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Sammanfattning  

Den svenska idrottsrörelsen har gått över från att vara en amatör- och folkrörelsebaserad 

verksamhet till en mer kommersiell och professionell verksamhet. Det finns ett ökat fokus på 

arbetet med att förbättra redovisningen hos ideella föreningar, därför att det finns en ökad oro 

kring kvalitén. Syftet med denna studie är att undersöka hur de ekonomiansvariga i de ideella 

idrottsföreningarna upplever arbetet med den ekonomiska redovisningen och utifrån detta 

diskutera möjliga orsaker till varför ideella idrottsföreningars redovisning varierar i kvalité. 

För att uppfylla syftet genomfördes åtta kvalitativa intervjuer. Representanter från sex 

idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet deltog i studien. Dessutom 

intervjuades två anställda på ett distriktsidrottsförbund. Våra resultat tyder på att de 

ekonomiansvariga upplever att arbetet med att upprätta den ideella idrottsföreningens 

redovisning tar mycket tid. Detta kan vara ett tecken på att redovisningen har vuxit i 

omfattning. Vidare kan denna ökade omfattning leda till tidsbrist som möjligen kan påverka 

redovisningens kvalité. Tidsbristen kan möjligen göra att redovisningen som en ideell 

idrottsförening producerar inte kan uppfylla de kvalitetsförbättrande kriterierna som finns 

gällande redovisning. 

 

 

 

 

Nyckelord: Ideella idrottsföreningar, redovisning, redovisningskvalité, Riksidrottsförbundet, 

ideell redovisning.  

  



 

 

 

 

Abstract 

The Swedish sports movement has developed from sporting among common folks and 

amateurs to a more commercial and professional movement. The work of improving non-

profit accounting has been focused on since there are rising concerns about the quality of the 

accounting. The purpose of this study is to investigate how the bookkeepers experience 

working with the accounting, and on this basis, discuss possible causes as to why non-profit 

sports organizations’ accounting varies in quality. The study has been conducted through 

eight qualitative interviews. The participants were six representatives from non-profit sports 

organizations and two representatives of a District Federation from the Swedish Sport 

Confederation. Our study indicates that the bookkeepers find the accounting time consuming. 

This could be a sign that the scope of this kind of accounting has grown. This growth might 

further affect the quality of the accounting due to an increasing lack of time, which in turn 

could possibly lead to the accounting produced by a non-profit sports association not fulfilling 

the qualitative characteristics. 
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1. Inledning 

I inledningen redogör vi för studiens kontext och hjälper läsaren att förstå bakgrunden till 

problemområdet. Redogörelsen resulterar i en problemdiskussion som sedan mynnar ut i 

uppsatsens syfte. Det finns en viss förförståelse för den problematik som finns inom idrotten 

idag då vi båda två har en bakgrund inom idrotten. Detta var en viktig faktor för oss, när vi 

valde vårt område.  

 

 

1.1 Bakgrund  

Idrottsföreningar är numer inte lika beroende av att få in pengar till sin verksamhet genom de 

traditionella bidragen, delvis beroende på att idrotten har globaliserats. Det har medfört att det 

finns en möjlighet för idrottsföreningarna att få in tillgångar på andra sätt (Bies, 2010). Vidare 

diskuterar Peterson (2005) att de ideella idrottsföreningarna till viss del har professionaliserats 

och arbetar idag allt mer som företag. Övergången från en amatör- och folkrörelsebaserad 

verksamhet till en lönearbets- och marknadsbaserad verksamhet har skett succesivt. En 

fritidsaktivitet som tidigare varit utövad och organiserad av obetald arbetskraft i folkrörelsens 

form har succesivt kapitaliserats. Sund (2004) påpekar att spänningen mellan bredd och topp 

betraktas som en viktig drivkraft för hela idrottsrörelsen. Det gör den dynamisk och mottaglig 

för utvecklingsidéer. 

Grahn, Grape, Gärdin, Lundqvist, Persson, Rauma, Sverker och Wilkens (2017) menar att det 

inte finns något klart samband mellan en ideell förenings intäkter och kostnader. 

Idrottsföreningarna arbetar för att få fram det kapital som behövs för att täcka verksamhetens 

kostnader. Intäktssidan i en resultatrapport kan betraktas som en översikt för hur kostnaderna 

täcks. Enligt Thunberg (2006) finns det en variation bland föreningarnas behov av 

redovisning. Det är lättare att se helheten i en liten förening än i en stor. Den 

redovisningsinformation som behövs kan dock vara av samma typ i både den stora som den 

lilla föreningen.  

Larsson von Garagluy (2016) menar med den utveckling som skett att idrottsföreningarna är 

tvungna att maximera utnyttjandet av intäktsmöjligheter, för att kunna visa sig 

konkurrenskraftiga. En intäktsmöjlighet är till exempel idrottsevenemang. Enligt Hellström 

(2004) kännetecknas ett idrottsevenemang av att det genomförs en mängd olika transaktioner 
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mellan olika parter under en relativt kort period. Intäkterna genereras alltså i nära anslutning 

till evenemangets genomförande. Det medför att föreningen som arrangerar evenemanget är 

tvungen att gissa sig till vilka intäkter evenemanget kan generera, vilket betyder att utgifterna 

måste anpassas till dessa gissningar. Det har medfört att många ideella idrottsföreningarna 

enligt Pallin (2004) idag bedriver en omfattande ekonomisk verksamhet.  

 

Gustavsson (2008) anser att bidragsgivare till ideella föreningar har ett behov av ekonomisk 

redovisningsinformation som skiljer sig från behovet som finns hos finansiärer till andra icke 

ideella organisationer. Informationen som används är olika, behövs för att kunna besluta om 

finansiellt stöd till föreningen. Ideella föreningar kan ha både bidragsgivare och långivare. 

Det är framförallt lån- och bidragsgivare samt medlemmar som är mottagare av den ideella 

föreningens redovisning.  

 

Vidare påpekar Mayer, Wang, Egginton, och Flint (2014) att det är en utmaning för ideella 

föreningar att finansiera sina verksamheter på grund av minskat stöd från regeringen. Detta 

har medfört att det har uppstått en konkurrenssituation mellan idrottsföreningarna gällande 

intäkter från sponsorer. Kaplan (2001) menar att redovisningen har blivit allt viktigare för 

ideella föreningar, då dessa möter en ökad konkurrens från liknande verksamheter som alla 

tävlar om samma bidrag. 

 

Bies (2010) menar att det finns ett större fokus på ideella föreningars självreglering gällande 

redovisning. Det finns en önskan hos föreningarnas intressenter att få granska redovisningen 

och därigenom har det uppstått en drivkraft för att skapa eller stärka existerande självreglering 

hos föreningarna. Enligt Benjamin (2008) finns det svårigheter för icke vinstdrivande 

verksamheter att tillhandahålla en redovisning som ger en rättvisande bild av verksamhetens 

ekonomiska ställning. Därför att det finns en utmaning i att kunna få fram tillförlitliga 

mätningar av den ideella föreningens resultat. Thunberg (2006) påpekar att en välordnad 

bokföring kan innebära fördelar för föreningen. En välordnad redovisning kan främja 

diskussioner gällande sponsring från kommun och näringslivet. Detta kan bidra till att flera 

företag vill vara med och stötta föreningen långsiktigt snarare än kortsiktigt menar 

Westerlund (2004).     
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1.2 Problemdiskussion  

Hellström (2004) menar att idrottsföreningar måste färdigställa riktlinjer för hur intäkter och 

kostnader ska hanteras i verksamheten. Det borde vara en självklarhet att alla transaktioner 

bokförs, men detta sker inte alltid. Enligt Burks (2015) medför detta att den redovisning som 

produceras av ideella föreningar blir missvisande: av all ideell redovisning som produceras i 

USA så är 6 procent felaktiga, vilket är ungefär 60 procent högre än felfrekvensen hos 

noterade företag under samma period. De vanligaste felen som görs omfattar intäkter och 

kundfordringar. Orsaken till felaktigheterna i de ideella föreningarnas redovisning framgår 

inte av Burks studie, men det leder till att det egna kapitalet övervärderas eller undervärderas. 

Detta gör det svårt för föreningarna att uppnå god redovisningssed. Marton, Sandell och 

Stockenstrand (2016) definierar god redovisningssed som en kombination av att praxis och 

lagar följs, och där det inte finns lämpliga lagar är istället tillåtet att följa den praxis som finns 

bland företagen gällande redovisningen.  

 

Vidare diskuterar Burks (2015) att kvalitén på den redovisningen som ideella föreningar 

producerar, varierar betydligt beroende på vilken typ av revisor som föreningen har. Om 

föreningen använder sig av en välkänd revisionsbyrå minskar felen betydligt. Dessutom 

granskas föreningarnas bokslut i en mindre omfattning av allmänheten, medierna och 

tillsynsmyndigheterna än företagens redovisning. Enligt Hjelmberg (2017) har 58 procent av 

alla ideella kassörer i svenska idrottsföreningar ingen professionell erfarenhet av att arbeta 

med ekonomi. Det ställs inte heller några krav på att kassören ska besitta dessa kunskaper när 

personen åtar sig uppdraget. 

 

Det finns en växande oro kring vilken kvalité ideella organisationers redovisning besitter. I 

USA genomförde Government Accountability Office (GAO) en undersökning som påvisade 

att det finns flera svagheter i den redovisning som ideella organisationer producerar. 

Undersökningen visade även att över hälften av alla organisationerna som mottager 

donationer, rapporterar felaktiga kostnader för pengainsamling. Att föreningarnas redovisning 

är felaktig kan antingen bero på att det saknas kunskap kring hur en redovisning ska upprättas 

eller att det inte finns intresse för att upprätta en korrekt redovisning, enligt Krishnan, Yetman 

och Yetman (2006).  
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Vidare menar Yetman och Yetman (2013) samt Trussel (2003) att det finns fyra 

varningssignaler gällande redovisningens kvalité som går att applicera på de flesta ideella 

föreningar. Dessa fyra är felaktig redovisning som inte visade att det fanns kostnader, i vilken 

utsträckning den ideella föreningen redovisade undervärderade kostnader, felaktiga 

administrationskostnader, samt sannolikheten för att ideella föreningar har avsiktligt ändrat 

sin redovisning. Verbruggen, Christianes och Mills (2011) påpekar att de finansiella 

rapporternas kvalité kan definieras olika, beroende på för vem redovisningen är upprättad. 

Dessutom finns det olika regelverk för hur redovisning ska upprättas inom olika länder. 

Vidare diskuterar Hemström (2011) att redovisningen i en ideell förening inte är publik i den 

bemärkelsen att vem som helst får ta del av den. Medlemmar i föreningen kan dock efter det 

att årsmötet varit begära att få ta del av de handlingar som har framlagts.  

 

Till skillnad mot ideella föreningar är företagens ekonomiska redovisning strikt reglerad i 

Årsredovisningslagen och i riktlinjer utformade av Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell 

rapportering samt International Accounting Standards Board för att redovisningens kvalité ska 

säkerställas (Hartwig, 2018). (Se vidare avsnitt 2.5 angående ideella föreningars riktlinjer.) 

 

Både Wicker och Breuer (2014) samt Chikoto och Neely (2014) menar att den varierade 

kvalitén i ideella föreningars redovisning beror på att föreningarna främst är fokuserade på att 

uppnå sitt verksamhetsmål, samt betjäna sina medlemmar. Det kan även bero på att 

verksamheten inte får dela ut eventuell vinst till sina medlemmar, eftersom vinsten ska 

återinvesteras i verksamheten.  

 

Enligt Bokelund Svensson (2016) finns det inga föreskrifter om vilka kunskaper den som 

utses till revisor ska besitta. En uppfattning är att en revision genomförs för att hitta 

eventuella fel på det arbete som styrelsen har utfört. Det är viktigt att göra en korrekt revision 

för att säkerställa medlemmarnas förtroende för styrelsen. För att säkerställa kvaliteten i 

redovisningen är det nödvändigt att den som utses till revisor för en ideell förening besitter ett 

ekonomiskt kunnande (Bokelund Svensson, 2016).  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de ekonomiansvariga i de ideella 

idrottsföreningarna upplever arbetet med den ekonomiska redovisningen och utifrån detta 

diskutera möjliga orsaker till varför ideella idrottsföreningars redovisning varierar i kvalité. 

Därför har följande forskningsfråga formulerats:  Vad använder ideella idrottsföreningar sin 

redovisning till och på vilket sätt anser man att redovisningen är viktig? 

 

 

1.4 Avgränsning   

Studien innefattar ideella idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Dessa 

arbetar med ekonomisk redovisning, eftersom det finns krav på det i Riksidrottsförbundets 

stadgar. 
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2. Den svenska idrottsrörelsen  

I detta kapitel redogörs för hur den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd och vad styrelsen 

har för ansvar i en ideell förening. Det presenteras även information om ekonomi i 

föreningar, vad revisorn har för roll samt vilka riktlinjer som finns för den ekonomiska 

redovisningen.  

 

 

2.1 Idrottens organisationsstruktur  

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens paraplyorganisation. Som paraplyorganisation arbetar 

de övergripande med frågor som rör idrotten i samhället och har flera självständiga 

verksamheter anslutna till sig (se figur 1.) Riksidrottsförbundet har till uppgift att ta hand om 

idrottsrörelsens gemensamma angelägenheter på både internationell och nationell nivå. På 

nationell nivå samverkar Riksidrottsförbundet med specialidrottsförbunden som till exempel 

Svenska Handbollsförbundet. På regional nivå arbetar distriktsidrottsförbunden, till exempel 

Dalarnas Idrottsförbund, som Riksidrottsförbundets förlängda arm och 

specialidrottsdistriktsförbunden, till exempel Dalarnas Fotbollsförbund. På lokal nivå finns 

idrottsföreningarna (Wennström & SISU Idrottsutbildarna, 2013; Pallin, 2004). 

 

Figur 1. Idrottens organisation i Sverige. Källa: Wennström & SISU Idrottsutbildarna (2013) 

 

Riksidrottsförbundet 
Specialidrottsförbund 

Distriktsidrottsförbund Specialidrottsdistriktsförbund 

Idrottsföreningar 
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Bokelund Svensson (2016) menar att en annan viktig uppgift för Riksidrottsförbundet är att 

ha hand om den strategiska ledningen, vilket främst innefattar vilken strategi idrotten ska 

välja gällande finansiering, organisationsformer och kommunikation. När det gäller 

finansiering är Riksidrottsförbundet ansvarig för att fördela ut det statliga stödet till 

specialidrottsförbunden, riksidrottsgymnasierna, Sveriges Olympiska Kommitté och lokala 

idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet, 2018). Riksidrottsförbundet har bildat ett 

utbildningsorgan som kallas för SISU Idrottsutbildarna och ska inom föreningsvärlden 

fungera som en resurs. Deras huvudsakliga uppgift handlar om att stimulera människors 

lärande genom att hålla olika utbildningar som får idrottsrörelsen att utvecklas (Pallin, 2004). 

 

2.2 Styrelsens ansvar i ideella idrottsföreningar  

En ideell idrottsförening ska företrädas av sin styrelse som kan bestå av en eller flera, som i 

normalfallet är medlemmar i föreningen (Grahn et al., 2017). Styrelsen betraktas som 

föreningens verkställande ledning. Dess huvudsakliga ansvar är att det ska finnas en 

acceptabel ordning i ekonomin. Med acceptabel ordning menas att det bör finnas underlag för 

respektive transaktion (Bokelund Svensson, 2016; Hemström & Giertz, 2011; Thunberg 

2006).  Ansvaret läggs ofta på den person som har kassörsposten, trots att posten enbart har en 

praktisk funktion (Lundén, 1996).  

 

Enligt Hjelmberg (2017) har 58 procent av alla ideella kassörer i idrottsföreningar ingen 

professionell erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Det ställs inte heller några krav på att 

kassören ska besitta dessa kunskaper när personen åtar sig uppdraget. Peterson (2005) menar 

att vara ansvarig för en elitverksamhet vare sig det handlar om att få ut bästa möjliga resultat 

ur de som är aktiva eller att vara ansvarig för en penningström i miljonklassen kräver en 

betydligt mer utvidgad och mångfacetterad kompetens. Därför har en del föreningar anställt 

personal som antingen arbetar heltid eller deltid. Grahn et al., (2017) anser att styrelsens 

medlemmar är förtroendevalda i ideella idrottsföreningar. Att vara förtroendevald innebär att 

en medlem har fått förtroende från övriga medlemmar att leda och förvalta föreningen. Detta 

arbete är obetalt och sker på ideell tid (Wennström & SISU Idrottsutbildarna, 2013).  
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2.3 Ekonomi i ideella föreningar  

De flesta idrottsföreningar arbetar idag med en inkomstdifferentiering för att kunna skapa 

stabilitet i verksamheten. Det har medverkat till att det genomförs fler transaktioner än 

tidigare mellan företag och idrottsföreningar (Schnurbien & Fritz, 2017). Både Wisker och 

Young, (2010) samt Schnurbien och Fritz (2017) menar på att diversifiera sina inkomster, det 

vill säga att verksamheten bygger upp sin ekonomi med hjälp av intäkter från donationer, 

bidrag från offentlig sektor, försäljningsintäkter från till exempel försäljning av strumpor och 

intäkter från investeringar är en viktig strategi för att bli ekonomiskt oberoende. Om den 

ideella idrottsföreningen uppnår höga värden på total marginal tyder det på att verksamheten 

har stabila intäktströmmar, vilket möjliggör en bättre finansiell planering och säkrare 

budgetprocess anser Mayer, Wang, Egginton och Flint (2014).  

 

Vidare diskuterar Coates och Wicker (2017) samt Winfree, Rosentarub, Mills och Zondlak 

(2019) att idrottsföreningarna bör använda redovisningen internt i verksamheten, eftersom 

den hjälper till att säkerställa verksamhetens hållbarhet. Detta öppnar upp möjligheten för 

styrelsen att utvärdera föreningens ekonomiska situation, vilket leder till att verksamheten kan 

vidta åtgärder i tid. 

 

Schnurbien och Fritz (2017) menar att det är svårt för den ideella verksamheten att visa upp 

en hög ekonomisk tillväxt. I Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse (2018) framkommer 

en sammanställning över dem specialidrottsförbund med högst omsättning i landet (se figur 

2). Svenska Fotbollsförbundet skiljer sig från de övriga specialidrottsförbunden, då de hade en 

omsättning på cirka 510 miljoner kronor. Medan Svenska Handbollsförbundet hade en 

omsättning på cirka 50 miljoner kronor. Däremellan finns Svenska Ishockeyförbundet som 

hade en omsättning på cirka 99 miljoner kronor. 
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Figur 2. Specialidrottsförbunden med högst omsättning år 2017 alt. 2017/2018 i miljoner svenska kronor. Källa:  

Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2018 

 

 

Inom vissa idrotter har specialförbunden utformat ekonomiska krav som de anslutna 

idrottsföreningarna ska förhålla sig till. Till exempel har Svenska Fotbollförbundet som krav i 

sina stadgar att de anslutna föreningarna måste ha en sund ekonomi i sin verksamhet och följa 

god redovisningssed skriver Lindholm (2014). Gustavsson (2008) konstaterade i en 

undersökning att ideella föreningar inte kan kommunicera sitt ändamål med sina 

verksamheter på ett effektivt sätt, genom att använda sig av det kommersiella 

redovisningsspråket. Föreningarna ansåg dock att användandet av begrepp och modeller från 

den kommersiella redovisningen var ett sätt att höja föreningens legitimitet. Då deras 

intressenter kände igen sig i utförandet av deras ekonomiska sammanställning, samtidigt 

ansåg föreningarna att deras intressenter kunde ha svårt att tolka rapporternas innehåll. Till 

exempel att redovisa kapital som är öronmärkt för ett visst ändamål som eget kapital kan vara 

direkt missvisande.   

 

Wicker och Breuer (2014) påpekar att idrottsföreningars storlek kan öka genom att gå från 

den lilla lokala föreningen upp till nationell nivå och organisationer med fler anställda kan 

generera mer intäkter eftersom de är större. De idrottsföreningarna som har anställd personal 

är mer professionella i termer av finansiell effektivitet. Detta kan bidra till att 

idrottsföreningen kan använda sig av sin personal för att utveckla verksamheten och få en 

stabilitet i ekonomin enligt Chikoto och Neely (2014).   

 

 

0 100 200 300 400 500 600

Fotbollsförbundet

Golfförbundet

Ishockeyförbundet

Ridsportförbundet

Innebandyförbundet

Skidförbundet

Handbollsförbundet

Simförbundet

Gymnastikförbundet



 

 

10 

2.4 Revision i ideella idrottsföreningar 

Både Bokelund Svensson (2016) och Thunberg (2006) skriver att en bra revision utförs 

löpande under året och inte bara inför årsmötet när alla sammanställningar är klara. Revisorn 

ska helst flera gånger om året följa upp föreningens verksamhet. En revision handlar inte om 

att leta fel. Det handlar främst om att granska den ekonomiska redovisningen samt genomföra 

en förvaltningsrevision. Vidare diskuterar Bokelund Svensson (2016) att en revisor inte får 

hjälpa till med föreningens redovisning med mer än att ge allmänna råd och anvisningar. 

Detta för att revisorn skall vara neutral och inte kontrollera det egna arbetet. 

 

 

2.5 Ideella föreningars riktlinjer  

I en publikation utgiven av Bokföringsnämnden (u.å.) framkommer det att en idrottsförening 

är skyldig att upprätta en löpande bokföring om värdet på verksamhetens tillgångar överstiger 

30 prisbasbelopp, det vill säga 1 395 000 kronor för år 2019 eller 1 500 000 kronor. 

Tillgångarna i en ideell idrottsförening byggs upp med hjälp av bidrag från staten och 

kommunen, inkomster från försäljningar, gåvor från medlemmar och utomstående samt 

medlemsavgifter (Thunberg, 2006).  

 

Riksidrottsförbundet skriver i sina stadgar att alla anslutna föreningar ska föra räkenskaper 

och upprätta verksamhetsberättelse som innehåller en resultatrapport och en balansrapport 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Att vara bokföringsskyldig betyder att verksamheten ska 

löpande bokföra sina transaktioner i en huvudbok i en kronologisk och systematisk ordning. 

Det medför att det måste finnas underlag för alla affärshändelser (Malmsten och Pallin, 2005). 

Riksidrottsförbundet (2019) har sammanfattat sina riktlinjer och råd gällande föreningars 

redovisning i en publikation som de kallar för ”Idrottens redovisning”. Denna publikation 

syftar till att hjälpa de ideella föreningarna i arbetet med den löpande bokföringen.  

 

Bokföringsnämnden (2018) skriver att beroende på den ideella föreningens storlek och 

omsättning, ställs det olika krav på vilka finansiella rapporter som ska upprättas. Det finns tre 

olika typer: årsredovisning, årsbokslut samt förenklat årsbokslut. En ideell idrottsförening är 

enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) skyldig att upprätta en årsredovisning om 

verksamheten under de två senaste räkenskapsåren uppfyllt ett av följande tre villkor. 

Antingen har de haft mer än 50 anställda, haft en balansomslutning på mer än 40 miljoner 



 

 

11 

kronor eller haft en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor. Vidare skriver 

Bokföringsnämnden (2018) att en ideell förening som inte uppfyller något av villkoren i 

Årsredovisningslagen, men har en nettoomsättning på över tre miljoner ska föreningen 

upprätta ett årsbokslut. Ett årsbokslut består av en balansrapport, en resultatrapport samt 

upplysningar kring verksamheten. Om föreningen har en nettoomsättning under tre miljoner 

kronor får istället ett förenklat årsbokslut upprättas. Det förenklade bokslutet består av endast 

en balansrapport och en resultatrapport.  

 

Enligt Bokföringsnämnden (2010) ska föreningar använda sig av avskrivning för sina 

tillgångar, både byggnader och maskiner samt inventarier. Avskrivningarna beräknas utifrån 

hur länge föreningen kommer nyttja tillgången, inventarierna skrivs av på högst fem år även 

om föreningen kan nyttja dessa längre. Avskrivningarna ska ske med lika mycket varje år 

oavsett när på året som tillgången köptes in. Dessa tillgångar ska tas upp i balansräkningen 

och förtecknas i en särskild förteckning som ska innehålla uppgifter om anskaffningsvärde, 

nyttjandeperiod och anskaffningstidpunkt. 

 

Vidare framkommer det i Bokföringsnämnden (2018) att de föreningar som inte är 

bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen inte behöver följa lagstiftningen eller 

bokföringsnämndens allmänna råd. Men föreningarna omfattas däremot alltid av vissa regler i 

skattelagstiftningen. Därför måste föreningarna föra en löpande bokföring över vissa utgifter, 

inkomster, tillgångar och skulder för att ha underlag till uppgifter som har lämnats till 

Skatteverket.   
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3. Teoretiskt ramverk  

I det följande kapitalet presenteras de teorier som har används för att kunna besvara syftet 

och forskningsfrågorna i uppsatsens analysdel. Avsnittet består av både litteratur och 

vetenskapliga artiklar som är relevanta för forskningsområdet.  

 

 

3.1 Institutionell teori 

I slutet på 1970-talet började ett antal forskare att ifrågasätta idén om att organisationen är ett 

rationellt verktyg som uppnår sina mål genom att producera varor och tjänster. Dessa forskare 

ansåg att existerande organisationer var institutionaliserade, vilket betyder att det snarare är 

omgivningen samt hur saker har gjorts tidigare som påverkar vad som sker i en verksamhet 

(Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2006). Meyer och Rowan (1977) menar på att 

institutionaliserade organisationer ska betraktas som formella organisationer. En formell 

organisation karaktäriseras av att det finns tydliga strukturer och en tydlig ekonomisk 

styrning. Strukturerna fungerar som en uppsättning regler som i sin tur är kopplat till både 

arbetsfördelning och styrning. Detta gör det möjligt för verksamhetens ledning att styra 

arbetsprocesserna mot uppsatta mål. Marton, Sandell och Stockenstrand (2016) menar att 

organisationer kan ha olika former, allt ifrån den lilla ideella föreningen till de stora 

multinationella börsnoterade bolagen.  

 

Larsson von Garagluy (2016) beskriver att institutioner utgör en ram med normer och 

värderingar som med tiden tenderar att uppfattas som självklara inom ett organisationsfält. 

Eriksson-Zetterqvist (2009) skriver att ett organisationsfält antingen kan utgöras av industrier 

som är kopplade till varandra genom kedjan leverantör-producent-återförsäljare eller 

industrier inom en och samma bransch. Ett organisationsfält uppkommer när olika parter och 

uppdragsgivare inom ett område börjar ha mer kontakt med varandra. Detta leder till en ökad 

interaktion, vilket i sin tur ger upphov till ökat informationsutbyte gällande varandra samt 

vilka organisationer som kan bistå med omfattande resurser. Det betyder att det förekommer 

både informella och formella regler och krav på sättet att organisera och bedriva 

verksamheten. Detta har medfört att organisationer satt upp normer för hur en uppgift ska 

utföras. Om dessa normer bryts finns det en risk för att handlandet uppfattas som felaktigt 

enligt Larsson von Garaguly (2016). Detta skapar en organisationskultur i verksamheten och 

ju starkare kulturen är desto större förtroende kommer det att råda mellan företagsledningen 
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och medarbetarna respektive mellan anställda på olika enheter. Det medför att det uppstår ett 

mindre behov av att kontrollera varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2014).   

 

Vidare försöker institutionella organisationer inom ett organisationsfält enligt Verbruggen, 

Christianes och Milis (2011) att efterlikna varandra. Det finns tre mekanismer som påverkar 

en organisation till att efterlikna en annan. Dessa mekanismer kallas för normativ isomorfism, 

tvingande isomorfism och imiterande isomorfism. Larsson von Garaguly (2016) beskriver det 

som att tvingande isomorfism är ett resultat av att starka organisationer riktar informella eller 

formella krav på anpassning mot svaga organisationer. Medan imiterande isomorfism betyder 

att organisationer efterliknar andra framgångsrika organisationer, främst när en organisation 

känner osäkerhet. Normativ isomorfism kan relateras till att organisationer som oftast 

anställer medarbetare som har en professionell utbildning. Eriksson-Zetterqvist (2009) 

betecknar isomorfism som organisationsutveckling.  

 

 

3.2 Intressentteorin  

Intressentteorin beskrivs med hjälp av en teoretisk modell som beskriver ett företags 

förhållande till sina intressenter. En intressent är någon som påverkar eller blir påverkad av 

företaget eller dess verksamhet. Med hjälp av intressentteorin kan ett företags intressenter 

som finns i omgivningen identifieras. Intressenterna delas ofta upp i primära och sekundära, 

där den förstnämnda gruppen är de intressenter som betraktas vara nödvändiga för företagets 

överlevnad. Den sekundära gruppen är de som kan skapa en opinion som antingen kan vara 

positivt eller negativt för företaget. Dessa påverkar inte företaget i den uträckning som de 

primära intressenterna gör (Grafström, Göthberg och Windell, 2015).  

 

I en ideell förening anses de primära intressenterna vara föreningens medlemmar och 

eventuell anställd personal. En idrottsförenings primära och sekundära intressenter illustreras 

i nedanstående modell (se figur 3). Calabrese (2012) menar en intressent kan kräva att de 

bidrag som föreningen får används på ett visst sätt, vilket kallas för en temporär begränsning. 

Ett exempel på detta är när föreningen får ett bidrag till ett specifikt ändamål. Kapitalet är 

begränsat för föreningen och får endast användas till det specifika ändamålet. 
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Figur 3. Idrottsföreningens intressenter 

 

 

3.2.1 Intressenters användning av redovisningen  

Burks (2018) påpekar att en ideell idrottsförenings intressenter och styrelsemedlemmar 

värderar högkvalitativa ekonomiska sammanställningar och att värdet inte nödvändigtvis 

skiljer sig från rapporternas användbarhet. En ideell idrottsförenings förmåga att producera 

felfria ekonomiska sammanställningar, ger intressenterna en signal om att det finns en 

fungerande intern kontroll och hanteringsprocess vad det gäller ekonomin. Det leder till att 

organisationen betraktas som sund.  

 

 

3.3 Användning av redovisning i företag 

Företagen strävar ständigt efter att uppnå ett stabilt förhållande till både sin omgivning samt i 

relationen med företagets intressenter. Mellan företaget och intressenterna existerar ett 

beroendeförhållande, vilket innebär att intressenterna är beroende av företaget och tvärtom. 

Ax, Johansson & Kullvén (2015) menar att det betyder att verksamheten måste hitta en balans 

mellan de bidrag som intressenterna lämnar till företaget och de belöningar som företaget 

lämnar till intressenterna. Detta har medfört att företagens mål främst handlar om att 

tillgodose intressenternas krav. Därför använder företagen sin redovisning som ett 
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kommunikationsverktyg. För att regelbundet förse företagets intressenter exempelvis ägare, 

banker, långivare och Skatteverket med information om huruvida företaget tjänar några 

pengar och vems pengarna är (Ax, Johansson & Kullvén, 2015; Marton, Sandell & 

Stockenstrand, 2016).  

 

Internt i verksamheten används redovisningen som ett informationsverktyg, som fångar upp 

företagets olika delar. Syftet med att upprätta interna rapporter handlar om att företaget vill 

uppnå en bättre styrning genom att följa upp verksamhetens olika enheter kontinuerligt. 

Överordnade enheter vill följa upp arbetet i underordnade enheter för att se om de presterar 

enligt vad de utfäst att göra i planer. Medan de underordnade enheterna enbart är intresserade 

av att redovisningen ska ge besked om utfallet av verksamheten. Detta ger företagsledningen 

och divisionscheferna som betraktas vara företagens interna intressenter en möjlighet att följa 

företagets utveckling. Vidare utgör redovisningen både underlag och uppföljning av budget 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Syftet med att arbeta med integrerad rapportering är att 

förbättra förtroendet för företag som ansvariga samhällsaktörer skriver Johanson och Skog 

(2015).  

 

Carrington (2014) beskriver det som att redovisningen även används som en intern kontroll 

för att säkerställa att transaktioner har registrerats och dokumenterats på ett tillförlitligt sätt 

inom företag. Denna process tar sig ofta uttryck i system som inte lämnar något utrymme för 

fel eller misstag. Det är företagsledningens ansvar i sin roll som förvaltare av ägarnas kapital 

och som arbetsgivare för företagets anställda att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 

betryggande sätt, där bra och dåliga affärsbeslut enbart ska påverka ägarnas, de anställda och 

andra intressenters situation. Enligt Hartwig (2018) kan detta liknas med redovisningens 

kontrollroll. I kontrollrollen använder företagsledningen redovisningen för att internt 

utvärdera hur väl företaget har presterat under året. Vidare använder företagets ägare 

rapporterna för att kontrollera huruvida ledningen gjort ett bra eller dåligt jobb. Kontrollrollen 

är en del av beslutsrollen, där redovisningen ligger till grund för beslut. 

 

Enligt Hartwig (2018) har redovisningen även en legal roll inom företagen. Det innebär att 

redovisningen ligger till grund för icke frivilliga och frivilliga kontrakt. De frivilliga 

kontrakten innefattar främst så kallade skuldkontrakt som upprättas mellan banker och 

företag. Det är inte helt ovanligt att dessa kontrakt innehåller så kallade kovenanter. En 

kovenant är ett krav som oftast är formulerat som ett finansiellt nyckeltal som banker ställer 
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som villkor vid utfärdandet av krediten.  De icke frivilliga kontrakten är sådana kontrakt som 

företag tecknar med staten. Dessa kontrakt innebär på att företagen betalar bolagsskatt och 

arbetsgivaravgifter. I gengäld tillhandahåller staten både infrastruktur och utbildad personal.  

 

 

3.4 Legitimitetsteorin    

Arbetet med att upprätta redovisning är numera präglat av viljan att åstadkomma legitimitet 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2015; Marton, Sandell & Stockenstrand, 2016). Deegan och 

Unerman (2011) menar att organisationer vill försäkra sig om att de upplevs som att de verkar 

inom de regler och normer som finns i deras omvärld. Dessa normer och regler är inte 

konstanta, utan ändras över tid. När det något förändras i organisationens omvärld måste 

företagen anpassa sig till de nya normer som uppstår. Företagen vill gärna uppfatta sig som 

legitima, men det är upp till omvärlden att avgöra detta. Legitimitetsteorin lutar sig mot att det 

finns ett socialt kontrakt mellan organisationen och den omgivning som organisationen verkar 

inom. Det sociala kontraktet är inte lätt att definiera, men konceptet innebär att det ska 

representera förväntningarna på hur organisationen ska genomföra sin verksamhet. Grafström, 

Göthberg och Windell (2008) påpekar att vara legitim innefattar att vara accepterad. Ett 

legitimt företag är ett företag som anses ha tillåtelse att verka inom ett organisationsfält och 

vars verksamhet alltså anses vara berättigad. 

 

Larsson von Garaguly (2016) beskriver att förtroendevalda inom idrotten tycks föredra att 

agera utifrån en kommersiell logik och en företagsrationalitet. Ett anammande av 

företagslogiken som i detta fall är synonymt med begreppet kommersiell logik, behöver inte 

handla om att förbättra resultaten eller att öka effektiviteten. När en idrottsförening agerar 

utifrån en företagslogik handlar det dels om att skapa legitimitet och dels om att skydda vissa 

delar av idrottsrörelsen ifrån komplexa och motstridiga krav från omvärlden. Wijkström 

(2004) menar att idrottsföreningarna har tagit efter näringslivets tankesätt och arbetar hårt för 

att anpassa sig till de nya tankemodellerna.  

 

 

3.5 Kvalitetskriterier för redovisning  

För att ett företags redovisning ska betraktas som legitim och bestå av hög kvalité enligt deras 

intressenter finns det ett antal kriterier som företagen brukar ta hänsyn till. Det finns två 
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huvudkriterier som redovisningen måste uppfylla. Det första innefattar att redovisningen ska 

vara relevant, vilket innebär att den information som finns ska kunna användas för 

beslutsfattande. Informationen ska kunna göra skillnad, det vill säga att redovisningen ska 

användas för att göra prognoser om framtiden samt följa upp och bedöma precisionen i 

tidigare prognoser. Det andra huvudkriteriet, verklighetstrogen representation, innefattar att 

redovisningen ska vara neutral, vilket betyder att upprättarna av redovisningen ska göra sitt 

yttersta för att i den mån det går avbilda företaget så balanserat och neutralt som möjligt. Där 

till exempel verksamhetens tillgångar varken över eller undervärderas. Verklighetstrogen 

representation betyder även att det är den ekonomiska innebörden som är det viktiga att visa. 

Om det innebär att vissa regler inte följs är det godkänt om det är i enlighet med rådande 

praxis (Bokföringsnämnden, 2017; Hartwig, 2018; Lönnqvist 2011). 

 

Förutom huvudkriterierna finns det kvalitetsförbättrande kriterier. Ett av dessa kriterier är att 

företagets avsikt ska vara att fortsätta sin verksamhet när redovisningen upprättas om inte en 

planerad avveckling kommer att genomföras under det kommande året. Vidare ska 

redovisningen uppfylla kriteriet att den ska vara utformad så att den är jämförbar och 

konsekvent. Detta för att eventuella intressenter ska kunna jämföra både mellan år samt 

mellan konkurrerande företag för att kunna bilda sig en uppfattning om företaget. För att nå 

dit är det av vikt att verksamheterna använder samma principer (Bokföringsnämnden, 2017; 

Hartwig, 2018; Lönnqvist 2011).  

 

Vidare diskuterar Hartwig (2018) att redovisningen ska vara verifierbar, vilket innefattar att 

redovisningen ska bygga på underlag som ska gå att objektivt antingen verifiera eller bevisa. 

Detta innebär att redovisningen ska vara tillförlitlig. Desto längre den tidsmässiga differensen 

är mellan redovisningsperiodens slut och det att redovisningsrapporten produceras samt 

offentliggörs, desto större är risken för att informationen i redovisningsrapporten inte kommer 

att kunna ligga till grund för beslut. Detta för att informationen inte längre är aktuell. Artsberg 

(2005) menar det sista kriteriet är begriplighet, vilket betyder att redovisningen ska vara 

begriplig för läsaren. Om det finns information som kan vara för komplex ska informationen 

inte uteslutas om den är relevant för beslutsfattande. Vidare diskuterar Artsberg (2005) att i 

International Accounting Standards Boards föreställningsram nämns det att läsaren av 

redovisningen har en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs.    
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4. Metod  

I detta kapitel beskrivs hur empirin samlats in för att kunna undersöka studiens 

forskningsfråga. Därefter presenteras hur det insamlade materialet har bearbetats, och till 

sist en reflektion kring de val som gjorts.   

 

 

4.1 Insamlingsmetod  

Insamlingen av det empiriska materialet gjordes med hjälp av delvis strukturerade intervjuer 

som genomfördes på en plats som valdes av intervjupersonerna. Intervjuer kan leda till en 

djupare insikt i det som studien avser att undersöka och är ett bra sätt att få reda på hur 

intervjupersonen tänker kring samt upplever det som ämnas att undersökas (Alvehus, 2013; 

Repstad, 2007). Anledningen till varför en kvalitativ metod valdes, grundar sig i att det 

önskas en mer djupgående insikt i hur de ideella idrottsföreningarna arbetar med sin ekonomi 

och dess redovisning. 

 

Att undersöka detta med en kvantitativ metod med till exempel enkäter, är inte optimalt för 

denna studie. Intervjuer kan ge en högre villighet att delta i studien och mer uttömmande samt 

djupgående svar på de ställda frågorna. Dessutom är det större chans att det är rätt person som 

har den efterfrågade kunskapen som svarar på frågorna än vid enkäter (Andersen, 1998; Patel 

& Davison, 2011).   

 

Att välja den delvis strukturerade intervjun var ett självklart val och detta förstärktes desto 

längre arbetet fortlöpte. Att genomföra en öppen intervju skulle göra att det som önskas 

undersöka kanske missas, då intervjupersonen får tala helt fritt utifrån ett ämne. En helt 

strukturerad intervju är istället tvärtom då intervjupersonen inte kan tala fritt på samma sätt 

utan frågorna är strukturerade på ett sånt sätt att det ofta kan bli korta svar som inte är 

speciellt djupgående. Den delvis strukturerade intervjun kan då vara ett bättre val. Den 

erbjuder intervjupersonen att tala fritt och djupgående men inom de områden som avser att 

undersökas, då intervjuledaren kan ställa följdfrågor för att få mera utvecklade svar. I en 

delvis strukturerad intervju följde intervjuledaren ett formulär som bestod av ett antal öppna 

frågor som samtalet centrerades kring. Det ger intervjupersonen möjlighet att påverka 

intervjuns innehåll (Andersen, 1998; Alvehus, 2013).  
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4.2 Datainsamlingsprocess 

Kontakt upprättades med två av distriktsidrottsförbunden som har sitt säte i Mellansverige. 

Via sociala medier upptäckte vi att ett distriktsidrottsförbund skulle vara värd för en 

utbildning för kassörer i ideella idrottsföreningar senare under våren. En förfrågan om 

deltagande skickades, i hopp om att kunna eventuellt få presentera denna studie för 

kursdeltagarna och finna intresserade intervjupersoner. Detta bifölls av det arrangerande 

distriktsidrottsförbundet, vilket utmynnade i att en intervjuperson direkt tackade ja till att 

delta. Ett mail skickades ut till alla som deltog med mer ingående information angående 

studien, för att ge dem möjlighet att fundera över huruvida de ville delta eller inte (se bilaga 

1).  

 

I kommunens föreningsregister finns det kontaktuppgifter till registrerade idrottsföreningar. 

Samma förfrågan som ställdes till kursdeltagarna skickades ut till samtliga idrottsföreningar 

som var anslutna till specialidrottsförbund som i sin tur var anslutna till Riksidrottsförbundet. 

Då svarsfrekvensen var låg publicerades informationen om studien i sociala medier. Denna 

tidigare förfrågan följdes upp med nya mail och även telefonsamtal med vissa föreningar 

angående studien. Detta medförde att tillräckligt många intervjupersoner tackade ja. 

 

 

4.2.1 Intervjuer  

Varje intervju genomfördes enskilt och ostört på plats vald av intervjupersonen. Forskarna 

gav intervjupersonerna föreningens lokaler som förslag för mötesplats. Intervjupersonen fick 

avgöra vart intervjun skulle genomföras, i enlighet med Trost (2010). Anledningen till att 

intervjuerna genomfördes på plats vald av intervjupersonen var för att det skulle vara så 

smidigt som möjligt för denne, samt att det innebar att de var på en för dem trygg plats vilket 

gör att de kan känna sig mer avslappnade och villiga att samtala än om intervjun hade 

genomförts i en för intervjupersonen obekant miljö. Varje intervju inleddes med en mindre 

presentation av studien, då intervjupersonen frågade efter detta.   

 

En viktig förmåga som en intervjuledare bör använda sig av vid intervjutillfällen, innefattar 

att kunna lyssna aktivt på det samtal som förs med intervjupersonen, samt vara beredd med att 

ställa följdfrågor för att följa upp eventuella intressanta paralleller (Alvehus, 2013). Frågorna 

handlar främst om att uppmuntra intervjupersonen till att fortsätta prata. Det kan till exempel 
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röra sig om följdfrågor som leder till att intervjupersonen utvecklar sitt svar. Den gode 

lyssnaren visar genom detta ett intresse av att veta vad intervjupersonen har att berätta. Att 

våga vara tyst när intervjupersonen har avslutat en replik, är även det viktigt för forskningen.  

Det ger intervjupersonen möjligheten att tänka efter kring det som har sagts och väljer genom 

detta att berätta mer om det ämne som diskuteras. Båda författarna till studien var därför med 

i samtalet med intervjupersonen. Den ena ledde intervjun, medan den andra satt tyst med och 

lyssnade samt förde anteckningar. Det kan vara en fördel att vara två anser Trost (2010) då 

detta kan ge en större informationsmängd samt förståelse hos dem om dessa är samspelta 

gällande intervjun.  

 

I enighet med Rennstam och Wästersfors (2015) upprättades en tematisk intervjuguide med 

de sakfrågor som intervjun skulle utgå från (se bilaga 2). Varje intervju spelades in efter att 

intervjupersonen givit sitt samtycke. Alvehus (2013) menar att om forskarna till studien 

enbart hade förlitat sig på att föra anteckningar i samband med intervjuerna, kan det som 

berättas under intervjun förändras på vägen. Det som intervjuaren hör är också det som skrivs 

ner, vilket gör att det inte alltid stämmer med vad som sagts. Vidare är det svårt att skriva 

tillräckligt fort för att få med allt nödvändigt och samtidigt vara en god lyssnare. Varje 

intervjuperson informerades att den information som de delgav skulle hanteras konfidentiellt, 

vilket innebar att inga namn skulle publiceras i den empiriska presentationen samt att 

forskarna har tystnadsplikt. Det informerades även om att intervjupersonerna när som helst 

under intervjun hade möjlighet att avbryta intervjun utan att meddela anledning. Samt hur 

insamlad data skulle hanteras och att den ska förstöras efter godkänd examination. Att allt 

material behandlas konfidentiellt innebär att det är enbart forskarna till studien som vet vem 

intervjupersonen är. Samt att det är enbart forskarna som har tillgång till materialet (Patel & 

Davison, 2011).  

 

Intervjuerna varade i genomsnitt i cirka 30 minuter per gång. Om intervjuerna tar längre tid, 

det vill säga går upp mot mellan 45 minuter till 1 timme, finns risken för att intervjupersonen 

tröttnar samt tappar både fokus och intresse. Intervjuer ansikte mot ansikte är kostsammare än 

att genomföra till exempel enkäter, då detta tar längre tid och kräver resor (Andersen, 1998; 

Denscombe 2009). Den tilltänkta teknikutrustningen funktionstestades innan första intervjun 

för att ha möjligheten att finna andra alternativ innan första intervjun ägde rum. 

 



 

 

21 

4.3 Urval   

Studiens urval består dels i ett snöbollsurval som bestäms genom att en person hänvisar till en 

annan kollega (Denscombe, 2009).  Det var ingenting som var planerat från början, utan två 

intervjupersoner hänvisade vissa av studiens frågor till en kollega som kunde ge 

kompletterande alternativt mer djupgående svar. Bekvämlighetsurval har som tendens att 

enbart spegla en viss grupp (Denscome, 2009; Alvehus, 2013).  Distriktsidrottsförbunden 

verkar som Riksidrottsförbundets förlängda arm, och finns på flera olika orter i landet, medan 

Riksidrottsförbundet har sitt säte i Stockholm. Det togs kontakt med två av 

distriktsidrottsförbunden som har sitt säte i Mellansverige. Detta val gjordes för att minska 

restiden och för att det kan vara lättare att hitta en passande tid för alla parter. I studien ingår 

sex stycken föreningar vars medlemsantal varierar mellan 65 till 600 och inom vissa 

föreningar finns anställd personal. Dessutom ingår två intervjupersoner från ett 

distriktsidrottsförbund. 

 

Det finns krav från Riksidrottsförbundet (2017) i deras stadgar på att alla anslutna 

idrottsföreningar ska föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med balansrapport 

och resultatrapport. Detta visar att idrottsföreningarna arbetar med någon form av ekonomisk 

redovisning. Därför var det givet att vända sig till dessa föreningar, istället för andra ideella 

föreningar med annan inriktning. Om någon annan inriktning hade valts finns risken att 

studien hade blivit knapp, då det kan visas att dessa inte alls arbetar med ekonomi på något 

sätt.  

 

I en idrottsförening är det styrelsen som har ansvaret för att det finns en acceptabel ordning på 

ekonomin (Grahn et al., 2017). Men det huvudsakliga ansvaret för att verksamhetens 

finansiella rapporter visar en verklighetstrogen bild, läggs oftast på den som innehar 

kassörsposten. Detta trots att denna post egentligen enbart har en praktisk funktion skriver 

Lundén (1996). En del föreningar har likväl anställd personal vars uppgift är att bland annat 

sköta den löpande bokföringen. Därför har intervjupersonen en roll där de antingen arbetar 

dagligen med föreningens ekonomi eller innehar kassörsposten. Följande urvalskriterier för 

föreningarna har använts: 

 Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet  

 Intervjupersonen ska ha hand om föreningens ekonomi eller vara kassör.  



 

 

22 

4.4 Bearbetning av empiriskt material   

Intervjuerna transkriberades i enlighet med Alvehus (2013) konversationsanalysmetod. Det 

transkriberade materialet analyserades några gånger för att kunna förstå hur föreningarna 

använder sin redovisning. Därefter har materialet sorterats enligt Rennstam och Wästersfors 

(2015), för att kunna skapa en ordning i materialet, då samtalet med intervjupersonen har 

berört ett antal olika teman. Sorteringen besvarar det som kallas för kaosproblemet, det vill 

säga att det finns en oreda i kvalitativt material. Med hjälp av sorteringen kan forskarna 

plocka fram beståndsdelar ur sitt material. Detta gör att beståndsdelarna kan placeras in i sitt 

specifika sammanhang, som växer fram under skrivprocessen.    

 

I nästa steg reducerades materialet för att kunna identifiera utdrag som exemplifierar 

materialet på ett klarläggande och rättvist sätt. Materialet kategoriserades i enlighet med det 

Rennstam och Wästerfors (2015) kallar kategorisk reducering. Vissa delar av det insamlade 

materialet har sorterats bort, för att kunna presentera det insamlade materialet på ett 

överskådligt och mer lätthanterligt sätt. Detta ger forskarna en möjlighet att dels låta sig 

disciplineras och styras av materialet, samtidigt som forskarna får en chans att kommentera 

det som framkommer i studien. Samtidigt ges även möjlighet till att i analysen kommentera 

den information som framkommer i studien. Reducering besvarar det som kallas för 

representationsproblemet.  Föreningarnas representanters berättelser kategoriserades in i 

riktlinjer och inkomstkällor, användning och granskning av redovisning samt föreningens 

intressenter. Distriktsförbundets representanters berättelser delades in i samma kategorier. 

 

 

4.5 Etiska ställningstaganden   

Med hänsyn taget till The General Data Protection Regulation (GDPR) (som i Sverige är 

kallat för Dataskyddsförordningen) har studiens ämne och hur behandlingen av information 

från intervjupersonerna hanterats, anmälts till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud. För att 

säkerställa att studien följer de forskningsetiska rutiner som krävs för ett vetenskapligt 

genomförande, har de fyra aspekterna som tas upp av Bryman (2018) tagits i beaktande. 

Dessa aspekter är nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

informationskravet. Vad respektive aspekt innebär presenteras nedan:  
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 Nyttjandekravet betyder att intervjupersonerna ska få information om att de uppgifter som 

de lämnar endast används till den aktuella studien.  

 

 Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt så att 

ingen obehörig kan komma åt dem.  

 

 Samtyckeskravet betyder att intervjupersonerna i studien har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan i studien.  

 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera samtliga berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte.  

 

Samtliga punkter har tagits i beaktande. Ett informationsbrev gick ut till samtliga 

intervjupersoner med information om detta (Se bilaga 1). 

  

 

4.6 Metodkritik  

Valet att använda kvalitativa intervjuer som metod kan kritiseras. Repstad (2007) lyfter att 

intervjuer kan fokusera för mycket på enskilda personers åsikter istället för att visa helheten. 

Därmed betraktas metoden att vara alltför idealistisk och individualiserad, vilket kan påverka 

den tilltänkta undersökningen negativt. I dessa situationer kan intervjuerna bli alltför styrda 

för att undersökningen ska kunna besvaras, vilket kan leda till att det inte framkommer 

tillräckligt uttömmande svar från intervjupersonen. Eftersom delvis strukturerade intervjuer 

användes, så blev intervjuerna till viss del styrda. Alvehus (2013) lyfter fram kritik gällande 

inspelning av intervjuer. Att spela in intervjuer kan störa intervjupersonen, vilket kan medföra 

en begränsning i hur öppen intervjupersonen kan vara i samtalet. Ingen av intervjupersonerna 

hade invändningar mot att samtalet spelades in och samtalen verkade inte bli påverkade av att 

de spelades in.  

 

Enligt Rennstam och Wästersfors (2015) finns det risker med att sortera insamlade empiriska 

materialen. Risken handlar om huruvida forskaren gör materialet rättvisa eller inte.  För att 

försöka göra det insamlade materialet rättvisa har materialet först sorterats enskilt av båda 

forskarna och sedan har en gemensam sortering diskuterats fram.  Trost (2010) påpekar att 
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forskare som använder sig av kvalitativa intervjuer som val av metod är inte intresserade av 

att låta det insamlade empiriska materialet tala för sig själv. Insamlat empiriskt material blir 

intressant först när materialet tolkas med hjälp av något teoretiskt perspektiv. I denna studie 

har forskarna varit intresserade av vad det insamlade materialet har att säga, utan tolkningen 

med hjälp av teori.  

 

Vidare menar Trost (2010) att det finns nackdelar med att spela in intervjuer. Det tar tid att 

lyssna igenom inspelningarna, samtidigt som det är besvärligt att spela fram och tillbaka 

intervjuerna för att leta rätt på en detalj. Sådana detaljer som till exempel en gest är omöjligt 

att få med. Att intervjuerna spelades in gjorde att forskarna fick möjlighet att gå tillbaka och 

kontrollera vad som sagts under intervjun. Denna möjlighet till kontroll väger tyngre än att 

arbetet med att transkribera är tidskrävande. Om inte inspelningen hade skett finns risken att 

forskarna hade tolkat anteckningar och minnen annorlunda mot intervjupersonens mening. 

Denscombe (2009) riktar kritik mot bekvämlighetsurval och menar på att forskaren gör 

urvalet baserat på att det finns begränsade resurser att tillgå.  
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 5. Empirisk presentation   

I detta avsnitt redovisas datainsamlingen från de genomförda intervjuerna. Det 

transkriberade materialet har sorterats och reducerats enligt Renstam och Wästerfors (2015) 

tematiska metod. 

 

 

När det transkriberade materialet reduceras framkom det till viss del gemensamma mönster i 

intervjupersonernas framställningar, vilket medförde att en helhetsbild av studiens 

undersökningsområde åskådliggjordes. Med hjälp av detta kunde det empiriska materialet 

kategoriserades in i följande tre teman; riktlinjer och inkomstkällor, användning och 

granskning av redovisning samt föreningens intressenter.  

 

För att intervjupersonerna ska få vara anonyma, kommer det insamlade empiriska materialet 

presenteras sammanfattat för att informationen som de lämnat inte kan kopplas till en specifik 

intervjuperson. Vad intervjupersonerna har för bakgrund kan vara relevant för redovisningens 

kvalité. Men i denna studie har detta inte tagits i beaktande, därför att det går att diskutera 

redovisningens kvalité genom att undersöka hur de ideella idrottsföreningarna använder sig av 

redovisningen. En ideell idrottsförening kan ha en frekvent omsättning av både personal och 

styrelsemedlemmar. Med tanke på detta har inte intervjupersonernas bakgrunder en 

avgörande roll i denna studie.  

 

 

5.1 Riktlinjer och inkomstkällor 

 

5.1.1 Riktlinjer 

Här framkom det olika uppfattningar om vilka riktlinjer som föreningarna ska förhålla sig till 

gällande den ekonomiska redovisningen. Något som flera av föreningarnas representanter var 

överens om är att de följer i första hand bokföringslagen. En föreningsrepresentant lyfte att 

det finns riktlinjer i föreningens stadgar, men att det inte spelar någon roll vad det stod i 

stadgarna då de upprättade bokslut oavsett. Två av föreningarnas representanter som är 

verksamma inom två vitt skilda idrotter sa att det inte finns några riktlinjer att förhålla sig till 

gällande den ekonomiska redovisningen. En föreningsrepresentant utmärkte sig från de andra 
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och menade på att det fanns riktlinjer från Riksidrottsförbundet och Skatteverket som 

idrottsföreningarna ska förhålla sig till. En föreningsrepresentant förklarade att: 

 

”Föreningar har ju samma skyldigheter som övriga. Att sköta det ekonomiska 

efter lagen.” 

 

En annan föreningsrepresentant berättade att främsta anledningen att de arbetar med löpande 

bokföring och upprättar bokslut är att bokslutet ska bifogas vid bidragsansökan.  

 

 

5.1.2 Inkomstdiversifiering  

En föreningsrepresentant lyfte att det pågår en omställning, då bidragen sänks och 

föreningarna nu måste bekosta sin egen verksamhet. En annan föreningsrepresentant menade 

att ekonomin är ännu viktigare nu än tidigare då föreningarna har fått konkurrens av privata 

aktörer som erbjuder idrott till allmänheten i bolagiserad form. Om inte föreningarna kan 

konkurrera så kommer föreningslivet gå i graven menade samma representant.  

 

Samtliga föreningar har som gemensam inkomstkälla i grunden medlemsavgifter och 

träningsavgifter, som syftar till att täcka föreningens omkostnader.  Flera av föreningarnas 

representanter nämnde att föreningarna arbetar med flera olika inkomstkällor bland annat 

anordnas tävlingar som fungerar som en stor inkomstkälla för vissa föreningar. Kapital 

behövs för att kunna bedriva idrottsverksamheten vidare. En föreningsrepresentant påtalade 

att de har minskat antalet försäljningar som utförs av medlemmar till förmån för föreningen. 

De har istället höjt träningsavgiften, då både föräldrar och ledare ansåg att det var besvärligt 

att hantera försäljningen och ville hellre betala en högre träningsavgift. Medan en annan 

föreningsrepresentant nämnde att de bedriver ett antal sidoprojekt, till exempel anordnas 

musiktillställningar för allmänheten vid sex olika tillfällen under året. Föreningens 

representant kommenterade att:  

 

”Syftet med dessa sidoverksamheter är att tjäna pengar, absolut.” 

 

Vidare framkom det att tre föreningar har valt att hyra ut delar av föreningens tillgångar, 

såsom utrustning, lokaler eller anläggningar till utomstående, för att få in pengar till 
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föreningen. Distriktsförbundets ena representant nämnde att beroende på föreningens storlek 

behövs olika mycket kapital. En föreningsrepresentant kommenterade att:  

 

”Ska helst bara gå plus minus noll i en förening. Men det är lite mer än att bara 

driva en liten förening, […] Det är som att driva ett stort företag. ” 

 

Flera av föreningarnas representanter lyfte att deras verksamhet inte är vinstdrivande eller att 

de inte får gå med vinst som en ideell förening.  

 

 

5.2 Användning och granskning av redovisning 

 

5.2.1 Användning av redovisning  

Flera av föreningarnas representanter nämnde att det är på styrelsemötena som styrelsen 

diskuterar ekonomin, för att vara uppdaterade med hur mycket kapital verksamheten har att 

röra sig med. I en av de föreningarna diskuteras ekonomin vid behov på styrelsemötena, då 

månatliga sammanställningar skickas ut till alla styrelsemedlemmar. Samma förening 

påtalade att det är styrelsemedlemmarnas eget ansvar att hålla sig uppdaterade när det gäller 

ekonomin. När den löpande bokföringen sköts ideellt, kan det vara problematiskt att få fram 

sammanställningar med jämna mellanrum, framhävde en föreningsrepresentant. En annan 

föreningsrepresentant nämnde att det är viktigt att diskutera ekonomin kontinuerligt med 

ledarna för de olika sektionerna, för att se till sektionerna är i fas med sin lagda budget. Det 

handlar främst om att få ledarna att förstå att de har ett ansvar över det kapital som de fått 

tilldelat. Två av föreningarnas representanter beskrev att i det dagliga arbetet diskuteras 

föreningens ekonomi frekvent. Den ena lyfte att kapitalet är ett verktyg för deras vision. Den 

andra nämnde att de pratar om klubbens ekonomi i det dagliga arbetet med föreningens ledare 

på ledarträffarna samt när budgeten för kommande år ska sammanställas.  En 

föreningsrepresentant kommenterade att:  

 

”Jag jobbar ideellt vilket innebär att man får ta det när man får tid över, så jag 

kan inte göra ett månadsavslut den tredje i varje månad, det funkar inte. Vilket 

kan betyda att det kanske kan ta två, tre månader, kanske en hel säsong i värsta 
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fall där man inte kan lämna en rapport […] då ska du ha anställd personal som 

du kan ställa krav på. Men så funkar det inte.” 

 

 

5.2.2 Verktyg för att hantera den ekonomiska redovisningen  

Distriktsidrottsförbundet berättade att det finns ett pågående arbete med att utveckla 

IdrottOnline som är idrottens administrationsverktyg. Att det ska finnas en möjlighet för 

föreningarna att sköta den ekonomiska redovisningen via det. Det här arbetet är tänkt att 

underlätta för hela idrottsrörelsen genom att alla arbetar i samma system. I dagsläget finns det 

flera olika redovisningssystem och olika sätt att redovisa. Nu vill Riksidrottsförbundet försöka 

samordna detta för att verksamheterna ska kunna använda ett gemensamt språk. 

Distriktsidrottsförbundets ena representant kommenterade: 

 

”Föreningar med allt det innebär är en ganska komplex verksamhet att sköta.” 

 

Fyra av föreningarna berättade att de använder datorprogrammet Microsoft Excel, för de 

ansåg att det gav en tydligare överblick över ekonomin än balansrapport och resultatrapport. 

En föreningsrepresentant förklarade att:  

 

“Jag har Fortnox som bokföringsprogram, men jag gör redovisningen helt i 

Excel.” 

 

Vidare lyfte två föreningsrepresentanter fram att de använder data från föregående år, när de 

lägger budget för det kommande året. Då de ansåg att det gör det lättare för dem att göra 

rimliga antaganden om kommande kostnader och intäkter. En av föreningarnas representanter 

nämnde att de till en början upprättade likviditetsbudgetar för att säkerställa att det fanns 

pengar till viktiga kostnader som till exempel lön till anställd personal. Numera gör samma 

förening en halvårsprognos för att se hur de ligger till ekonomiskt och om de behöver få in 

mer kapital för att klara resten av året. Distriktsidrottsförbundets ena representant framhävde 

att det kan vara bra för föreningar att arbeta löpande med budget, för att få bättre koll på 

ekonomin.  
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5.2.3 Beslut gällande investeringar och aktiviteter  

Distriktsidrottsförbundets ena representant nämner att när de delar ut pengar till föreningarna i 

form av olika bidrag, ska dessa användas inom en given tidsperiod. Vidare framhävde en 

representant att det i ett företag är det okej att bygga upp kapital som kan leda till att 

verksamheten efter avslutat räkenskapsår går med vinst. I en bidragstagande förening får inte 

bidragen användas för att bygga upp kapital, då föreningarna helst inte ska gå med vinst. Det 

är skillnaden mellan förening och företag. Detta gör det svårt för föreningarna att genomföra 

långsiktigt kloka investeringar. Föreningarnas representanter berättade att styrelsen går 

igenom budgeten för att ta reda på om det finns tillräckligt med kapital för att täcka en 

eventuell investering. Syftet med en investering är att främja idrottsföreningens verksamhet. 

Finns det inte kapital till investeringen försöker föreningen ordna fram kapitalet genom 

försäljningar till förmån för föreningen eller bidrag. En föreningsrepresentant nämnde att de 

sammanställer en plan för att se om investeringen kommer att betala sig själv i längden eller 

om det är en direkt kostnad som verksamheten klarar av. En föreningsrepresentant 

kommenterade: 

 

“Vi tittar på årets prioriteringar och hur intäkterna ser ut att bli. Ibland måste vi 

välja. Prioriteringar ska alltid ha som effekt att det blir bättre verksamhet i 

föreningen, främst för barn och ungdomar.” 

 

En föreningsrepresentant lyfte fram att de tar hänsyn till budgeten när de ska genomföra 

gemensamma föreningsaktiviteter, såsom resor till tävlingar.  

 

 

5.2.4 Oväntade utgifter 

Tre av föreningarnas representanter berättar att när det uppkommer oväntade utgifter lägger 

respektive förening upp en plan för hur detta ska hanteras. En av föreningarnas representanter 

lyfte att de har arbetat systematiskt med föreningens likviditet, vilket gör att de nu klarar av 

att hantera oväntade utgifter. De andra två använder sig av försäljningar och ansöker om 

bidrag för att täcka upp dessa utgifter. Distriktsidrottsförbundets ena representant lyfte att 

dessa oväntade utgifter och att föreningarna inte har så mycket överskott kanske gör att 

föreningarna fokuserar på vad de behöver för att klara året.  
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5.2.5 Revisorer  

Om det uppstår eventuella frågor rörande redovisningen nämnde de flesta 

föreningsrepresentanter att de kan rådfråga föreningens revisor.  En föreningsrepresentant 

nämnde att de har fått stöd av en auktoriserad revisor gällande upprättande av redovisningen 

som har hjälpt föreningen ideellt. Två av föreningarnas representanter nämnde att de 

har redovisningskonsulter som revisorer. En föreningsrepresentant nämnde att deras revisor 

arbetar som egenföretagare till yrket och gör revisionen på fritiden. En medlem i en av 

föreningarna är en pensionerad före detta auktoriserad revisor och att de även har externa 

personer som är revisorer.  En föreningsrepresentant lyfte att det finns redovisningsföretag att 

rådfråga, men att det kostar mycket pengar att anlita dessa. Därför måste föreningen hitta sina 

egna lösningar. En föreningsrepresentant kommenterade att:  

 

”Det finns redovisningsföretag men dom tar hur mycket pengar som helst. Så 

man måste hitta sina egna lösningar.” 

 

 

5.2.6 Viktiga punkter angående redovisning enligt föreningsrepresentanterna  

Föreningarnas representanter lyfte olika aspekter som de tyckte var extra viktiga gällande den 

ekonomiska redovisningen. En föreningsrepresentant ansåg att det var viktigt att 

redovisningen är så specificerad som möjligt så det går att visa exakt vad varje sektion har för 

intäkter och kostnader. Därför att ingen ska kunna säga att deras sektion bekostar en annan 

sektion i föreningen. Att kunna starta upp verksamheten nästa säsong kräver framförhållning 

berättar en annan föreningsrepresentant, det gäller att få pengarna att räcka tills det går att få 

in nytt kapital. Två av föreningarnas representanter påtalade att det är väldigt viktigt med 

ordning och reda i redovisningen. Detta skapar trygghet för medlemmarna och gör det enklare 

för en ny person att komma in i föreningens arbete med ekonomi. Att det finns ordning och 

reda i ekonomin leder till att det blir enklare att byta ekonomiansvariga. En av dessa 

föreningsrepresentanter berättade att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med nya 

rekommendationer och regler gällande ekonomi. En föreningsrepresentant lyfte särskilt att 

samarbeta är väldigt viktigt inom styrelsen, då det underlättar arbetet med ekonomin.   
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5.3 Föreningens intressenter  

 

5.3.1 Ta del av ekonomiska sammanställningar  

Föreningarnas representanter berättade att deras ekonomiska sammanställning ska skickas in 

för stadsbidrag som är även kallat för ”Lok-stöd”. Distriktsförbundets ena representant 

berättade att de får ta del av föreningens balansräkning och resultatrapport, efter beviljat 

projektbidrag för att kontrollera att det kapital som utbetalas gått till det tilltänka ändamålet. 

Vidare nämnde samtliga föreningsrepresentanter att det är på årsmötena som de går igenom 

de ekonomiska sammanställningarna med närvarande medlemmar. En förening lägger 

månadsvis ut ekonomiska sammanställningar på föreningens webbplats, där medlemmarna 

kan logga in för att få ta del av dessa. Två av föreningsrepresentanterna lyfte att 

specialidrottsförbunden kan vilja ta del av dessa rapporter antingen när en förening befinner 

sig på elitnivå eller vid undersökningar gällande föreningars ekonomi. Vidare nämnde två av 

föreningsrepresentanterna att även banken vill ta del av dessa rapporter. 

 

 

5.3.2 Svårigheter i redovisningen  

Det framkommer i intervjuerna att det finns olika delar som ska redovisas till olika 

intressenter som föreningarnas representanter tycker är svårt att hantera. Om föreningen har 

arvoderade ledare ska arvodet redovisas varje månad till Skatteverket enligt nya regler. 

Vidare kan det även finnas svårigheter med avskrivningar av föreningens tillgångar. En 

föreningsrepresentant berättade att istället för att göra avskrivningar på inventarierna så 

redovisar de inte när nya köpts in. Detta för att det bokförda värdet stämmer ganska bra ändå. 

Övriga föreningsrepresentanter påtalade att deras föreningar gör avskrivningar på sina 

tillgångar. En föreningsrepresentant nämnde att flera i styrelsen tycker att det är krångligt att 

förstå de ekonomiska sammanställningarna, på grund av att dessa inte arbetar med 

ekonomifrågor i ordinarie arbete. Vidare framkom det att föreningarna försöker hitta egna 

arbetssätt och använder sina egna lösningar, när de stöter på svårigheter i redovisningen. En 

föreningsrepresentant utmärkte sig särskilt och menar på att det inte är svårigheter med att 

hantera redovisningen. Anledningen till detta ansåg representanten var att det inte var några 

stora summor som det rörde sig om. En föreningsrepresentant kommenterade att: 
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”Ja det är sådana ekonomigrejer som vi inte är duktiga på, tror vi gör ganska bra 

ändå.” 

 

 

5.3.3 Administrativt stöd  

Distriktsidrottsförbundets ena representant berättade att vissa distriktsförbund har bildat 

servicebolag för att erbjuda administrativt stöd som föreningarna kan köpa som en tjänst. Två 

av föreningarnas representanter nämnde att de har lämnat bort sin löpande bokföring. De två 

föreningarna som lämnat bort sin löpande bokföring konterar fortfarande och gör i ordning 

underlagen. De anlitade bolagen är ett servicebolag bildat av ett distriktsidrottsförbund och ett 

redovisningsföretag som även har hand om andra företags redovisning. De bokför 

transaktionerna enligt konteringen och upprättar månadsavstämningar. En representant för en 

av dessa föreningar lyfte att anledningen till varför den löpande bokföringen lämnades bort, 

var på grund av att det tog för mycket tid att sammanställa. En föreningsrepresentant 

berättade att det inte tar mycket tid i anspråk att sammanställa föreningens balansrapporter 

och resultatrapporter. Distriktsidrottsförbundets ena representant nämnde att de får frågor från 

föreningar angående den ekonomiska redovisningen som främst idrottskonsulenten i första 

hand hanterar. Men detta är inte distriktsidrottsförbundets huvudsakliga fokus. En 

föreningsrepresentant kommenterade att: 

 

”Nu har de lagt så mycket på föreningar med det här ekonomiska. Hur någon på 

sin fritid ska hinna och orka köra ideellt det begriper jag inte.”   

 

 

5.3.4 Distriktsidrottsförbundet 

Distriktsidrottsförbundets ena representant berättade att när det gäller ekonomi så är deras 

främsta roll att fördela de resurser som de får tilldelat sig från Riksidrottsförbundet. Ett antal 

föreningsrepresentanter påtalade att de vill ha mer hjälp från distriktsidrottsförbundet rörande 

den ekonomiska redovisningen. Både stöd som utbildning i det löpande arbetet med 

ekonomin samt möjligheten till att få rådgivning och vägledning. Utbildningarna som 

anordnas är för grundläggande, ansåg föreningarnas representanter som ville ha mer 

påbyggnadsutbildningar.  
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6. Analys  

I detta avsnitt kommer bakgrunden och den teoretiska referensramen kopplas ihop med den 

inblick som empirin gett. Avsnittet återkopplar till studiens frågeställning och syfte.  

 

 

6.1 Ideella idrottsföreningars organisationsfält  

 

6.1.1 Institutionella organisationer  

Enligt Mayer och Rowan (1977) ska en institutionell organisation betraktas som en formell 

organisation, vilket innebär att det finns tydliga strukturer och en tydlig ekonomisk styrning. I 

de ideella idrottsföreningarna finns det inte alltid riktigt tydlig ekonomisk styrning, då fokus 

ligger på att bedriva idrottslig verksamhet och att föreningen ska överleva året. Om det hade 

funnits en tydlig ekonomisk struktur hade förmodligen många föreningar kunnat ha en bättre 

ekonomi med mer långsiktig planering.  

 

En av distriktsidrottsförbundets representanter menade att eventuella oväntade utgifter och att 

idrottsföreningarna inte har så mycket överskott, kanske gör att idrottsföreningarna fokuserar 

på att få in de pengar som behövs för att klara året. Detta är i överensstämmelse med Grahn et 

al., (2017) som menar att idrottsföreningar i första hand arbetar för att få fram de pengar som 

behövs för att täcka verksamhetens kostnader. Därför kan intäktssidan i resultatrapporten 

betraktas som en översikt för hur förenings kostnader täcks (Grahn et al., 2017). Att 

intäktssidan fungerar som en översikt blev tydligt när föreningarna pratade om sina 

ekonomiska beslut, främst vid oväntade utgifter. I intervjuerna framkom det att vissa 

föreningar lägger upp en plan för att kunna hantera denna oväntade kostnad. Vi tolkar detta 

som att de ideella idrottsföreningarna utformar en strategisk plan för att kunna bestämma hur 

föreningen ska hantera den oväntade kostnaden, så att den inte påverkar idrottsverksamheten i 

för stor utsträckning. Om redovisningen är relevant och visar en verklighetstrogen bild av 

föreningens ekonomiska situation underlättar det för styrelsen i sitt beslutsfattande. Vi anser 

att om redovisningen dessutom är aktuell, vilket innebär att det som presenteras i 

redovisningen behandlar händelser så nära i tiden som möjligt, kan detta möjligen främja 

redovisningens kvalité. Det blir enklare för styrelsen att ta reda på hur mycket extra kapital 

som föreningen behöver för att klara denna nya kostnad genom att ta hjälp av redovisningen.  
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6.1.2 Riktlinjer  

Institutioner utgör en ram med värderingar och normer som med tiden tenderar att uppfattas 

som självklara inom ett organisationsfält. Det har medfört att det förekommer både informella 

och formella regler för sättet att organisera och bedriva verksamheten (Larsson von Garaguly, 

2016). Det fanns inga tydliga informella regler som vi kunde se efter intervjuerna med 

föreningarnas representanter. En formell regel som en ideell idrottsförening skall förhålla sig 

gällande den ekonomiska redovisningen kommer från Riksidrottsförbundet som skriver i sina 

stadgar att alla anslutna föreningar ska föra räkenskaper som innehåller en balansrapport och 

resultatrapport (Riksidrottsförbundet, 2017). En annan formell regel som de ideella 

idrottsföreningarna har att förhålla sig kommer från Bokföringslagen. Lagen anger att en 

förening är bokföringsskyldig om verksamhetens tillgångar uppgår till 1 500 000 svenska 

kronor eller 30 prisbasbelopp, det vill säga 1 395 000 kronor för år 2019 

(Bokföringsnämnden, u.å). Det rådde dock delade uppfattningar om vilka riktlinjer som den 

ideella idrottsföreningen skall förhålla sig till gällande den ekonomiska redovisningen, märkte 

vi tydligt. Flera av föreningarnas representanter var överens om att det i första hand är 

bokföringslagen som verksamheten ska följa. Vidare framhävde en föreningsrepresentant att 

det finns riktlinjer i föreningens stadgar, men att det inte spelar någon roll vad det stod i 

stadgarna då de upprättade bokslut alldeles oavsett. En föreningsrepresentant utmärkte sig 

särskilt gentemot övriga och menade på att det finns regler från både Riksidrottsförbundet och 

Skatteverket som föreningarna ska förhålla sig till i arbetet att upprätta en ekonomisk 

redovisning. Att föreningen urskiljer sig från övriga kan möjligen bero på att föreningen var 

väldigt beroende av att finansiera sin verksamhet via olika bidrag.   

 

Två föreningsrepresentanter som är verksamma inom två skilda idrotter var eniga i sina svar 

och utmärkte sig gentemot de övriga, då de menade på att det inte fanns några riktlinjer alls 

att förhålla sig till gällande den ekonomiska redovisningen. Den ena föreningsrepresentanten 

påpekade att den främsta anledningen till varför en idrottsförening ska arbeta med löpande 

bokföring och upprätta årsbokslut är för att bokslutet ska bifogas med bidragsansökan. Det 

tyder på att de formella reglerna inte är tydligt förmedlade. En möjlig tolkning av detta är att 

det kan vara ett tecken på att föreningarna inte vet varför de ska arbeta med redovisning, 

vilket kan möjligen bidra till att redovisningen blir felaktig. Om föreningarna inte vet varför 

redovisningen ska upprättas, är det svårt att säkerställa att redovisningen är relevant och visar 

en verklighetstrogen representation, vilket vi menar är huvudkriterierna för kvalité när det 

gäller redovisning.  
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6.1.3 Inkomstdiversifiering  

Normen inom den ideella sektorn har under en lång tid varit att verksamheterna ska bedrivas 

med hjälp av olika bidrag. Det bidrar till att redovisningen har innehållit ett fåtal transaktioner 

som en kassör hade hand om, vilket även gjorde det enklare att upprätta en ekonomisk 

sammanställning som var av bra kvalité. Detta tankesätt, att föreningarna enbart ska arbeta 

med bidrag som huvudsaklig inkomstkälla har förändrats, vilket vi också tydligt märkte på 

föreningarnas svar. En möjlig anledning till varför tankesättet har förändrats kan bero på att 

idrottsaktiviteterna som de ideella idrottsföreningarna tillhandahåller har kapitaliserats 

(Peterson 2005).  

 

När en institutionell organisation främst känner osäkerhet, försöker organisationen att 

efterlikna framgångsrika organisationer vilket betecknas som imiterande isomorfism, enligt 

Larsson von Garaguly (2016). Föreningarnas representanter påtalade att det pågår en 

omställning där föreningarna måste numera bekosta sin egen verksamhet, eftersom de 

traditionella bidragen minskar. Därmed råder det en osäkerhet kring hur mycket kapital 

föreningarna kan få in. För att få verksamheten att fortlöpa arbetar de flesta ideella 

idrottsföreningar med olika inkomstkällor. I grunden har samtliga föreningar medlemsavgifter 

och träningsavgifter som gemensam inkomstkälla. Därtill har det framkommit i intervjuer att 

vissa föreningar arbetar med försäljningar, till exempel att sälja strumpor. En förening lyfter 

specifikt att de har valt att sluta med dessa försäljningar, då både tränare och föräldrar ansåg 

att det var besvärligt att hantera försäljningen och ville hellre betala en högre träningsavgift. 

Detta kan bidra till att den ideella föreningen får stabila inkomstkällor, vilket i sin tur kan 

möjliggöra bland annat en bättre finansiell planering och en säkrare budgetprocess i 

överenstämmelse med Mayer, Wang, Egginton och Flint (2014).  

 

Vidare har vissa föreningar valt att hyra ut sina tillgångar såsom utrustning, lokaler eller 

anläggningar till utomstående. En föreningsrepresentant menar att för att få in mer intäkter till 

föreningen anordnar de musiktillställningar vid sex olika tillfällen under året som är till för 

allmänheten. Detta skulle man kunna se som imiterande isomorfism, därför att de ideella 

idrottsföreningarna försöker att hitta andra inkomstkällor genom att se hur andra ideella 

föreningar har gjort. Distriktsidrottsförbundets ena representant menar att beroende på 

föreningens storlek kan det variera i hur mycket kapital en ideell idrottsförening behöver för 

att få verksamheten att fortleva. En föreningsrepresentant påpekade att driva en förening är 



 

 

36 

som att driva ett stort företag. Flera av föreningarnas representanter som ställer upp ideellt 

menar att det tar alldeles för mycket tid att sköta en förenings löpande bokföring på grund av 

att verksamheterna har fler inkomstkällor än tidigare. Det tyder på att de ideella 

idrottsföreningarnas redovisning innehåller fler transaktioner än tidigare, som kassören som 

ställer upp ideellt måste kontrollera. Tidsbristen kan möjligen vara en bidragande orsak till 

varför en förenings ekonomiska sammanställning inte alltid kan uppfylla de kvalitetskriterier 

som finns för redovisning anser vi. En föreningsrepresentant menade att det inte alls tog 

mycket tid att sköta föreningens redovisning. Det tror vi kan ha att göra med medlemsantalet, 

eftersom Thunberg (2006) menade att det är lättare att se helheten i en liten förening än en 

stor. Föreningarna som ingick hade 65–600 medlemmar, vilket kan vara en bidragande orsak 

till att omfattningen på föreningens redovisning kan variera. 

 

 

6.2 Redovisningens roll i kommunikationen med intressenter 

 

6.2.1 Primära intressenter  

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015) samt Marton, Sandell och Stockenstrand (2016) 

strävar företagen efter att uppnå ett stabilt förhållande till både sin omgivning och i relationen 

med sina intressenter. Mellan intressenterna och företaget finns det ett beroendeförhållande, 

vilket betyder att företagen måste hitta en balans mellan de bidrag som intressenterna lämnar 

till företaget och de belöningar som företaget lämnar till intressenterna. Detta stämmer till viss 

del in på de ideella idrottsföreningarna, därför att utan medlemmarna kan inte en ideell 

förening överleva. De ideella idrottsföreningarna är beroende av att få in pengar till sin 

verksamhet genom medlemsavgifterna.  

 

Ett företags intressenter delas oftast upp i primära och sekundära intressenter, där de primära 

intressenterna betraktas som att vara mest nödvändiga för att företaget ska kunna överleva 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Därför använder företagen sin redovisning som ett 

kommunikationsverktyg för att regelbundet förse dess intressenter med information om 

huruvida företaget tjänar några pengar och vems pengarna är (Ax, Johansson och 

Kullvén,2015; Marton, Sandell & Stockenstrand, 2016). Den del av teorin som handlar om 

företaget tjänar pengar eller inte, och vems pengarna är, anser vi inte passar in gällande 
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ideella idrottsföreningar, då företag till skillnad mot ideella idrottsföreningar ofta arbetar med 

att de ska uppnå en vinst vid slutet av verksamhetsåret.  

 

I en ideell idrottsförening tolkar vi det som att det är medlemmarna som kan betraktas vara 

den primära intressenten. Flera föreningsrepresentanter menade på att föreningens 

medlemmar får ta del av de ekonomiska sammanställningarna som sammanfattar 

verksamhetsåret i första hand på det årliga årsmötet (Årsmötet beskrivs mer i avsnitt 6.5.3). 

En föreningsrepresentant utmärkte sig särskilt och framhävde att i deras förening publiceras 

de ekonomiska sammanställningarna regelbundet under året på sin webbplats, vilket 

medlemmarna kan ta del av om de är intresserade av att veta hur det går för föreningen 

ekonomiskt.  

 

 

6.2.2 Sekundära intressenter  

Grafström, Göthberg och Windell (2015) skriver att övriga intressenter kan bilda en opinion 

som antingen kan vara negativt eller positivt för företaget, men att dessa inte kan påverka 

företaget i samma utsträckning som företagets primära intressenter gör.  Övriga intressenter 

till en ideell idrottsförening är bank, Skatteverket, Riksidrottsförbundet och bidragsgivare som 

också får ta del av de ekonomiska sammanställningarna. Även distriktsidrottsförbundet som 

arbetar som Riksidrottsförbundets förlängda arm på lokal nivå kan betraktas som en intressent 

till en ideell idrottsförening. Flera bidrag som betalas ut av distriktsidrottsförbundet till 

respektive förening har en tidsfrist. Efter att tidsfristen löpt ut är alla föreningar skyldiga att 

redovisa hur de använt bidraget till distriktsidrottsförbundet, för att de ska kunna kontrollera 

att pengarna som de betalat ut används för till det tilltänkta ändamålet. Detta tolkar vi som ett 

exempel på tvingande isomorfism, där starka organisationer riktar informella och formella 

krav mot svaga organisationer (Larsson von Garaguly, 2016). Distriktsidrottsförbundet 

förväntar sig förmodligen att alla ideella idrottsföreningar som fått beviljat bidrag ska 

redovisa hur de använt kapitalet på ett specifikt sätt. Därmed försöker de ideella 

idrottsföreningarna att efterlikna arbetssätten gällande hur de ska redovisa kapitalet som de 

fått genom dem olika bidragen, för att det ska stämma överens med distriktsidrottsförbundets 

förväntningar.   
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6.2.3 Interna intressenter  

Internt i verksamheten använder företag redovisningen som ett informationsverktyg som 

fångar upp företagets olika sidor. Syftet med att upprätta interna rapporter handlar om att 

företaget vill uppnå en bättre styrning genom att följa upp verksamhetens olika enheter 

kontinuerligt (Ax, Johansson & Kullvén, 2015; Marton, Sandell & Stockenstrand, 2016). 

Föreningarna påpekade att de använder redovisningen som ett internt informationsverktyg. Vi 

tolkar det som att styrelsen ska kunna följa upp föreningens verksamhet kontinuerligt. En 

föreningsrepresentant påpekade att man inom deras förening diskuterar ekonomin på 

ledarträffarna, för att ledarna skulle veta hur de ligger till enligt budget. Ledarna kan vad vi 

tolkar det som även betraktas som interna intressenter i en ideell idrottsförening, då dessa 

antingen är medlemmar eller anställd personal.   

 

Enligt Verbruggen, Christianes och Mills (2011) kan redovisningens kvalité variera beroende 

på vem som är mottagare av redovisningen, eftersom mottagarna kan ha olika förväntningar 

på vad redovisningen ska innehålla. Om dessa förväntningar inte uppfylls, kan redovisningen 

uppfattas ha sämre kvalité enligt vissa intressenter. I en idrottsförening är det i första hand 

föreningens primära intressent, det vill säga medlemmarna som är mottagare av 

redovisningen. Enligt vad som framkommit i intervjuerna finns det styrelsemedlemmar som 

anser att den redovisningen som de ideella idrottsföreningarna producerar är svår att förstå. 

Detta tolkar vi som att även föreningarnas medlemmar kan anse att redovisningen är svår att 

förstå sig på. Artsberg (2005) anser att ett företags redovisning ska vara begriplig för den 

kunniga läsaren, samt att det är läsarens ansvar att skaffa sig kunskaper för att kunna förstå 

redovisningen. Det tyder på att en ideell idrottsförenings redovisning behöver vara begriplig 

för en mindre kunnig läsare. Detta ansvar som Artsberg (2005) skriver om är svårt att lägga 

på föreningens medlemmar anser vi, då medlemmarna främst är med i föreningen för att de 

vill utöva sin idrott.  

 

 

6.3 Budgetering  

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2015) samt Marton, Sandell & Stockenstrand (2016) 

använder företagen de interna rapporterna som underlag för budgetering. Två av 

föreningarnas representanter berättar att de för att kunna upprätta en budget använder de data 

från föregående år när de lägger budget. Därför att de anser att det gör det lättare för dem att 
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göra rimliga antaganden om kommande intäkter och kostnader. En annan 

föreningsrepresentant framhävde att de tidigare har upprättat likviditetsbudgetar för att 

säkerställa att det fanns pengar till viktiga kostnader som till exempel lön till anställd 

personal. Numera upprättar föreningen i stället halvårs prognoser. Det tyder på att de ideella 

idrottsföreningarna använder redovisningen som underlag för budgetering. Detta ligger även i 

linje med Coates och Wicker (2017) samt Winfree, Rosentarub, Mills och Zondlak (2019) 

som menar att den ekonomiska sammanställningen bör användas internt i verksamheten, för 

att säkerställa verksamhetens hållbarhet. Flera föreningsrepresentanter lyfte att hänsyn togs 

till budgeten eller till hur mycket förening i fritt eget kapital, när idrottsföreningen stod inför 

olika investeringsbeslut. Vi anser att om redovisningen inte uppfyller de viktigaste kriterierna 

och de kvalitetsförbättrande kriterierna, kan det möjligen leda till att budgeten blir 

missvisande. Det kan i sin tur göra att föreningen hamnar i en ekonomisk kris, som annars 

kunde förhindrats.  

 

 

6.4 Därför är redovisningen viktig 

När en idrottsförening anammar en företagslogik handlar det främst om att skapa legitimitet 

(Larson von Garaguly, 2016). Enligt Deegan och Unerman (2011) vill organisationer försäkra 

sig om att de upplevs som att de verkar inom de regler och normer som finns i deras omvärld. 

Dessa normer och regler är inte konstanta, eftersom normerna och reglerna förändras över tid. 

Företagen vill gärna uppfatta sig som legitima, men det är upp till omvärlden att avgöra om 

företaget kan betraktas som legitim. En föreningsrepresentant påpekade att de ideella 

idrottsföreningarna har fått konkurrens från privata aktörer som erbjuder idrott i bolagiserad 

form vilket påpekas av en förening. Om föreningen inte kan konkurrera med de privata 

aktörerna kommer föreningslivet gå i graven.  

 

Vidare berättade två av föreningarnas representanter berättade att det är viktigt med att kunna 

visa sina intressenter att föreningen är välskött. Det vill säga att verksamheten har kontroll på 

ekonomin och att redovisningen visar en rättvisande bild som i detta fall är synonymt med 

begreppet verklighetstrogen representation. En av dessa föreningsrepresentanter berättade att 

det är viktigt att hålla sig uppdaterad med nya regler och gällande ekonomi. Vi tolkar detta 

som att de ideella idrottsföreningarna vill producera felfria ekonomiska sammanställningar, 

därför att det ger intressenterna en signal om att det finns en fungerande kontroll och 
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hanteringsprocess vad det gäller ekonomin. Detta leder till att organisationen betraktas både 

som sund enligt Burks (2018) och legitim enligt Larson von Garaguly, 2016. Det kan i sin tur 

leda till att det blir enklare för idrottsföreningarna att locka till sig bidragsgivare samt 

medlemmar. En välordnad redovisning kan innebära fördelar för föreningen, genom att till 

exempel bidragsgivare vill vara med och stötta föreningen under en längre period (Thunberg, 

2006; Westerlund, 2004). 

 

Vi tolkar det som att det är viktigt att uppfattas som legitim för föreningarna, eftersom de 

använder redovisningen för att möjliggöra olika bidragsansökningar. Om inte föreningen 

uppfattas som legitim av bidragsgivarna är risken överhängande att föreningen går miste om 

bidragen.  

 

 

6.5 Redovisningsarbetets kvalité och kontroll   

 

6.5.1 Växande oro 

Enligt tidigare forskning finns det en växande oro gällande ideella organisationers 

redovisning (Krishnan, Yetman & Yetman, 2006). Hellström (2004) menar att 

idrottsföreningarna måste färdigställa riktlinjer för hur intäkter och kostnader ska hanteras, 

eftersom alla transaktioner som en förening genomför inte alltid bokförs. Detta stämmer väl in 

på de ideella idrottsföreningarna, framförallt när det gäller avskrivningar. En av 

föreningsrepresentanterna menade att föreningen inte gör avskrivningar på sina tillgångar 

vilket övriga deltagande föreningar gjorde. Föreningen gjorde inga avskrivningar och 

bokförde inte heller nya inventarier med argumentet att det bokförda värdet stämmer ganska 

bra på samtliga inventarier, både bokförda och icke bokförda tillsammans. Enligt 

Bokföringsnämnden (2010) ska en ideell idrottsförening göra avskrivningar på sina tillgångar. 

Vi anser att en anledning till att föreningen gör dessa tysta kvittningar kan antingen vara av 

bekvämlighetsskäl, då det är mer arbete att redovisa avskrivningar. Men det kan även tyda på 

okunskap då de inte vet varför avskrivningar används inom redovisning. Ett sätt för att 

säkerställa att transaktioner har registrerats och dokumenterats på ett tillförlitligt sätt i 

föreningen, är att använda redovisningen som en intern kontroll av verksamheten som 

företagen gör enligt Carrington (2018). Om idrottsföreningarna arbetar på detta sätt med sin 
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redovisning anser vi att det möjligen kan bidra till att idrottsföreningarna uppfyller de 

kvalitetsförbättrande kriterierna gällande redovisning.     

 

 

6.5.2 Styrelsens arbete med ekonomi i ideella idrottsföreningar 

Enligt Grahn et al., (2017) är det styrelsens huvudsakliga ansvar att se till att det finns en 

acceptabel ordning i ekonomin. Dock läggs detta ansvar oftast på kassören menar Lundén 

(1996). En föreningsrepresentant påpekade att inom deras förening diskuteras ekonomin vid 

behov på styrelsemötena, då månatliga sammanställningar skickas ut till alla 

styrelsemedlemmar. Det framkom i intervjuerna att flera av styrelsens medlemmar anser att 

det är svårt att förstå innehållet i de ekonomiska sammanställningarna, på grund av att de inte 

arbetar med ekonomi till vardags. En anledning till varför styrelsemedlemmar anser att det är 

svårt att förstå sig på den ekonomiska sammanställningen, kan vara på grund av att 

föreningarna använder det kommersiella redovisningsspråket i sin redovisning. Det 

kommersiella redovisningsspråket är enligt Gustavsson (2008) inte är tillräckligt anpassat för 

idrottsrörelsen i dagsläget.  

 

 

6.5.3 Årsmötet  

Alla idrottsföreningar som ingår i undersökningen är överens om att det är främst på 

årsmötena som ekonomin redovisas för de medlemmar som är närvarande. Enligt Grahn et al., 

(2017) är årsmötets viktigaste uppgift att granska och följa upp styrelsens arbete. Detta 

innebär att medlemmarna med hjälp av föreningens ekonomiska sammanställning ska besluta 

om styrelsens medlemmar får fortsatt förtroende eller inte. Vi anser att det är viktigt att 

redovisningen visar en verklighetstrogen bild av föreningens ekonomiska förehavanden. Om 

redovisningen inte gör det, finns risken att medlemmarna fattar sina beslut på felaktiga 

grunder. Föreningens årsbokslut skickas ibland även till specialidrottsförbunden men det sker 

inte varje år. Det tyder på att redovisningen behöver vara utformad på ett sånt sätt att den går 

att jämföra med andra föreningar inom samma idrott samt över tid. Det överensstämmer med 

kriteriet jämförbarhet som företag behöver ta hänsyn till gällande sin redovisning 

(Bokföringsnämnden, 2017; Hartwig, 2018; Lönnqvist, 2011).  
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6.5.4 Revision av ideella idrottsföreningar  

Enligt Kaplan (2011) har det blivit allt viktigare för föreningen att ha en välordnad 

redovisning, eftersom alla föreningar tävlar om att få samma bidrag. Två av föreningarnas 

representanter som är verksamma inom två skilda idrotter berättade att de har valt att lämna 

bort sin redovisning till externa aktörer. Den ena personen lyfte att anledningen till varför de 

har valt att lämna bort arbetet med redovisningen, var på grund av att det tog alldeles för 

mycket tid. Vi anser att använda sig av externa aktörer kostar pengar för föreningarna, 

eftersom dessa tillhandahåller en tjänst. Att lämna bort redovisningen kan medföra att den 

redovisningen som en ideell förening producerar uppfyller de kvalitetsförbättrande kriterierna.  

 

När det uppstår frågor rörande upprättningen av den ideella idrottsföreningens redovisning, 

kan föreningarna vända sig till sina revisorer. Samtliga föreningars representanter förutom en 

nämner att deras revision utförs av antingen redovisningskonsulter eller auktoriserade 

revisorer/före detta auktoriserade revisorer. Den föreningsrepresentant vars svar inte 

sammanföll med övriga, berättade att deras revision utfördes av en person som inte arbetar 

med redovisning till yrket, men är egenföretagare. Det finns inga föreskrifter om vilka 

ekonomiska kunskaper den som utses till revisor i en ideell förening ska besitta. Vidare ska 

revisorn vara neutral och inte kontrollera det egna arbetet (Bokelund Svensson, 2016). Om 

revisorn har för nära kontakt med styrelsen och hjälper dem med det vardagliga arbetet kan 

neutraliteten i revisionen påverkas negativt. Vi anser att en neutral revision är viktig för att 

motverka fel i den redovisning som den ideella idrottsföreningen producerar. Om inte 

revisionen är neutral, leder det till att revisionen blir opålitlig. Därmed tappar revisionen sin 

kontrollfunktion.  

 

Revisorerna får inte lägga sig i det vardagliga arbetet, utan de får enbart ge allmänna råd och 

anvisningar kring redovisningen menar Bokelund Svensson (2016). Hur bra dessa allmänna 

råd och anvisningar är anser vi varierar beroende på vilken kompetens som idrottsföreningens 

revisor innehar. I intervjuerna antyds att det är de föreningar som använde sig av en revisor 

som arbetar med redovisning professionellt har ett högre ekonomiskt kunnande, vilket 

märktes på hur de talade om ekonomin. Enligt Burks (2015) kan kvalitén på den redovisning 

som de ideella idrottsföreningarna producerar, variera betydligt beroende på vilken typ av 

revisor som föreningen har. I den idrottsförening som inte använde sig av en auktoriserad 

revisor, sade föreningsrepresentanten själv att de saknade ekonomiska kunskaper inom deras 

idrottsförening. 
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Vi anser att kvalitén i en ideell förenings redovisning kan höjas om föreningen använder sig 

av en auktoriserad revisor eller en redovisningskonsult, då de arbetar med revisioner och 

redovisning professionellt. Om föreningens revisor inte har någon ekonomisk utbildning kan 

det hända att kvalitén inte blir lika bra, men att den blir tillräckligt bra för att föreningens 

medlemmar ska bli nöjda. Det är idrottsföreningens medlemmar som väljer revisorer på 

årsmötet.   

 

 

 6.5.5 Olika administrationssystem för redovisning   

Föreningarna arbetar i dagsläget med flera olika administrationssystem och använder heller 

inte ett gemensamt språk gällande redovisningen. Detta anser vi påverkar jämförbarheten 

mellan föreningarna negativt. Att kunna jämföra föreningarna är viktigt för intressenterna, 

främst för bidragsgivarna gällande beslut om bidrag och förbunden så de kan föra statistik. 

Att det inte finns ett gemensamt språk gör att det blir svårare att veta vad siffrorna i 

redovisningen betyder, eftersom föreningarna kan ha utgått ifrån olika principer när de 

upprättade redovisningen. Det framkommer i intervjun med distriktsidrottsförbundet att 

Riksidrottsförbundet vill samla alla i samma system genom att integrera redovisningsprogram 

i det befintliga administrativa verktyget IdrottOnline. För att underlätta arbetet mellan alla 

parter och kunna använda gemensamt språk gällande redovisningen som är anpassat för 

idrotten. Detta är ett exempel på tvingande isomorfism som innebär att starka organisationer 

riktar informella eller formella krav på anpassning mot svaga organisationer enligt Larsson 

von Garaguly (2016). Vidare kan denna integration av redovisningsprogram i IdrottOnline 

bidra till att föreningarna arbetar med redovisningen på liknande sätt anser vi. Detta kan även 

bidra till att kvalitetskriterierna för redovisning efterföljs bättre då föreningarna inte använder 

sina egna lösningar.  

 

Enligt Bokelund Svensson (2016) är Riksidrottsförbundets främsta uppgift att fördela ut 

ekonomiska resurser. Distriktsidrottsförbundets ena representant berättade att deras främsta 

uppgift innefattar att fördela ut ekonomiska resurser som de fått tilldelat av 

Riksidrottsförbundet till idrottsföreningar som verkar på lokal nivå. SISU idrottsutbildarna 

anordnar utbildningar vars syfte är att stimulera människors lärande (Pallin, 2004). Flera av 

föreningarna som deltog i studien efterfrågar mer djupgående utbildningar gällande idrottens 

ekonomiska redovisning. Om denna efterfrågan möts kommer kvalitén i ideella föreningars 
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redovisning att öka, vilket kommer i sin tur leda till att föreningarna följer samma principer 

gällande redovisningen. Detta bidrar då till att intressenter kan jämföra olika 

idrottsföreningarnas ekonomiska sammanställningar från år till år. 
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7. Slutsats och diskussion   

Syftet med denna studie är att undersöka hur de ekonomiansvariga i de ideella 

idrottsföreningarna upplever arbetet med den ekonomiska redovisningen och utifrån detta 

diskutera möjliga orsaker till varför ideella idrottsföreningars redovisning varierar i kvalité. 

För att kunna besvara syftet behövde vi undersöka vad föreningarna använder redovisningen 

till och på vilket sätt redovisningen är viktig. Nedan presenteras slutsatserna som framkommit 

efter analys och diskussion av det empiriska materialet.   

 

 

7.1 Studiens slutsats  

Studien tyder på att arbetet med att upprätta föreningens redovisning tar för mycket tid, vilket 

påpekades av flera föreningsrepresentanter. Detta kan vara ett tecken på att de ideella 

idrottsföreningarnas redovisning har ökat i omfattning. Kapitaliseringen av idrotten kan 

möjligen bidragit till att intäkterna från bidragen har minskat och flera 

föreningsrepresentanter påpekade att idrottsföreningarna skall bekosta sin egen verksamhet. 

Denna minskning av bidragen har medfört att de ideella idrottsföreningarna numera arbetar 

med fler inkomstkällor, vilket är en möjlig orsak till att en förenings redovisning innehåller 

fler transaktioner som den ideella kassören måste kontrollera. Att föreningarnas redovisning 

har ökat i omfattning går inte att koppla till en specifik företagsekonomisk teori, på grund av 

att arbetet med att upprätta en ideell förenings redovisning görs vid sidan av ordinarie arbete.  

Vidare kan denna tidsbrist möjligen påverka redovisningens kvalité. Tidsbristen kan möjligen 

göra att redovisningen som en ideell idrottsförening producerar inte kan uppfylla de 

kvalitetsförbättrande kriterierna som finns gällande redovisning. 

 

 

7.2 Diskussion  

Den som innehar rollen som kassör i en förening ställer upp frivilligt på sin lediga tid. Att 

sköta en ideell förenings löpande bokföring är tidskrävande, eftersom det genomförs fler 

transaktioner idag än tidigare på grund av fler inkomstkällor. Det leder till att kassören får 

mer omfattande redovisning att hålla ordning på. En del anser att de inte hinner med att sköta 

föreningens löpande bokföring på det sätt som dem skulle vilja göra, till exempel hinna ta ut 

tätare rapporter för att följa upp föreningens ekonomi noggrannare. Därför har en del 

föreningar tagit beslutet att lämna bort den löpande bokföringen till externa aktörer, bland 
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annat ett servicebolag som är bildat av ett distriktsidrottsförbund. Att låta någon annan sköta 

föreningens löpande bokföring kostar pengar, men samtidigt ges möjligheten att följa upp 

föreningens ekonomi noggrannare.  

 

En möjlig tolkning av våra resultat är att det behövs påbyggnadsutbildningar gällande den 

ekonomiska redovisningen. Detta efterfrågades av de intervjuade som önskade mer 

utbildningar som handlade om utveckling av den ekonomiska redovisningen och inte endast 

grunderna. Föreningarna kan ha nytta av att veta vilka varningssignaler som finns gällande 

ekonomin om utvecklingen blir negativ och hur verksamheterna utifrån sin redovisning kan 

upprätta olika nyckeltal för uppföljning som är specifika för idrottsverksamheten. Vidare kan 

även de ideella idrottsföreningarna ha nytta av att veta om vilka rekommendationer som finns 

gällande den ekonomiska redovisningen, eftersom det kan gynna den rättvisande bilden av 

verksamheten. Dessa rekommendationer kan ta tid att leta reda på. Dessutom kan det vara 

svårt att veta vad man letar efter, vilket kan leda till att föreningen hittar på sina egna 

lösningar för att lösa svårigheter som uppstått.  

 

 

7.3 Förslag till vidare forskning  

Under denna studie har det framkommit några idéer på vidare framtida forskning.  Det skulle 

vara intressant om någon vill genomföra samma studie fast med en kvantitativ metod med 

förslagsvis enkäter, där en större mängd empiri tas i beaktande. Detta skulle vara intressant att 

se om det blir ett liknande resultat med en större mängd empiri. Ett förslag är att framtida 

forskare gör en jämförelsestudie mellan olika idrotter, även med respektive 

specialidrottsförbund, alternativt jämför idrottsföreningarna som verkar inom samma län. 

Detta vore intressant då det kanske kan finnas skillnader mellan olika idrotter, specialförbund 

och län. 
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uppl. ed.). Malmö: Liber. 

Gunne, C., & Löfgren, J. (2014). Beskattning av stiftelser och ideella föreningar (3., omarb. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev  

Hej!  

 

Vill er förening vara med och utveckla ett hjälpmedel som kan användas av ideella föreningar 

när de ska upprätta ekonomiska bokslut och samtidigt bidra till forskning? 

  

Syftet med studien är att ta reda på hur idrottsorganisationerna arbetar med ekonomiska 

rapporter i verkligheten och jämföra det med hur verksamheterna ur ett företagsekonomiskt 

teoriperspektiv bör arbeta med rapporterna. 

 

Studien ingår i ett examensarbete på kandidatnivå inom företagsekonomi på 

Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna. Studien kommer att genomföras med intervjuer 

under början på april. Deltagandet i studien är frivilligt.    

 

Intervjuerna kan antigen ske via telefon, videosamtal eller i fysisk form. Den information som 

du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och inlåst så att ingen obehörig kommer att få 

tal del av den. Intervjun kommer om samtycke ges att spelas in och sedan skrivas ut. Du 

väljer själv när du vill avbryta inspelningen. Den utskrivna texten och inspelningen av 

intervjun kommer att förstöras så fort examensarbetet godkänts.  

 

Resultatet av intervjun kommer i studien att presenteras så att ingen kan identifieras, samt 

muntligt presenteras för intresserade studenter vid Högskolan Dalarna i början på juni 2019. 

Det kommer givetvis att finnas möjlighet att ta del av studien när den är sammanställd för den 

som önskar.  

 

Om ni vill delta, kontakta gärna någon av oss studenter eller svara på detta mail snarast:  

  

Student: Malin Borgstrand Blixt  Student: Sofia Wiklund 

Telefonnummer: 070-3076311 Telefonnummer: 0721–774917 

Mailadress: h10marbor@du.se  Mailadress: v16sofwi@du.se   

  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Malin Borgstrand Blixt & Sofia Wiklund 
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Bilaga 2 Intervjufrågor  

Frågor till distriktsidrottsförbunden  

 

Inledande frågor  

Vilken är din roll på distriktsidrottsförbundet?  

Hur fungerar samarbetet med Riksidrottsförbundet? 

Vilka frågor upplever du att det pratas om gällande idrottsorganisationers ekonomiska 

redovisning?  

 

Föreningar 

Finns det någon orsak till varför idrottsorganisationerna ska upprätta bokslut enligt 

Riksidrottsförbundets stadgar?  

Vad finns det för riktlinjer för idrottsorganisationerna gällande hur verksamheterna ska 

redovisa sin ekonomi?  

Får ni ta del av de finansiella rapporterna som idrottsorganisationerna producerar? 

 

Användning av de finansiella rapporterna 

Vilken roll har de finansiella rapporterna i dagsläget inom idrottsorganisationerna?  

Hur ska ideella idrottsorganisationer använda sina finansiella rapporter?  

Vilken roll bör de ha för att idrottsorganisationen ska kunna utvecklas?  

 

Utveckling av idrotten 

Finns det något administrativt stöd för de ideella idrottsorganisationerna? 

Kan idrottsorganisationers finansiella rapporter hjälpa till att utveckla idrotten? 
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Frågor till föreningarna 

Inledningsfrågor  

Vad har du för roll i föreningen? 

Hur många år har du varit verksam i föreningen?  

Hur många medlemmar har ni i föreningen?  

 

Föreningen  

Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till gällande den ekonomiska redovisningen? 

Hur diskuterar ni föreningens ekonomi?  

Hur fattar ni beslut rörande ekonomin?  

 

Användning av de finansiella rapporterna  

Vem får ta del av era årsbokslut när de är sammanställda? 

Hur arbetar ni med era redovisningsrapporter idag?  

Om det uppstår frågor rörande redovisningen i det dagliga arbetet, finns det hjälpa att få?  

 

Revisor  

Vilken utbildning har er revisor? 

Är det en auktoriserad revisor? 

 

Utveckling 

Hur anser du att föreningar bör arbeta med de ekonomiska rapporterna? 


