att verksamheten genererar vinst 

(Skatteverket, 2011d).  

F4B49(C7%<A%27##?&$$((
För att en ideell förening ska bli skatteskyldig till moms och inneha avdragsrätt för ingående 

moms förutsätter det att denne bedriver yrkesmässig verksamhet. Med yrkesmässig 

verksamhet är innebörden densamma som näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL), dessutom kan 

också en verksamhet vars omsättning under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor 

definieras som yrkesmässig (Öhrlings PwC, 2007).  För gruppen ideella föreningar vilka 

bedriver näringsverksamhet innebär det skattskyldighet till moms, baserat på lika villkor som 

andra näringsidkare. Undantag är de regler som gäller för allmännyttiga ideella föreningar, 

vilka inte är skyldiga att redovisa moms så länge de inte är skyldiga att betala inkomstskatt. 

De regler som gäller för dessa föreningar är att moms varken ska dras av eller läggas på vid 

inköp, respektive försäljning av varor och tjänster. Detta innebär att om föreningen blir 

skyldig att redovisa inkomstskatt medföljer också rätten att dra av moms vid inköp, samt 

skyldigheten att redovisa moms på momspliktig försäljning (Skatteverket, 2011e). Det finns i 
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nuläget krav från EU:s håll om en förändring av momsreglerna för ideella föreningar. Det 

innebär att inkomster från verksamhet som ligger utanför ideella föreningars kärnverksamhet 

och vad som av hävd inte är undantaget skatt blir momspliktigt (Högberg, 2011).  

F4B4B(!%"7$#.-<&%&<.-,$7%((
Arbetsgivaravgifter gäller för de föreningar som betalar ut en skattepliktig ersättning eller ger 

ut en skattepliktig förmån till fysiska personer. Om det utbetalda årsbeloppet understiger 1000 

kronor gäller att föreningen inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter. För ersättning till 

idrottsutövare gäller dock i vissa fall en högre beloppsgräns än 1000 kronor. Föreningars 

skyldighet att betala arbetsgivaravgifter föreligger oavsett om de är inskränkt eller oinskränkt 

skatteskyldig (Öhrlings PwC, 2007).  

 

Figur 1. Skatteregler- sammanfattande modell5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lundén & Lindblad (2008).    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%Modellen syftar till att sammanfatta hur beskattningen av rörelseinkomster i den ideella verksamheten är 

uppdelad och regleras.  
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Själva grundtanken är att idrottsföreningar ska leva upp till de fyra kraven som ställs för att 

klassas som allmännyttiga och därmed vara inskränkt skattskyldiga. Enligt Skatteverket lever 

också merparten av Sveriges idrottsföreningar upp till detta. Skatteverket ser inte att det 

vanligaste problemet är huruvida idrottsföreningar lever upp till kraven för att klassas som 

allmännyttiga, utan snarare handlar det om att vissa föreningar har intäkter som inte är 

undantagna skatt. Skatteverkets mening är att föreningar kan bedriva en omfattande 

näringsverksamhet som i sig är skatteskyldig och ändå inte beskattas för dem, detta för att de 

ryms inom ramarna för vad som av hävd kan härröras till kärnverksamheten, så kallad 

hävdvunnen finansieringskälla.  

 

Med det stora antalet idrottsföreningar i Sverige är det svårt att granska samtliga, vilket heller 

inte är prioriterat. Det är möjligt att det idag finns föreningar som egentligen ska redovisa 

moms för verksamhet utöver den idrottsliga, men att det saknas medvetenhet kring det hos 

föreningarna. Dock finns ett nära samarbetet mellan Skatteverket och RF i syfte att 

kommunicera skatteregler ner på föreningsnivå. Utöver det framhålls att föreningar själva 

antas höra av sig om de är osäkra över hur någon skatt ska redovisas. Skatteverket menar 

också att de har en uppfostrande roll att hjälpa föreningarna till god redovisningssed. ”Det är 

inte bra om ungdomar avlönas svart i egenskap av till exempel domare då de lär sig för 

framtiden att det är ett okej beteende”. Det viktigaste är att blicka framåt och ge föreningarna 

kunskaper för att hålla sig inom ramverken i framtiden, och inte att blicka bakåt och sätta dit 

dem för eventuella fel, även om det finns gränser för vad Skatteverket kan ha överseende 

med. Skatteverket anser att det ofta förekommer kunskapsmässiga brister gällande 

skatteredovisning bland kassörer på föreningsnivå. Dock menar de att skillnader förekommer 

mellan mindre och större föreningar. Föreningar vilka har anställd personal som ständigt 

arbetar med denna typ av frågor är, enligt Skatteverket, bättre insatta i jämförelse med de 

föreningar som endast har ett ideellt engagemang.  

 

Det förekommer olika skatterelaterade frågor beroende av föreningens storlek. För större 

föreningar handlar det till stor del om arvoden och ersättningar till aktiva och domare. Det är 

också mer intressant att granska större föreningar då deras verksamhet ofta är mer omfattande 

och det därför handlar om större pengar för dem. För de mindre föreningarna lyfts framförallt 
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arbetsgivarsidan som aktuell ur ett skatteperspektiv. Från Skatteverkets sida upplevs att 

rådande skatteregler kan vara ”snåriga” att förstå. Det förekommer också ett tänk inom 

föreningslivet att ideell förening betyder förening som inte redovisar eller betalar skatt. Rent 

hypotetiskt anses det inte vara svårare för idrottsföreningar att aktivt undgå beskattning än det 

är för privatpersoner som arbetar mot svart betalning. Detta i och med avsaknaden av 

möjligheter från Skatteverkets sida att kontrollera allt och alla. Det ses dock inte som ett 

vanligt förekommande fenomen och det påpekas att det finns andra kontrollinstanser än 

Skatteverket, däribland föreningsmedlemmar och intressenter som ställer krav på föreningens 

ageranden. Föreningar som inte lever upp till intressenters förväntningar riskerar exempelvis 

att förlora sponsorer som inte vill synas i ofördelaktiga sammanhang. 

 

Ytterligare en arbetsbörda för idrottsföreningar skulle bli om EU får igenom sina direktiv att 

göra all verksamhet utan naturlig anknytning till kärnverksamheten momspliktig. Det väntas 

bli svårare att motivera medlemmar att engagera sig i styrelsearbete, framförallt att åta sig 

rollen som kassör. Den faktiska effekten väntas slå olika beroende på föreningens storlek. För 

mindre föreningar väntas ett tyngre administrativt arbete, då de saknar rutiner och 

erfarenheter kring denna typ av redovisning. Rent ekonomiskt skulle det inte slå särskilt hårt i 

och med avsaknaden av verksamhet som skulle beröras. Situationen för större föreningar är 

istället omvänd, då de redan finns goda redovisningskunskaper, varför det heller inte skulle 

bli en avsevärt tyngre börda att redovisa moms. Däremot bedriver föreningarna momspliktig 

verksamhet i större utsträckning, vilket medför att det blir mer ekonomiskt kännbart för större 

föreningar.  

H49(;-?#-2%1$$#,0%"=+27$((

RF har ingen egentlig uppfattning om i vilken utsträckning idrottsföreningar är skattepliktiga, 

men uppger att det förmodligen är många som formellt sett är skattepliktiga av framförallt 

inkomstskatt och moms. Enligt RF undgår dessa föreningar beskattning av i huvudsak två 

anledningar, dels genom att redovisa på ett sådant vis att inte Skatteverket kan ifrågasätta 

skattskyldigheten och dels på grund av Skatteverkets ointresse att granska ideell 

idrottsverksamhet. Föreningar som egentligen är skatteskyldiga men av någon orsak undgår 

beskattning återfinns över alla typer och föreningsstorlekar.   

 

RF pekar på att det bland idrottsföreningar finns en utbredd okunskap gällande vilka 

skatteregler som egentligen ska efterföljas, vilket leder till att föreningar omedvetet undgår 
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beskattning av verksamheten. RF menar att hur kunskapen hos föreningarna, gällande 

skatteredovisning, ser ut skiljer sig avsevärt föreningar emellan. Vissa föreningar arbetar 

samvetsgrant och gör allt för att följa reglerna, medan andra gör det motsatta. Vidare finns, 

enligt Skatteverket, problem i EU:s direktiv om att göra ideella föreningar momspliktiga. 

Ekonomiskt menar RF att det förmodligen inte kommer slå särskilt hårt, men ur en 

administrativ synvinkel torde nya momsregler medföra ett tyngre arbete för den eller de som 

bedriver redovisningen i föreningarna, vilket kan tänkas inverka negativt på engagemanget i 

föreningarna. Enligt RF är det tyvärr vanligt förekommande att ideella idrottsföreningar lever 

efter uppfattningen att ”idrottsförening är lika med en skattefri förening”. Förekomsten att 

idrottsföreningar medvetet anpassar sin redovisning för att undgå beskattning är något som 

lyfts fram av RF, vilka ser det som ”ekonomisk doping”, vilket från RF:s håll ses som lika illa 

som annat fusk. I de fall medvetet fusk förekommer anser respondenten att orsaken återfinns i 

sannolikheten att det uppdagas, det finns en utbredd mening bland idrottsföreningar att 

kontroller från Skatteverket förekommer i liten utsträckning. 

!
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Det yttersta ekonomiska ansvaret finns hos föreningarnas kassörer, dock betonar de två 

minsta föreningarna att beslut utöver den löpande bokföringen sker i nära samråd med 

styrelsen. Respondenterna i form av föreningarnas kassörer har tillfrågats vilken yrkesmässig 

bakgrund de har. Vad gäller yrkesbakgrunden hos dem finns skillnader, de tre föreningar som 

omsätter 11 miljoner eller mer förklarar hur de arbetar med redovisning till vardags och hur 

det är en förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna.  Vidare finns en framträdande 

skillnad mellan föreningarna i den mån att de tre minsta inte håller sig med anställd personal 

som hjälper till med det dagliga ekonomiska arbetet. Hos övriga föreningar i undersökningen 

finns anställd personal som är kassörerna behjälpliga i det löpande redovisningsarbetet. En av 

de största föreningarna har också valt att outsourca ekonomiarbetet till en extern 

ekonomibyrå, som ett resultat av ett allt för omfattande arbete. Bland föreningarna har de fyra 

största valt godkänd eller auktoriserad revisor, medan övriga håller sig med 

lekmannarevisorer. Hos föreningarna råder det delad mening kring vilken roll revisorn har, 

där vissa menar att revisorn bara granskar räkenskaperna, medan andra framhäver revisorn 

som en kontaktperson som finns tillgänglig för rådgivning. Det är i de fall auktoriserade 

revisorer finns som det i två av föreningarna förekommer rådgivning kring verksamheten, 
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annars innehar denne enbart en granskande roll. I de sex föreningar som omsätter under 5 

miljoner kronor menas att information till största del utgörs av interna uppfattningar, 

alternativt råd via vänner och bekanta.  

H4B49(!?$=766(#?&$$7#-$=&$-1+(((
”Jag upplever att det är en tradition i Sverige bland mindre ideella föreningar att allting ska 

vara skattefritt”. Detta citat framkom vid en föreningsintervju och överensstämmer med den 

generella bilden som övriga respondenter uppger på frågan kring den aktuella föreningens 

skatteredovisning. Kopplingen ideell förening och skattebefrielse är den första bild som 

föreningarna ger. Respondenterna rättar sig dock och förtydligar hur inkomstskatten inte är 

aktuell, men däremot hur arbetsgivaravgifter är förekommande. Av de aktuella föreningarna i 

studien redovisar idag tre av dem ingen skatt alls, medan resterande sju betalar 

arbetsgivaravgifter. Detta överensstämmer med föreningarnas finansiella rapporter där 

arbetsgivaravgifter finns redovisat i de aktuella föreningarnas respektive resultaträkning, 

under posten personalkostnader. I de tre minsta föreningarna finns inga anställda eller 

engagerade som får någon form av ersättning, varför de inte kommer i kontakt med 

arbetsrelaterade skatter. Där förekommer det heller inte diskussioner om föreningens 

förhållande gentemot utformade lagar och regler. Gemensamt för övriga är att det finns 

anställda eller avlönat engagerade inom föreningarna. Detta medför att vid frågan vilka 

skatter som är aktuella för föreningarna, uppger alla att det är skatter kopplade till arbete 

däribland arbetsgivaravgifter. Här uppvisar föreningarna sina kunskaper genom att vara 

medvetna om de förutsättningar som finns gällande hur kontrolluppgifter om anställdas lön, 

arvode etc. ska rapporteras från arbetsgivarsidan. Respondenterna uppfattar att den kunskapen 

finns på grund av att det är skatter vilka de löpande kommer i kontakt med i verksamheten.  

 

Föreningarna anser sig själva tillräckligt kunniga vad gäller den aktuella föreningens skatter, 

men trots det framkommer det hur lagar och regler kan vara krångliga och svåra att direkt ta 

till sig. Från föreningshåll upplevs det som lågt prioriterat från Skatteverkets sida att granska 

idrottsföreningar, varför de sällan funderar i termer om huruvida föreningen är skattepliktig 

eller ej. Det är enbart de tre största föreningarna som menar att ett visst, om än inte stort, 

intresse finns från Skatteverket för deras verksamhet. Ingen av respondenterna påstår att den 

bristande kontrollen från Skatteverket är något som leder till att just deras förening undviker 

att redovisa skatt, men de uppger ändå att det förmodligen skulle vara fullt möjligt att 
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medvetet undgå beskattning och tror samtidigt att det kan vara ett förekommande fenomen 

bland idrottsföreningar.   

H4B4B(;721<-#+-+.#<&6((
”Vi försöker jobba enligt god redovisningssed, och följa de lagar och förordningar som finns. 

Vi kan gömma oss bakom det”. Samtliga föreningar i undersökningen upplever själva att de 

rådande reglerna efterföljs på ett korrekt vis, men menar samtidigt att det kan tänkas vara 

vanligt förekommande med omedvetna fel bland föreningar i allmänhet. Det framkommer 

under intervjuerna att de tre största föreningarna besitter kunskaper kring vilka lagar och 

regler som gäller, samtidigt som de påvisar att de vet hur den egna föreningen förhåller sig till 

dessa. Övriga föreningar uppvisar en lägre vetskap kring såväl vilka regler som gäller som 

den egna situationen, istället betonar de att ideella föreningar per automatik är undantagna 

skatt. Det finns övergripande tendenser hos dessa att redovisningsvalen som görs grundar sig i 

någon form av föreningstradition. Det framkommer vid intervjuerna att den mest 

framträdande förklaringen till varför kassörerna agerar på ett visst sätt är de föreningsrutiner 

som med tiden vuxit fram. Dessa rutiner grundar sig vanligtvis i medlemmarnas egen bild av 

hur det bör fungera, samt egen uppsökt information som insamlas i samband med osäkerhet. 

Dock är uppfattningen att föreningar ser sig som inskränkt skatteskyldiga, varför upplevd 

osäkerhet och informationsinsamling sker i liten utsträckning. Att föreningarna förhåller sig 

till historiska rutiner förklaras av att de redovisningsval som tillämpas inte har ifrågasatts eller 

mötts av motsättningar. Diskussion kring skatteredovisning är inget vanligt förekommande, 

vilket ytterligare ligger till grund för att fortsätta agera på samma sätt som tidigare.  

H4B4F(5+<7%?&+(&<(,0%A+2%&27(#?&$$7%7.67%(
Respondenterna har även tillfrågats gällande EU:s nya momsdirektiv. Samtliga utom en 

förening är medvetna om de nya påbuden från EU:s håll och uttrycker en djup oro kring hur 

den egna verksamheten kan komma att drabbas om de nya direktiven går igenom. Det råder 

dock en viss skillnad mellan föreningarna på vilket sätt de upplever att det skulle påverka 

dem. Samtliga respondenter uppger att det skulle innebära ett administrativt merarbete. De tre 

största föreningarna ser dock inte detta som ett stort problem, de oroar sig mer för hur de kan 

påverkas ekonomiskt. Vidare är deras uppfattning att kunskap finns gällande 

momsredovisning och det därför inte skulle medföra någon större redovisningsmässig börda 

för dem. I motsats till detta beskriver resterande föreningar hur de i nuläget har liten 

verksamhet som skulle drabbas av moms, varför de ser den administrativa bördan som 

betydligt mer väsentlig. Desto mindre föreningarna i vår undersökning är, ju mindre berörs 
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deras verksamhet av momsförändringen. Föreningarna utöver de tre största upplever också att 

vetskapen om momsredovisning är något som saknas, varför de själva anser sig vara i behov 

av utbildning. I motsats finns det hos de största föreningarna en medvetenhet och en pågående 

debatt kring ämnet på föreningsnivå. Ingen av idrottsföreningarna uppvisar någon faktisk 

vetskap om hur momssituationen skulle komma att förändras mot deras nuvarande situation. 

Detta är dock undantaget föreningen som håller sig med extern redovisningshjälp, där vetskap 

finns kring vilka verksamheter som kan komma att bli momspliktiga. Föreningen menar att 

det fordras gedigen kunskap för att bedriva momsredovisning, vilket är tufft att kräva av 

föreningslivet, då alla kassörer inte kan förväntas insatta i så omfattande regelverk som 

momsen berörs av. 

M4(!+&68#((
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Framträdande för vår undersökning är att vi kan identifiera två grupper avseende vilken 

skattemässig medvetenhet föreningarna har. Gruppen med högre medvetenhet inkluderar de 

tre största föreningarna vilka omsätter från 11 till 14 miljoner kronor, medan gruppen med 

lägre medvetenhet inkluderar föreningarna mellan 100 000 och 5 miljoner kronor. De tre 

största föreningarnas medvetenhet yttrar sig genom en strävan att stödja sina redovisningsval 

mot de lagar och regler som finns utformade. För övriga föreningar är medvetenheten av en 

annan karaktär, då inte lagar och regler finns närvarande i samma utsträckning. En 

genomgående mentalitet bland dessa är att ideella föreningar, utöver arbetsgivaravgifter, är 

ovillkorligt skattebefriade. De stödjer sig istället mot interna föreställningar om hur 

skatteredovisning ska bedrivas.  

M49(/0%?6&%-+.(=$-,%L+(-+#$-$=$-1+766($71%-(

I grunden härleds de bakomliggande faktorerna för föreningarnas redovisning i deras 

uppfattning om vad god redovisning innebär. Dess uppfattning är i sin tur kopplad till både 

interna och externa förväntningar som ställs på föreningarna.  Detta överensstämmer med den 

institutionella teorin som beskrivs av Selznick (1949), vilken menar att förväntningar har en 

direkt påverkan på verksamhetens redovisningsval. I föreningarna uttrycker sig detta genom 

en tillämpning av både formella och informella restriktioner, kombinationen utgör enligt 

North (1993) grunden för organisationers spelregler. Hedlund (2007) kompletterar detta 

resonemang genom att förklara hur sanktioner inverkar på föreningars agerande. Denna 
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kontrollaspekt är frånvarande i vår undersökning, då ingen av respondenterna uppger att det är 

vanligt förekommande med granskning av verksamheten. Från Skatteverkets håll framhävs att 

granskningar och kontroller av ideella föreningar inte är ett prioriterat arbetsområde. Vidare 

går det att urskilja olika grad av formell- respektive informell inverkan föreningarna emellan.  

De påtryckningar som drabbar dem kan kopplas till DiMaggio och Powells (1983) 

institutionella isomorfismer, där framförallt två av dem är vanligt förekommande.   

M4943(N1%*&$-<&(>L$%8'?+-+.&%(((
För föreningarna som omsätter mellan 100 000 och 5 miljoner kronor, uttrycker sig den 

skattemässiga medvetenheten i arbetsprocesser där föreningarna lutar sig mot tidigare 

redovisningsval, vilket utmynnar i ett normativt beteende. Legitimiteten uppkommer här i 

samband med att föreningen redovisar enligt den egna organisationens förväntningar som 

bygger på tidigare redovisningsval. Det går här att se likheter med Hedlunds (2007) mening 

att normativa krav leder till vägberoende, vilket är påtagligt bland föreningarna som förhåller 

sig som de alltid har gjort. Pierson (2000) förklarar hur organisationer uppvisar en ovilja till 

att bryta gamla mönster och tillvägagångssätt tills dess att problem uppstår. På föreningsnivå 

är det som Artsberg (2005) menar problematiskt att förändra inarbetade vanor inom en 

organisation. Så länge föreningarnas handlingsval inte ifrågasätts ser de heller ingen 

anledning till radikala förändringar. Vidare kan de mindre föreningarnas beteende uttrycka sig 

i inlåsningseffekter, vilket Hedlund (2007) beskriver som ett negativt resultat av vägberoende. 

Föreningarna uppger att redovisningsrutiner inte är något som diskuteras internt varför 

tendenser till inlåsningseffekter kan urskönjas. Detta är något som kan ligga till grund för att 

de medelstora föreningarna, vilka omsätter mellan 3 och 5 miljoner kronor, inte besitter 

samma medvetenhet kring sin egen skattesituation som övriga föreningar. De tror sig vara helt 

skattebefriade med utgångspunkt i att föreningen historiskt varit det, men befinner sig i 

gränszonen då de bedriver verksamhet som i större utsträckning kan komma att beröras av 

diverse skatter.  

M4949(OL$<-+.&2(-#1*1%,-#*(
På föreningsnivå finns det en varierad yrkesbakgrund som också inverkar i redovisning. I de 

större föreningarna som ingår i studien, vilka omsätter 11 miljoner och mer, arbetar samtliga 

kassörer med redovisning till vardags. Detta beskrivs som en förutsättning för åtagandet som 

kassör, och vidare är grundläggande för föreningens arbetsprocesser. Gemensamt med Seo & 

Creed (2002) finns det ett samspel mellan profession och legitimitet. Inom dessa föreningar 

värdesätts kassörernas höga medvetenhet kring skatteregler då det inger legitimitet för 
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organisationens redovisning. Föreningarna uppfyller vidare det resonemang som Meyer & 

Rowan (1977) menar är legitimitetsskapande, där förmågan att följa lagar och regler är det 

som utgör organisationens legitima beteende. Föreningarnas vägledning i form av lagar och 

regler utgör i den institutionella teorin påtvingad isomorfism, och är i enighet med DiMaggio 

& Powell (1991) en tvingande påtryckning som formar verksamheten.  
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Enligt DiMaggio & Powell (1991) bidrar institutionella isomorfismer, i form av normativa 

påtryckningar, påtvingad isomorfism samt imiterande processer, till ett homogeniserande av 

organisationer emellan. På urvalsgruppen som helhet går detta institutionella perspektiv inte 

att applicera fullt ut. Detta då föreningarnas normativa påtryckningar är av olika karaktär 

finns således inget gemensamt resonemang som skulle leda till likvärdiga processer. Vidare 

finns ingen gemensamt tillämpad påtvingad isomorfism då den generella medvetenhet kring 

lagar och regler är varierande, samtidigt som det råder en avsaknad av externa kontroller. Till 

sist upplever respondenterna ingen diskussion eller kommunikation föreningar emellan vilket 

innebär att lite, om alls något, direkt informationsutbyte sker. I DiMaggio & Powells (1983) 

förklaring till institutionell isomorfism finns även den imiterande processen, där 

organisationer väljer att ta efter en motsvarande organisations handlingssätt. Touron (2003) 

beskriver vidare hur en ledande aktör kan inge legitimitet, då dess verksamhet utgör en 

förebild för andra aktörer. Då lite kommunikation och utbyte sker mellan föreningar är det 

dock mer vanligt att de använder den egna organisationen i vägledande syfte. Det faktum att 

samtliga respondenter upplever att skattereglerna är svåra, tillsammans med att 

tillrättavisningar från skatteverket är ovanligt, medför ett svagt incitament till förändring av 

redan etablerade redovisningsval.  
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Föreningarnas förhållningssätt till EU:s nya momsdirektiv är att det kommer påverka 

föreningarna negativt ur olika aspekter. De tre största föreningarna väntas bli påverkade 

framförallt ekonomiskt, vilket kan ses som ett resultat av att de har omfattande verksamhet 

som kommer beröras av förändringen. Att den inte antas påverka dem administrativt i samma 

utsträckning kan förklaras av föreningarnas höga medvetenhet, som resulterar i 

redovisningsval som legitimeras av lagar och regler. Övriga föreningars låga medvetenhet 

kring skatteregler väntas resultera i en tyngre administrativ börda i den mån de nya direktiven 

efterlevs. I takt med att föreningarna blir mindre, minskar också verksamhet som kommer 

beröras av momsförändringarna. Den ovan presenterade bild av föreningarnas väntade 
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momssituation går också i linje med vad både Skatteverket och RF uppger. Hedlund (2007) 

förklarar hur förändringar av lagar och regler inte automatiskt innebär att organisationer 

anpassar sig efter dessa. Detta går att applicera på ideella föreningars framtida förändring av 

momsredovisning. Utifrån vår undersökning kan en konflikt tänkas uppstå, hos föreningarna 

som omsätter upp till 5 miljoner, då deras redovisningsval inte nödvändigtvis väntas anpassas 

till de nya momsdirektiven. Dessa uppvisar en lägre medvetenhet kring innebörden av 

momsförändringen, samt legitimerar redovisningsval utifrån tidigare ageranden inom 

föreningen. Detta tillsammans med att kontroller från Skatteverkets sida är ovanligt 

förekommande och föreningar redan idag kan bedriva momspliktig verksamhet utan att 

redovisa skatt för den, föranleder att momsredovisning bland ideella idrottsföreningar kan 

fortsätta på samma sätt som idag. Det är svårt att se varför förändringar av moms, i jämförelse 

med andra skatter skulle strida mot Hedlunds (2007) resonemang om förändring av lagar och 

regler. Dagens processer tyder snarare på att ju mindre föreningarna är desto mindre benägna 

är de att omedelbart anpassa sig till de nya direktiven, vilket enligt Artsberg (2005) kan ses 

som ett resultat av en trög förändringsprocess. 
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Avsikten med denna studie var att undersöka, ur ett institutionellt perspektiv, föreningars 

medvetenhet kring skatteredovisning och hur denna medvetenhet uttrycker sig i föreningarnas 

redovisningsval. Studien har bidragit med diverse perspektiv som påvisar föreningarnas 

skattemässiga medvetenhet och val av skatteredovisning. Vidare har också den i skrivande 

stund aktuella förändringen av ideella föreningars momsredovisning behandlats. Detta för att 

undersöka föreningarnas medvetenhet kring den stundande förändringen och för att förstå hur 

det väntas utmynna i föreningarnas faktiska redovisningsval.  

 

En framträdande likhet föreningarna emellan är deras vilja att upprätta en korrekt 

skatteredovisning. Vad föreningarna anser är ett korrekt förhållningssätt varierar däremot med 

hänsyn till hur deras medvetenhet uttrycker sig. Vi kan dra slutsatsen att de tre största 

föreningarna legitimerar sina val genom att luta sig mot lagar och regler, genom påtvingad 

isomorfism. Detta yttrar sig i att föreningarna aktivt söker medvetenhet kring vilka ramar de 

har att förhålla sig till. Resterande föreningar uttrycker sin strävan efter legitimitet genom att 

anpassa sin skatteredovisning på ett vis som internt anses korrekt. Denna bild grundar sig i 
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normativa påtryckningar genom förväntningar och föreställningar om hur föreningen bör 

agera. Vi ser tendenser till vägberoende bland föreningarna då de gör sina redovisningsval 

utifrån tidigare förhållningssätt, vilka varken ifrågasätts eller reflekteras över. Det kan 

förklaras av en inneboende stabil föreningstradition som utgör den legitima grunden.   

Medvetenheten kring skatteregler kan sammanfattas som ett resultat av vilken profession som 

finns inom föreningen. Vad som går att urskilja i denna studie är att det förekommer 

omedvetenhet bland föreningarna gällande skatteregler, vilket är tydligast inom föreningarna 

som omsätter upp till 5 miljoner kronor. Här utgör de påtvingande isomorfismerna ingen 

effektiv påtryckning, varför vi inte ser hur formella regler inverkar på dessa föreningars 

medvetenhet kring skatteredovisning. Skälet till att föreningarna, utöver de tre största, inte 

bygger sin skatteredovisning utifrån formella regler kan vidare förklaras av bristande kontroll 

och kommunikation. Generellt i studien går att urskilja hur den faktiska medvetenheten kring 

lagar och regler ökar i takt med föreningens storlek.  

Föreningarnas medvetenhet kring förändringen av momsreglerna för ideella föreningar följer 

samma mönster som för andra skatter som berörts. De tre största föreningarna har en 

övergripande, om än inte detaljerad, insikt i hur de kan komma att påverkas av de nya 

momsdirektiven. Framförallt tror de förändringen kommer ha en ekonomiskinverkan på dem. 

Den ekonomiska effekten är i vår undersökning avtagande desto mindre föreningarna blir, 

istället ökar den administrativa bördan som ett resultat av låg vetskap om hur 

momsredovisning bedrivs.  

Föreningarna upplever inte skatteredovisningen som ett problem, vilket också stämmer 

överens med vissa av föreningarnas redovisning. Här finner vi hos de tre största föreningarna 

tillräcklig medvetenhet om deras skattesituation, varför de också förhåller sig korrekt 

gentemot skatteregler. Hos de minsta föreningarna som omsätter upp till 1 miljon kronor, 

finns även där en tillräcklig medvetenhet i förhållande till deras skattesituation. Anledningen 

bakom att de minsta föreningarna inte befinner sig i gränszonen beror på att deras verksamhet 

inte är så pass omfattande att den är i närheten att beröras av skatter, varför den låga 

medvetenhet som finns kring skatteredovisning ändå är tillräcklig för dem. Enligt denna 

studie finns problemet hos de medelstora föreningarna som omsätter mellan 3 och 5 miljoner 

kronor, där kan vi urskilja brister gällande deras medvetenhet av föreningens skattesituation. 

Medvetenheten kring skatteregler är här likartad som hos de minsta, dock blir det 

problematiskt i det avseende att de i högre utsträckning bedriver verksamhet som berörs av 
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skatter. Det fordrar en högre medvetenhet för att förhålla sig korrekt gentemot lagar och 

regler. Det är i huvudsak omfattningen av de medelstora föreningarnas inkomster från 

näringsverksamhet som leder till att de befinner sig i gränszonen för att bli moms och 

inkomstskatteskyldiga, vilket de själva saknar medvetenhet kring. Förklaringen till denna 

omedvetenhet, gällande gränsvärden, beror delvis på att lagar och regler är komplicerade samt 

en avsaknad av kontroll och kommunikation. Skatteverket och RF som informationskällor når 

inte ut till föreningarna samtidigt som det från Skatteverkets håll finns en godtrogen bild av 

föreningslivet, varför föreningarna inte ifrågasätter redan etablerade redovisningsval. Vi vill 

förtydliga att i de fall föreningar befinner sig på gränsen till att vara redovisningsskyldiga av 

diverse skatter, så ser vi inga tendenser till att det skulle föranledas av strategiskt medvetna 

redovisningsval för att undgå skatt. Det handlar snarare om omedvetna fel som föranleds av 

föreningarnas låga insikt i den egna skattesituationen. 

Det vi slutligen vill peka på med denna uppsats är att de formella regler i form av lagstiftning 

inte tar hänsyn till förutsättningsmässiga skillnader föreningarna emellan. Vi vill återkoppla 

till North (1993) som menar att det är av vikt att lagar och regler är utformade på ett för alla 

begripligt sätt, detta för att organisationer ska ha möjlighet att leva upp till dem. Som tidigare 

nämnts lever de minsta föreningarna upp till kraven för att undgå beskattning, vilket är ett 

resultat av begränsad verksamhet som berörs av skatter. Det är egentligen bara de tre största 

föreningarna i vår undersökning som innehar hög medvetenhet kring rådande lagar och regler. 

Vi finner i undersökningen att föreningarna som omsätter mellan 3 och 5 miljoner kronor 

befinner sig i gränszonen för att vara inkomstskatteskyldiga och därmed momspliktiga, varför 

de är i behov av att vara mer införstådda i lagar och regler än vad de är idag.  
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Den studie vi har genomfört har haft sin utgångspunkt bland föreningar av spridd storlek inom 

Uppsalaregionen. Vi har intresserat oss för föreningarnas skattemässiga medvetenhet och hur 

den yttrar sig i olika redovisningsval föreningarna emellan. Föreningarna har valts utan att 

hänsyn tagits till deras skattesituation, varför vi först efter intervjuerna kunnat skapa en bild 

av den faktiska skattesituationen. Vid intervju med Skatteverket framträder såväl en brist på 

kunskap samt ointresse för den egentliga anledningen till att ideella idrottsföreningar hamnar i 

problematiska skattesituationer. För vidare forskning vill vi rekommendera att försöka finna 

föreningar som haft skatterelaterade problem av något slag, för att på så vis söka finna den 
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faktiska orsaken till att de hamnade i en problematisk situation. Detta är något som vår 

undersökning inte kunnat dra några slutsatser kring.     

Då denna studie i sin helhet inte finner stöd i DiMaggio & Powells (1983) 

homogeniseringsprocesser, vore det för framtida studier intressant att studera om dessa 

fungerar bättre genom annan typ av jämförelse. Exempel på detta är studier med fokus på 

andra inriktningar av ideella föreningar, specifika idrottsförbund alternativt hur geografiska 

aspekter bidrar till homogenisering. Vad gäller det geografiska perspektivet kan det tänkas att 

föreningar i Uppsalaregionen inte är representativa för landet i stort, då föreningarnas 

engagerade individer kan tänkas ha såväl annorlunda utbildningsnivå som yrkesbakgrund än 

engagerade i andra regioner. Därför vill vi för vidare forskning föreslå en undersökning som 

tar avstamp i det geografiska perspektivet. 
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BFL Bokföringslagen  

BFN  Bokföringsnämnden  

IL Inkomstskattelagen 

ML Mervärdesskattelagen  

Moms Mervärdesskatt  

RF Riksidrottsförbundet  

SKV Skatteverket  

ÅRL  Årsredovisningslagen  
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• Hur blir ideella idrottsföreningar skatteskyldiga? 

• Hur anser ni att ideella idrottsföreningar generellt sett förhåller sig till rådande 

skatteregler och ramverk? 

• Är det något krav föreningarna har svårare att leva upp till än något annat? 

• Hur är er uppfattning att den skattemässiga medvetenheten ser ut på föreningsnivå? 

• Hur yttrar sig skillnader i skattemedvetenhet föreningar emellan?  

• Vilka typer av skatter är vanligt förekommande för idrottsföreningar?  

• Ser ni någon skillnad av skatter mellan olika föreningar? 

• Hur vanligt förekommande är det att ni kontrollerar och granskar ideella 

idrottsföreningar? 

• Vad ligger fokus på vid dessa granskningar? 

Vi har läst i ett tidigare arbete som hänvisar till en rapport sammanställd av Skatteverket 

(2007) att idrottsföreningar i viss mån undgår beskattning som en följd av okunskap.       

• Är detta en bild som ni anser speglar idrottsföreningar i allmänhet? 

• Anser ni det förekommande att idrottsföreningar medvetet agerar för att undgå 

beskattning? 

• Varför tror du i så fall att föreningar agerar för att medvetet undgå beskattning?  

• Utförs kontroller och granskningar från er sida i sådan utsträckning att föreningar inte 

har möjlighet att undgå skatte redovisning? 

• Vad skulle införandet av EU:s nya momsdirektiv innebära för idrottsföreningar i 

allmänhet? 

• Hur tror du att det skulle slå ekonomiskt mot föreningarna om momsreglerna går 

igenom? 

• Hur tror du att det slår administrativt om momsreglerna går igenom? 

• Kan du tänka dig att det skulle påverka föreningar olika? 

• Hur påverkar det i så fall föreningar olika? 
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• Hur är er uppfattning att skattesituationen ser ut för Svenska idrottsföreningar? 

• När blir idrottsföreningar skattepliktiga? 

• I vilken utsträckning är idrottsföreningar skattepliktiga (ungefär hur stor andel av 

Sveriges idrottsföreningar)? 

• Vart finner vi i huvudsak skattepliktiga föreningar?   

• I de fall föreningar är skatteskyldiga, vad är vanligt förekommande orsaker till det?  

• Upplever du att det förekommer omedveten skatteplikt hos föreningarna? 

• Upplever du att föreningar egentligen kan vara skattepliktiga, men inte redovisar 

skatt?  

- Och i så fall vad kan det bero på? 

- Är detta ett vanligt fenomen? 

• Upplever du att det finns skillnader i skattemässig medvetenhet föreningar emellan? 

- Vad anser du ligger till grund för eventuella skillnader?  

 

Som vi har förstått det så är idrottsföreningar undantagna skatt om de uppfyller kraven för att 

kategoriseras som allmännyttiga ideella föreningar. För att klassas som det måste 

föreningarna leva upp till diverse krav (ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet 

och öppenhetskravet).  

 

• Är ovanstående en korrekt uppfattning? 

• Hur upplever du att föreningarna är införstådda med dessa krav? 

• Är det något krav som bidrar mer än något annat till att föreningar blir skattepliktiga? 

• Vad skulle införandet av EU:s nya momsdirektiv innebära för idrottsföreningar i 

allmänhet? 

• Hur tror du att det skulle slå ekonomiskt mot föreningarna om momsreglerna går 

igenom? 

• Hur tror du att det slår administrativt om momsreglerna går igenom? 

• Kan du tänka dig att det skulle påverka föreningar olika? 

• Hur påverkar det i så fall föreningar olika? 
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Generella öppningsfrågor 

• Vilken typ av verksamhet bedriver föreningen?  

• Hur många medlemmar har föreningen? 

• Hur är föreningens organisation uppbyggd?  

• På vilket sätt är styrelsen i föreningen uppbyggd? 

• Vilka olika ansvarsområden finns fördelade?  

• Hur ser ansvarsstrukturen ut kring respektive ansvarsområde? 

• Vilka har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi? 

• Vilket ekonomiskt inflytande har du som kassör/ekonomiansvarig? 

• Hur många timmar i veckan lägger du på ditt arbete som kassör/ekonomiansvarig? 

• Vilken yrkesmässig bakgrund har du som ekonomiskt ansvarig? 

• Vad har du för utbildningsmässig bakgrund? 

• Har du fått genomgå någon form av utbildning inom ramen för ditt ansvarsområde? 

• Om ja, vilken form av utbildning?  

• Hur mycket omsätter föreningen årligen?  

 

Frågor kring skattehantering  

• Vilken kunskap har du som kassör/ekonomiansvarig kring regler gällande skatter för 

föreningar? 

• Vilken medvetenhet har du om vilka krav en ideell förening har att leva upp till för att 

klassas som allmännyttig ideell förening?  

• Hur arbetar ni inom er förening för att leva upp till kraven? 

• Är det något av kraven ni känner att ni inte riktigt lever upp till? 

• Upplever du att kraven är enkla att förstå? 

• Vilken typ av intäkter har föreningen? 

• Bedriver föreningen någon sidoverksamhet i syfte att få in pengar till verksamheten? 

• Vilken typ av verksamhet bedrivs i så fall? 

• Hur har verksamheten anknytning till själva kärnverksamheten för er förening? 

• Hur stor del av de totala intäkterna utgör dessa? 

• Hur medveten är du om hur gränsvärdena ser ut för att bli skatteskyldig?  
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• Hur upplever du din kunskap om hur föreningen ligger till i förhållande till 

gränsvärdena? 

• Hur förhåller sig er förening gentemot gränsvärdena? 

• Redovisar er förening någon form av skatt i nuläget? 

• Vilken typ av skatt förekommer i så fall? 

• Har föreningen redovisat andra typer av skatter tidigare? 

• (om redovisar skatt) Hur kommer det sig att föreningen började redovisa skatt? 

• Finns tankar kring skatter närvarande vid utformningen av redovisningen i 

föreningen? 

• Vad ligger till grund för de redovisningsval föreningen gör? 

• Vad ligger till grund för skattemässiga redovisningsval? 

• Har föreningen fått problem pga. Skatter?  

• Förekommer det kontroller av verksamhetens redovisning?  

• Hur ofta sker kontroller? 

• Vilka är det som kontrollerar?  

• Upplever ni att det medför konsekvenser för föreningen om hänsyn inte tas till regler 

och praxis? 

• I så fall på vilket vis uttrycker sig dessa konsekvenser?   

• På vilket sätt förhåller ni er till rådande skatteregler och ramverk? 

 

Momsrelaterade frågor  

• Känner ni till EU:s förslag gällande förändring av momsredovisning för ideella 

föreningar? 

• Vad är er uppfattning av EU:s förslag kring momsplikt för ideella föreningar?  

• Redovisar er förening moms i nuläget? 

• Hur upplever du att er förening skulle påverkas om EU:s förslag gällande 

momsredovisning går igenom?  

• Hur upplever du att det skulle påverka dina arbetsuppgifter? 

• Vad tror du det skulle innebära för framtida styrelsearbete? 

• Hur upplever du att det skulle påverka er förening ekonomiskt? 

• Om de nya momsreglerna införs, har du som kassör kunskap kring momsredovisning?  

• Vid nya momsregler, skulle du fortsätta ditt åtagande som kassör? 

• Har föreningen i dagsläget börjat diskutera innebörden av de eventuellt nya reglerna? 


