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Vad bidde det då? 
Hur har ideella idrottsföreningar och dess 
intressenter påverkats av bokföringskraven?  



FÖRORD 
 
Framförallt vill vi rikta ett varmt tack till alla respondenter som ställde upp på intervju 
och delade med sig av sina åsikter och erfarenheter. Utan all den information som de 
bidrog med hade inte den här studien kunnat genomföras.  
 
Vår handledare Owe R Hedström vill vi speciellt tacka då hans vägledning och 
idérikedom har bidragit till hjälp genom hela studien. Tack vare honom och hans breda 
kontaktnät har våra möjligheter att nå de respondenter vi sökt underlättats. 
 
Vi vill även tacka alla våra nära och kära som på ett eller annat sätt uppmuntrat oss 
under studiens alla toppar och dalar. 
 
Umeå, den 28 maj 2008 
Caroline Grundel 
Karin Strååt 
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Sammanfattning 
 
De utökade bokföringskraven som infördes för sju år sedan har bidragit till att många fler 
ideella organisationer, där ibland idrottsföreningar, har blivit bokföringsskyldiga. Nyheten var 
bland annat att ideella föreningar som både har en ideell och en näringsverksamhet blev 
tvungna att bokföra gemensamt för hela organisationen och inte bara för näringsverksamheten 
som det tidigare var. Ett annat krav är att en ideell förening är bokföringsskyldig om de har 
tillgångar som är värderade över 1,5 miljoner kronor. Förhoppningarna och förväntan var att 
kraven skulle bidra till att föreningarna själva skulle få en ökad kontroll över sin ekonomiska 
verksamhet. Syftet med studien har varit att få en övergripande bild av hur föreningarnas olika 
intressenter har påverkats av de utökade bokföringskraven; vad bidde det då? 
 
Då vår problemformulering lyder ”Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter 
påverkats av bokföringskraven?” syftar det till att vår undersökning strävar efter att förstå 
människors handlingar istället för att få en förklaring och förutse. Utifrån det synsättet leder 
det till att vi ska göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer vilka vi ska tolka och 
förstå avsikter och syften hos den som handlar. Eftersom att vi utgår från det här samt att 
människan är aktiv har vi ett hermeneutiskt synsätt genomgående i studien. Alla problem går 
att se utifrån olika perspektiv och eftersom vi vill belysa hur föreningars olika intressenter har 
påverkats av de utökade bokföringskraven har vi valt att utgå från intressenternas perspektiv. 
Studiens arbetsgång är av deduktivt slag då teorier ligger till grund för empirin som i sin tur 
formar analysen. 
 
Utifrån intressentteorin har vi i vår studie nyttjat olika teorier för att få klarhet över 
problemformuleringen. De huvudsakliga teorierna har varit olika handlings – och 
kommunikationsteorier samt att vi närmare diskuterat kring den etiska problematiken.  
 
Vi har valt att intervjua sex stycken individer i Umeå - och Stockholmområdet, som alla har 
olika relationer till ideella idrottsföreningar och det valet är gjort därför att få en så bred och 
god insyn i ämnet som möjligt. Alla intervjuer har utförts som personliga intervjuer på deras 
respektive kontor förutom en som genomfördes via mail. 
 
Utifrån det insamlade materialet har vi sedan utfört en empirisk analys som är uppdelad i 
ämnesområden utefter respondenternas svar där varje område har analyserats utifrån de valda 
teorierna samt våra egna reflektioner. 
 
Det som vi i studien huvudsakligen kom fram till, utifrån de studerade föreningarna, var att i 
de två fallen krävdes medvetenhet för att prioritera ökad ekonomisk kunskap och på så vis få 
ordning och reda i föreningens ekonomiska verksamhet. Eftersom föreningarna följde dessa 
steg kunde de då få en fungerande ekonomisk verksamhet som uppfyller de utökade 
bokföringskraven. 
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1. Inledning 
Det här kapitlet ger en inledande bakgrundsbild av varför vi har gjort det ämnesval som vi 
har gjort. Utifrån problembakgrunden har problemformuleringen formats och den har i sin 
tur bidragit till utformandet av studiens huvudsyfte men även delsyften.  

1.1 Ämnesval 
 
Vi har valt att skriva om ideella föreningar, med inriktning på idrottsföreningar, och hur deras 
ekonomiska verksamhet fungerar. Intresset uppstod när vi kom i kontakt med 
redovisningstidningen Balans som hade ett specialnummer som handlade om ideella 
föreningar1. Då bestämde vi oss att ideella föreningar var det som vi ville studera närmare och 
började fundera kring vilka redovisningsproblem som föreningar kan uppleva. Efter att ha 
funderat runt det här så fick vi reda på att en ny bokföringslag trädde i kraft för ett antal år 
sedan. Vi konstaterade då att det skulle vara av intresse att undersöka om huruvida 
idrottsföreningar och dess intressenter har påverkats av de nya bokföringskraven. Eftersom 
idrottsföreningar dessutom är en del av vår vardag kom vi fram till att de var det här ämnet 
som vi skulle inrikta oss mot. 
 
Hälsa och friskvård är ständigt ett aktuellt ämne och den ideella idrottsrörelsen är mycket 
viktig för Sverige då det ideella ledarskapet2 motsvarar nästan 70 000 heltidstjänster Eftersom 
det inte finns några indikatorer på att det ideella engagemanget inom idrottssektorn minskar så 
är vi intresserade på vad som driver människor att arbeta ideellt och hur deras engagemang 
påverkar föreningars ekonomiska verksamhet.3   
 

1.2 Problembakgrund 
 
Att vara med i en förening är väldigt vanligt; 90 % av alla vuxna svenskar är idag medlemmar 
i minst en förening och många är med i flera, vilket tillsammans blir det ungefär 30 miljoner 
medlemmar.4 De föreningar som har den största andelen aktiva medlemmar är 
idrottsföreningarna. Den svenska idrottsrörelsen är beroende av sina nästan 600 000 
idrottsledare varav merparten av dem arbetar ideellt. Statistiska centralbyrån gör varje år en 
undersökning gällande svenska folkets idrotts- och motionsvanor och i 2004 års undersökning 
svarade 11 procent av männen och 6 procent av kvinnorna ja på frågan om de är ”ledare, 
tränare, styrelsemedlem eller har liknande uppdrag i någon idrottsförening”. Som ett av de 
största hoten mot föreningars fortsatta fortlevnad anser 63 procent av föreningarna i samma 
undersökning att en minskning av ideella insatser skulle påverka föreningarnas utveckling 
negativt.5  
 
För några år sedan uppmärksammades det om huruvida Enskede IK, med sin dåvarande 
ordförande Bosse Ringholm, som dessutom vid denna tidpunkt var Sveriges finansminister, 
                                                
1 Balans nr 3 mars 2006 Årgång 32 
2 Med det ”ideella ledarskapet” menas alla individer som på något sätt är aktiva inom den ideella idrottssektorn, 
som t ex ledare, tränare, och styrelsemedlemmar 
3 www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____356.aspx?epslanguage=EN,  2008-04-15, kl 13.13 
4 Nilsson R, ”Ideell förening: bilda, styra och utveckla”, s. 13 
5 www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____356.aspx?epslanguage=EN, 2008-04-15, kl 13.14 
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bland annat hade betalat ut svarta löner och missat att betalat reklamskatt. Det framkom vid 
revisionen att en del löneutbetalningar hade bokförts som reseersättningar. Ringholm 
förnekade alla anklagelserna i början, men medgav vid senare tillfälle att det fanns 
felaktigheter som berodde på administrativa brister. Han sa även att:  
 
”Styrelsen har ju inte i detalj granskat alla reseräkningar. I efterhand kan man säga att vi 
borde ha ägnat dem större åtanke än vi gjorde”.6  
 
Efter att ha läst om det här så ställer vi oss frågan hur det egentligen är med styrelsen och 
andra intressenter i idrottsföreningar, har de någon koll på sin förening.  
 
Då det finns olika intressenter som alla på olika sätt påverkar idrottsföreningar är det 
angeläget att studera intressentteorin7. Annan teori som styrker att samspelet och samarbetet 
mellan människor i organisationer är väldigt viktigt är olika kommunikationsteorier. De 
belyser bland annat att företagsledningen ofta inte har tillräckligt med kunskap om hur viktig 
kommunikationen och dialogen är för verksamheten vilket kan ha varit ett av problemen i 
Enskede IK ’s fall. Att ideella organisationer, då framför allt mindre, har styrelser som inte är 
engagerade mer än absolut nödvändigt kan leda till att kommunikationen inte fungerar som 
den borde. Metakommunikationen handlar om att kommunikationen i kommunikationen 
måste fungera och om då till exempel föreningens styrelse inte är ute i verksamheten 
tillräckligt ofta så kan problem uppstå.8 
 
Friskis och Svettis är en av Sveriges största och mest kända organisationer i Sverige. De 
upptar nästan hälften av friskvårdsmarknaden med sina nästan 400 000 medlemmar och har 
idag vuxit från en liten ideell förening till en riktig höjdare i friskvårdsbranschen med helägda 
aktiebolag.9 Nyligen kom det in en anmälan gentemot Friskis och Svettis till Skatteverket och 
Konkurrensverket där de privata friskvårdsföretagens organisation Frisk hävdar att Friskis och 
Svettis premieras av skattelagstiftningen vilket gör att de får konkurrensfördelar i jämförelse 
med andra friskvårdsföretag. Frisk påstår i sin anmälan att eftersom Friskis och Svettis klassas 
som en ideell förening har de så pass föredelaktiga skatteregler att det tenderar att bli orättvist. 
Friskis och Svettis kan i och med sin klassificering som en ideell förening bokföra löner och 
investeringar efter den organisationsform som är mest lönsam. De får även bidrag från t ex 
Riksidrottsförbundet och kommuner. I sin anmälan skriver Frisks ordförande Ola Helt att:  
 
"Skattemyndigheten behöver i första hand granska Friskis & Svettis verksamhet för att 
bedöma om denna dominerande marknadsaktör bör ombildas till aktiebolag eller ekonomisk 
förening då de främjar medlemmens ekonomiska intressen genom att erbjuda träningen 
billigare än annars".10  
 
Företagets sociala ansvar är ett område som på senare år har varit omdiskuterat bland 
forskare. En teori inom området som har haft stor genomslagskraft är Archi B Carroll’s teori11 
från 1979 där han hävdar att företagets sociala ansvar kan delas upp i fyra olika stora 
ansvarsområden; det ekonomiska, lagliga, etiska och filantropiska. Den största och viktigaste 

                                                
6 www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=715477, 2008-04-09, kl 14.20 
7 Rhenman E, ”Företagsledning i en föränderlig värld”, s. 24 
8 Falkheimer J och Heide M, ”Reflexiv kommunikation” s. 69-70 
9 http://web.friskissvettis.se, 2008-04-09, kl 15.20 
10 www.e24.se/samhallsekonomi/artikel_45033.e24, 2008-04-09, kl 10.00 
11 Carroll Archi B (1979), “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of 
Management Review,  Volym 4, s. 497-505 
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delen är det ekonomiska ansvaret, men företaget kan inte brista i någon av delarna för att 
kunna fungera.12   
 
En skillnad som finns mellan ideella verksamheter och näringsverksamheter är att den ideella 
föreningen inte drivs av monetära vinstsyften och att de många gånger ägs av sina 
medlemmar. Det leder i sin tur till att ideella föreningar drivs efter tankar som präglas av 
delaktighet och gemenskap vilket skapar en ”alla för en”  filosofi. Många i dessa 
organisationer arbetar ideellt och de som har högre positioner är oftast förtroendevalda och då 
valda efter sin geografiska närhet och inte alltid efter sin kompetens. Både de anställda och de 
frivilliga i den ideella organisationen motiveras ofta av andra faktorer än bara monetära, då de 
har andra drivkrafter som viljan att förbättra och skapa nytta.13 Det här gör oss ännu mera 
intresserade att undersöka om det kan finnas andra orsaker till vad som driver individer att 
arbeta ideellt. 
 
För att förklara och förstå individers sätt att agera finns det handlingsteorier som har ett 
koncept att individer väljer att agera utifrån de visioner, värderingar och kulturer som 
påverkar dem14. Enligt Habermas teori om det kommunikativa handlandet måste individers 
värderingar och normer lyftas fram för att förstå deras handlingar. Teorin som Habermas 
utvecklade är enligt oss intressant då han understryker vikten av förståelsen av handlingen till 
skillnad från Weber som enligt Habermas var mer inriktad på handlingens resultat.15 En annan 
teoretiker som forskat kring orsaker till varför individer väljer att agera på ett visst sätt är 
Donald Davidson som i sin orsak/verkan-teori menar att förklaringen till varför individer 
väljer att agera finns i vilket slutresultat som de egentligen söker16. En liknande teori som 
också belyser vikten av förståelse är teorin om konsekvensetik där utfall och konsekvenser 
bestämmer handlingsalternativen17. För att individer ska göra ett bra jobb krävs det att de 
motiveras. Agentteorin styrker vikten av att ge anställda kompensation för sin insats då de är 
egoistiska och obenägna att ta risker.18 Eftersom ideellt arbetande individer inte får den 
ekonomiska kompensation som individer på en vanlig näringsverksamhet får anser vi att det 
är av intresse vad som istället motiverar och driver de ideellt arbetande individerna.  
 
Från och med den nya bokföringslagen, som trädde i kraft 1 jan 2000 och började tillämpas 
från och med 1 januari 2001, är betydligt fler föreningar bokföringsskyldiga. Det nya ligger 
bland annat i att de föreningar som har en näringsverksamhet är bokföringsskyldiga för all sin 
verksamhet, inte bara för den del av föreningen som räknas till näringsverksamten.19 Då en 
näringsverksamhet har ett vinstdrivande syfte tror vi att det kan bidra till att de förningarna 
har en bättre inställning till hur den ekonomiska verksamheten skall drivas. En förening som 
då både har en näringsverksamhet samt en ideell verksamhet ska ha en enda gemensam 
bokföring som avser hela verksamheten. Ett annat krav är att om en förening har tillgångar 
som är värderade över 1,5 miljoner kronor så är de bokföringsskyldiga.20 Frågan är om de nya 

                                                
12 Frostenson M och Borglund T, ”Företagens sociala ansvar och den svenska modellen”, s. 24-25 
13 Hvenmark J, ”Varför slocknar elden?”, s. 5 
14 von Krogh G, Roos J och Kleine D, ”Knowing in firms: Understanding, managing and measuring 
knowledge”, London: Sage, s. 240-252. 
15 Eriksen E O och Weigård J, ”Habermas politiska teori”, s. 36-44 
16 Holmström-Hintikka G och Tuomela R, “Contemporary Action Theory volyme 1”, s. 45 
17 Carlson E, “Some basic problems of consequentialism”, s. 5-8 
18 Husted Bryan W (2007), “Agency, Information and the Structure of Moral Problems in Business”, 
Organisations studies, 28;177 s. 179-180 
19 Informationsbroschyr från Bokföringsnämnden: ”Ideella föreningar - en kort information om bokföring”  
20 www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2003/bokforingsskyldighetforideellaforeningar.4.18e1b10334 
ebe8 bc8000697.html, 2008-04-08 kl. 10.56 
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bokföringskraven underlättar för föreningarna och ger dem en bättre kontroll över ekonomin 
eller om det kräver för komplicerat arbete för framförallt de mindre idrottsföreningarna.  
 
Utifrån den här problembakgrunden har vi kommit fram till en problemformulering och ett 
syfte som följer nedan.   
 

1.3  Problemformulering 
 
Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter påverkats av bokföringskraven? 
 

1.4 Syfte 
 
Huvudsyftet med studien är att vi avser att kartlägga hur ideella idrottsföreningar har 
påverkats av bokföringskraven som började tillämpas år 2001. Vidare kommer vi att belysa 
vilka förändringar lagändringen har krävt gällande det ekonomiska arbetet samt hur 
föreningars olika intressenter har påverkats. Delsyften vi därför har valt att undersöka är: 
   

• Vad de ideella föreningarna har för positiva eller negativa erfarenheter av 
bokföringskraven 

• Hur kommunikationen fungerar både inom organisationen och gentemot externa 
intressenter vad gäller den ekonomiska verksamheten 

• Beroende på vad som driver människor att arbeta ideellt och på vilket sätt det 
påverkar den ekonomiska verksamheten  

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
 
Avgränsningen som har gjorts är att vi har valt att avgränsa oss till ideella idrottsföreningar 
och en av anledningarna till det är för att vi har intresse och erfarenheter av idrottsföreningar 
då vi har varit medlemmar i sådana. En annan orsak till att vi har valt just idrottsföreningar är 
därför att det är den frivillighetsorganisation som har den största andelen av befolkningen som 
gör insatser och där det finns flest aktiva. Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån 
så motsvarar det ideella idrottsarbetet i Sverige 70 000 heltidsarbeten.21  
 
De ideella idrottsföreningar vi har valt att begränsa oss till finns i vår studentstad Umeå och i 
våra hemtrakter i Stockholmsområdet. En anledning till den begränsningen är att vi har en bra 
överblick vilka resurser som finns tillgängliga och bättre möjligheter att nyttja vårt kontaktnät. 
Begränsningen är även gjord för att intervjuerna skall kunna göras på plats vilket vi tror kan 
vara till en fördel då vi anser att dialogen med respondenten blir bättre och mer pålitlig. 
Jämfört med en telefonintervju kan det bli lättare att tolka respondentens uttryck på ett 
bredare plan. 
 
 
 
 

                                                
21 www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____356.aspx?epslanguage=EN, 2008-04-15, kl 09.20  
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1.6 Begreppsförklaringar 
 
Allmännyttig verksamhet – en verksamhet som är nyttig för alla individer i samhället  
 
Idealitet – stävan att verka ideellt 
 
Ideell verksamhet – en verksamhet som har en ideell målsättning och inte främjar sina 
medlemmars ekonomiska intressen 
 
Näringsverksamhet – är all verksamhet som har en ekonomisk bakomliggande orsak och är av 
sådan natur att den kan beskrivas som yrkesmässig, vilket även gäller en begränsad 
verksamhet då omfattningen inte har någon avgörande betydelse 
 
Mindre förening – i vår studie är en det en bokföringsskyldig förening som ligger strax ovan 
gränsen för att bokföringskraven skall gälla 
 
Större förening – i vår studie är det en bokföringsskyldig förening som har en hög omsättning 
och en omfattande verksamhet 
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2. Teoretisk metod 
I det här kapitlet behandlas på vilket sätt vår förförståelse och kunskapssyn genomgående 
påverkar studien och varför vi väljer att utföra kvalitativa intervjuer med ett deduktivt 
angreppssätt. Utifrån problemformuleringen har vi valt att utgå ifrån intressenternas 
perspektiv. Kapitlet behandlar även tillvägagångssättet för sökning av sekundärkällor. 

2.1 Förförståelse 
 
Att tolka och förstå hör till grundpelarna inom hermeneutiken och det huvudsakliga syftet 
med att tolka ett fenomen är att skapa samförståelse/samtycke i de avseenden då detta inte 
redan finns. Hermeneutiker menar att ingen kunskap kan utvecklas utan att det finns en 
förförståelse och att någon objektiv kunskap inte existerar.22 I studien har vi utgått från det 
hermeneutiska synsättet och ansett oss ha en förkunskap som vi sedan har velat utveckla. 
 
I media idag pratas det mycket om den stressande arbetsmiljön och att människor känner en 
hög press på att de måste prestera allt bättre och bättre på sitt arbete för att hänga med i 
utvecklingen och göra karriär.23 Eftersom människor som arbetar ideellt måste, i stort sett 
alltid, ha ett annat jobb eller studera vid sidan av sin förening, har vi känt att stress ofta 
förekommer även på ideella arbetsplatser. De som arbetar ideellt gör det dock på egna villkor 
och endast för att de har den ideella verksamheten som en hobby för att förgylla vardagen. 
Det medför att stressen blir mer hanterbar. Frågan vi då ställer oss är om tidspressen bidrar till 
att den ekonomiska skötseln i verksamheten prioriteras i andra hand efter till exempel 
ledarskapet och idrottsutövandet. Större idrottsorganisationer, som både har en ideell- och en 
näringsverksamhet, anser vi att de har större resurser och möjligheter och då inte upplever 
samma problem med det ekonomiska arbetet som de mindre föreningarna med bara en ideell 
verksamhet gör.   
 
Vi som har skrivit den här uppsatsen är båda studenter på Civilekonomprogrammet och har 
läst redovisning på kandidatnivå. Genom våra tidigare studier har vi fått en djupare förståelse 
och inblick i hur ekonomiska verksamheter fungerar och då framförallt utökat vår 
redovisningskunskap. Dock har utbildningen mest belyst näringsverksamheter vilket har gjort 
oss mer intresserade av om det finns skillnader mellan hur de ideella organisationerna 
fungerar gentemot näringsverksamheter.    
 
Vi är båda aktiva i ideella föreningar och har varit det sedan barnsben. Det gäller bland annat 
både idrottsföreningar samt studentföreningar och i dessa har vi en god insyn i den 
ekonomiska verksamheten. Det här medför till att vi är personligt intresserade om hur ideella 
föreningars ekonomiska verksamhet överlag fungerar. Dock har vi erfarenheter av att mindre 
ideella idrottsföreningar kan ha bristande ekonomiska kunskaper vilket bidrar till att 
bokföringskraven kan ha medfört svårigheter. Främst tror vi att problematiken har drabbat de 
mindre föreningarna, men att även de större föreningarna har påverkats. 
 
Vår förförståelse har bidragit till att vi tror att individer som arbetar ideellt vill göra rätt och 
följa de lagar som finns uppsatta, men den negativa effekt som vår förförståelse har haft på 

                                                
22 Linholm S, ”Vetenskap, verklighet och paradigm”, s.121 
23 www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_820527.svd, 2008-04-10 kl. 10.28 
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vår studie är att vi går in med en inställning om att de mindre idrottsföreningarna inte har 
tillräckligt med kunskap om redovisning för att uppnå kraven.  
 

2.2 Kunskapssyn 

 
Då vår problemformulering lyder ”Hur har ideella idrottsförningar och dess intressenter 
påverkats av bokföringskraven?” syftar det till att vår undersökning strävar efter att förstå 
människors handlingar istället för att få en förklaring och förutse. Vi vill försöka förstå de 
undersökta människornas sätt att resonera och reagera samt finna varierande 
handlingsmönster24. Utifrån det synsättet leder det till att vi ska göra en kvalitativ 
undersökning med hjälp av intervjuer vilka vi ska tolka och förstå avsikter och syften hos den 
som handlar.  
 
Ett hermeneutiskt synsätt innebär att vi anser människan vara aktiv vilket känns rimligt 
eftersom problemformuleringen grundar sig i att människorna är aktiva och gör egna val 
gällande hur de styr den ekonomiska verksamheten i organisationen utifrån de krav samhället 
ställer på dem. Vi menar att med en hermeneutisk förståelse vill man förstå ramen till varför 
människor handlar som de gör25.  
 
Vi kommer att tolka hur intervjupersonerna upplever sina situationer i deras olika miljöer. 
Eftersom att våra respondenter medverkar i ideella föreningar på olika sätt och har olika 
bakgrundsbilder är det viktigt att vi försöker tyda hur intervjupersonerna själva uppfattar 
situationen i respektive organisation. Deras olika svar kommer vi sedan att analysera ifall de 
stämmer överens med de teorier som vi antagit. Utifrån denna analys kommer vi att grunda 
vår förståelse för den sociala verkligheten. Eftersom vi har ett tolkningsinriktat synsätt 
innebär det att vi har en hermeneutisk kunskapssyn.26  
 
Vi ser inte våra respondenter som ett intervjuobjekt utan vi ska anta en subjektiv syn och 
försöka ställa oss på samma nivå som personen och skapa oss en förståelse utifrån individens 
egna perspektiv27. Detta innebär att vi vill fånga den subjektiva innebörden av 
intervjupersonens sociala handling. Med ett subjektivistiskt synsätt kan en ”organisation bara 
förstås på grundval av uppfattningarna hos de individer som är direkt engagerade i 
organisationens aktiviteter”28. 

2.3 Perspektiv 
 
Det går alltid att se på ett problem utifrån olika perspektiv och vi har valt att utgå från 
intressenternas perspektiv. Det valet är gjort därför att vi tror det finns stora skillnader mellan 
alla olika intressenters synsätt på verksamhetens styrsätt och mål. Att sponsorer, ledare och 
styrelse alla har olika viljor gör att vi tycker det är relevant att de får ge sin bild kring 
problematiken. Alla dessa olika intressenters synsätt ger tillsammans den bäst och mest 
rättvisande helhetsbilden. 
 

                                                
24 Trost J, ”Kvalitativa intervjuer”, s. 14 
25 Lindholm S, ”Vetenskap, verklighet och paradigm”, s. 127 
26 Bryman A. och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 298 
27 Trost J, ”Kvalitativa intervjuer”, s. 71 
28 Bryman A. och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 36 
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Ett annat alternativ till vårt val av perspektiv hade kunnat vara att välja att koncentrera oss på 
olika föreningars ledningar och klarlagt problematiken utifrån deras perspektiv. Det var dock 
inte aktuellt för vår studie eftersom vi vill ge en bild över hur olika intressenter har påverkats, 
inte bara se på hur ledningen har uppfattat förändringen. Vi är intresserade av att belysa vilka 
olika intressegrupper som påverkar och hur de påverkar de ideella föreningarna att handla rätt 
och riktigt. Hur olika intressegrupper uppfattar ett problem och om de alla drabbas på samma 
sätt.  

2.4 Angreppssätt 
 
Vi har sökt och studerat litteratur och vetenskapliga artiklar som vi ansåg var relevant för vårt 
ämne och efter det bildat oss det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår studie. 
Utifrån dessa teorier formar vi därefter intervjufrågor vilka ger oss ett empiriskt resultat som 
därefter ska analyseras för att ta reda på hur teorierna påverkar eller stämmer överrens med 
vår studie. Eftersom det här är studiens arbetsgång används ett deduktivt angreppssätt.29 
 
Då vi söker efter att få en förklarande bild om hur de ideella idrottsorganisationerna har 
påverkats av bokföringskraven anser vi att den bästa metoden för att belysa det här är att utgå 
från teorierna. Alternativet var att först utföra våra intervjuer och därefter dra generaliserbara 
slutsatser och formulera nya teorier på grundval av det empiriska materialet. Detta sätt skulle 
inte ha utforskat den information som vi söker eftersom vi vill ha förklaringar på redan 
existerande teorier och kunna avgöra om de är hållbara eller ohållbara i vår studie.30  

2.5 Insamling av sekundärkällor 
 
För att en studie skall hålla en hög kvalitet är det viktigt att göra en ordentligt och grundlig 
insamling av material. Vi har valt att bygga vår studie på litteratur och vetenskapliga artiklar 
som vi har funnit med hjälp av Umeå Universitetsbibliotek. På Universitetsbiblioteket har vi 
sökt litteratur i sökkatalogen ALBUM och de vetenskapliga artiklarna har vi funnit i 
databaserna; Emerald, Business Source Premier (EBSCO) och Libris. Vi har noga övervägt 
om litteraturen är relevant och i den mån det har varit möjligt försökt att hitta originalkällan 
vid vår litteratursökning.   
 
Metodlitteraturen fann vi bland annat genom att söka i Universitetsbibliotekets sökkatalog 
ALBUM och därefter sökorden ”kvalitativ metod” och ”kvalitativa intervjuer”  vilket gav oss 
103 respektive 7 antal träffar. Då vi vid tidigare studier har varit i kontakt med metodlära 
valdes viss litteratur från tidigare studier som vi visste var pålitlig och relevant. Vid 
sökningarna har vi även tagit i beaktande att finna litteratur som är så uppdaterad som möjligt.  
 
För att finna information om ideella föreningars ekonomiska verksamheters eventuella 
problematik idag har vi främst använt oss av ekonomiska tidskrifters hemsidor, exempelvis 
Balans och näringslivs E24. För att få en överblick över hur idrottsorganisationer ser ut i 
Sverige idag så har Riksidrottsförbundets och Statistiska centralbyråns hemsidor nyttjats. 
Nationalencyklopedins internettjänst har brukats genomgående i studien, framförallt i 
begreppsförklaringsavsnittet, för att tolka olika begrepp.  
 

                                                
29 Bryman A. och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 23-25 
30 Ibid. 
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2.5.1 Val av teorier 
 
För att få en övergripande bild över vilka teorier som vi behöver belysa så att vi kan skapa en 
klarhet över vår problemformulering, diskuterade vi fram vilka områden som var intressanta. 
Då vår problemformulering lyder: ”Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter 
påverkats av bokföringskraven?”, ansåg vi främst att vi borde undersöka vilka lagar och 
regler som påverkar i det här fallet. Vi fann även att det är av stor relevans att undersöka hur 
de olika intressenternas roller till idrottsorganisationerna påverkar. En annan fråga vi ställde 
oss var vad som påverkar individers ageranden och vilka faktorer som driver individer att 
handla på ett visst sätt. Vi ansåg också att det var av intresse att undersöka hur 
kommunikationen bör fungera i en organisation så att rätt information går ut till alla 
involverade. Den sista frågan vi ställde oss var ifall det kunde finnas några etiska eller 
moraliska dilemman som påverkar arbetet i de ideella idrottsorganisationerna.  
 
Nedan följer därför en modell för att underlätta förståelsen över vilka områden som vi vill 
beröra med hjälp av de teorier som vi kommer att välja. Utifrån den förförståelse som vi har 
som grund har vi format modellen som vi sedan genom ett kritiskt teorival ska välja hur vi 
utformar de empiriska studierna31. 
 

 
    

Figur 1: Teorisökningsmodell  
 
För att söka material till dessa teoriområden använde vi oss främst av utbudet som Umeå 
Universitetsbibliotek erbjöd, men för att få en ordentligt uppdaterad version av de lagar och 
regler som i huvudsak är intressanta i vårt fall så använde vi oss av Skatteverkets och 
Bokföringsnämndens hemsidor. På Skatteverkets hemsida användes sökorden ”ideella 
föreningar” för att få den information som gällde i just vårt fall. På Bokföringsnämndens 
hemsida fann vi information om hur ideella föreningar ska bokföra och vilka krav som gäller.  
 
För att finna material till våra teorier har vi använt oss av Universitetsbibliotekets sökkatalog 
ALBUM med sökorden (och där antalet träffar visas inom parantes): ”action theory” (22 
träffar), ”handlingsteori” (41 träffar), ”Habermas teori” (31 träffar), ”knowing in firms”       

                                                
31 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, s. 90 
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(1 träff), ”ekonomi och moral” (3 träffar), ”kommunikation och organisation” (endast 
sökning på svenska: 36 träffar,), och ”företagsetik” (93 träffar).  
 
Studentlitteraturen från Sundgren och Nilsson, ”Internationell redovisning teori och praxis”, 
är vi genom tidigare studier bekant med och har där tidigare stött på agentteorin. Genom 
bokens referenslista fann vi Scott W.R., ”Financial Accounting Theory”, från 2003, och 
försökte söka på den i Universitetsbibliotekets databas men fann endast en upplaga från 1997. 
Den hade tyvärr inte tillräckligt av information angående agentteorin och därför användes 
främst studentlitteraturen.  
 
Då vi inte fann några fler böcker inom agentteorin, sökte vi efter vetenskapliga artiklar i 
Universitetsbibliotekets databas. Där valde vi området företagsekonomi och databaserna 
Emerald, Business Source Premier och Libris. Där användes sökorden (och antal träffar inom 
parantes): ”Agency Theory” (108 träffar), ”stakeholder action” (79 träffar) och ”action and 
organizational theory” (113 träffar). 
 
Forskaren Archi B Carrolls teorier kom upp som exempel i Bonnedahl m fl:s bok och därför 
söktes det efter Carrolls vetenskapliga artiklar i Universitetsbibliotekets TIDSKRIFTER och 
då i Academy of Management där en artikel av Carroll hittades, ”A three-dimensional 
conceptual model of corporate performance” från 1979.  En annan artikel av Carroll, 
”Corporate Social Responsibility: Evolution of av Definitional Construct”, hittades även, 
men då efter vi hade sökt i tidsskriften Business & Society. Även mycket av den övrigt 
använda litteraturen har vi funnit genom att dessa källor har diskuterats i annan litteratur.  

2.6 Källkritik sekundärkällor 
 
För att få en pålitlig studie krävs en kritisk granskning av det valda materialet. De valda 
källorna är ursprunget till den kunskap som används för att analysera empirin. Enligt Thurén 
så finns de fyra olika kriterier som källorna bör granskas utefter; äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet.32  
 
För att få äkthet i vår studie har vi använt oss av välkända teorier och metoder som har 
diskuterats av många olika forskare. Vad gäller internetkällor har vi valt väletablerade och 
kända hemsidor från internet, då dessa bör behandlas med försiktighet eftersom det kan vara 
svårt att säkerhetsställa källans ursprung. Att en källa har äkthet innebär att risken för 
förfalskning minimeras så gott det går.33 
 
Med tidssamband innebär det att källors tillförlitlighet är beroende på dess ålder34. Vi har 
därför använt oss av både äldre och nyare teorier, dock är de nyare teoretikernas teorier 
vidareutvecklade ur äldre väletablerade teorier. Ett exempel är kommunikationsteorins 
utveckling mot teorins starkare koppling gällande ledarskap.    
 
Att finna grundkällan ökar chansen att källan är oberoende, vilket vi har försökt göra i den 
mån det har varit möjligt35. I de fall där ursprungskällan inte har gått att finna, har vi ansett att 
valda författarna ändå varit pålitliga då de förekommit i flera olika sammanhang. Vad gäller 

                                                
32 Thurén, T, ”Källkritik” , s. 13 
33 Ibid. s. 19 
34 Ibid. s. 13 
35 Ibid. 
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metodvalen har vi fått samma information från flera olika litteraturer vilket ökar 
tillförlitligheten. En partisk källa ger en osann bild av verkligheten och därför är det viktigt att 
källorna har tendensfrihet36. När vi sökte oberoende källor har vi även vara noggranna med att 
studera om författarna har varit opartiska och därför gett en mer trovärdig källa.  
 
De vetenskapliga artiklar vi har använt oss av har haft en hög trovärdighet då teorierna har 
varit mycket citerade i övrig litteratur och peer-reviewed37, vilket innebär att de är granskade 
av individer som är professionella och kunniga inom artikelns ämnesområde. I övrigt så har vi 
använt oss av Skatteverkets och Bokföringsnämndens hemsidor för att få de mest uppdaterade 
versionerna av nya lagar och normer.  
 

                                                
36 Thurén T, ”Källkritik”  s. 66 
37 http://dictionary.oed.com sökord: peer review, 2008-05-20, kl 09.00 
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3. Teori, lagar och normer 

3.1 Vad säger lagen om hur ideella föreningarnas 
ekonomiverksamhet ska handla?  
 
De utökade bokföringskraven som infördes för sju år sedan har bidragit till att många fler 
ideella organisationer, där ibland idrottsföreningar, har blivit bokföringsskyldiga. För att få 
kunskap och en bättre inblick i de lagar som de ideella organisationerna måste rätta sig efter 
så följer här ett kort sammanfattande avsnitt gällande bokföringsregler för 
idrottsföreningarna. 
 
Den 1 januari 2000 trädde en ny bokföringslag i kraft som påverkade många ideella 
föreningar och den började tillämpas från och med 1 januari 2001. Lagen innebar att många 
fler ideella föreningar än tidigare blev bokföringsskyldiga.38  
 
Idrottsföreningar hör till gruppen för allmännyttiga ideella föreningar om de uppfyller de fyra 
kraven: ändamål, verksamhet, öppenhet och fullföljd. Ändamålskravet innebär att föreningen 
framför allt ska stödja allmännyttiga ändamål som enligt allmänhetens uppfattning är värda att 
gynna. För att uppfylla verksamhetskravet så måste den verksamhet som föreningen faktiskt 
bedriver ta hänsyn till allmännyttiga ändamål till minst 90 %. Öppenhetskravet menar att 
föreningen inte får neka någon att deltaga som delar föreningens målsättning och stadgar. 
Naturliga undantag kan däremot göras för t.ex. minimiålder eller geografiska begränsningar. 
Kravet för fullföljd innebär att föreningens inkomster ska användas för den allmännyttiga 
verksamheten, alltså fullfölja sitt ändamål.39 
 
Alla allmännyttiga ideella föreningar beskattas endast för deras fastighets- och 
rörelseinkomster men under vissa förutsättningar kan även dessa vara skattefria. 
Kapitalvinster och löpande kapitalavkastning, exempelvis räntor och aktieutdelning, är 
skattefria. 80 % av föreningens genomsnittliga inkomster över en period på fem år måste 
användas till den allmännyttiga idrottsföreningens verksamhet för att de ska uppfylla villkoren 
för skattefrihet. Om föreningen bedriver flera verksamheter bedöms skatteplikten för varje 
verksamhet var för sig, då den vinstinriktade verksamheten beskattas som normalt medan den 
allmännyttiga verksamheten ofta är skattebefriad.40   
 
Idag är alla ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga, även om 
föreningens verksamhet befrias ifrån inkomstskatt så är de ändå bokföringsskyldiga. 
Bokföringsskyldigheten inträder när näringsverksamheten inleds och slutar när verksamheten 
avslutas. Exempel på näringsinkomster för ideella föreningar kan bland annat vara 
entréavgifter, kiosk, fester, bingo, sponsring och utbildningsverksamhet.41 Att avgöra om en 
ideell förening bedriver näringsverksamhet eller ej kan vara svårt. Bokföringsnämnden 
beslutade därför vid ett sammanträde år 2002 att utföra en rapport om begreppet 

                                                
38 Informationsbroschyr från Bokföringsnämnden: Ideella föreningar – en kort information om bokföring 
39 www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800011744/32415.pdf, s. 2 2008-04-29 kl 11.17  
40 Ibid. s. 1-2, 2008-04-18 kl 10.15 
41 www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2003/bokforingsskyldighetforideellaforeningar.4.18e1b10334ebe 
8bc8000697.html, 2008-04-18, kl 13.15 



~ Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter påverkats av bokföringskraven? ~ 

 

 16 

näringsverksamhet för att gå igenom olika frågor rörande de ideella föreningarnas 
bokföringsskyldighet.42 
 
En ideell idrottsförening är enligt bokföringslagen skyldig att utföra bokföring om den:43 
 

� bedriver näringsverksamhet,  
� är moderföretag i en koncern eller om  
� föreningen har tillgångar som överstiger 30 basbelopp44, vilket i dagsläget innebär 

tillgångar värderade över 1,5 miljoner kronor. 
 
I bokföringslagen förklaras det vilka bestämmelser den bokföringsskyldige föreningen ska 
lyda. Där förklaras det också att bokföringsskyldigheten ska fullgöras så att det stämmer 
överens med god redovisningssed, hur bokföringen ska utföras, hur den ska se ut, hur länge 
informationen ska sparas och hur avslutningen på räkenskaperna ska ske. En organisation som 
har både en ideell verksamhet och en näringsverksamhet är bokföringsskyldig för hela 
organisationens verksamhet, inte bara för näringsverksamheten. Även om verksamheterna har 
olika omfattande skatteplikter ska de ha en enda bokföring som omfattar både den ideella – 
och näringsverksamheten så att en överblick ges över hela organisationen.45 

3.2 Intressentteorin 
 
I ideella organisationer finns det många olika intressenter som på olika sätt påverkar 
organisationen. Vi använder oss av intressentteorin därför att på så sätt förklara åt vilka 
individer och andra intressenter organisationen ska utföra ett gott arbete inför.  
 
Intressentteorin är en väletablerad teori som belyser olika intressenters påverkan på 
organisationen; exempelvis hur organisationen bör behandla sina anställda och sina sponsorer. 
Intressenternas bidrag till organisationen utförs av egen fri vilja, men om intressenten inte 
känner sig delaktig eller får kompensation för sitt utförda arbete, lämnar intressenten 
organisationen och organisationen dör. För att organisationen skall kunna leva vidare måste 
den finna en balans mellan bidraget som intressenten ger i förhållande till vad intressenten får 
i belöning.46 Ideella idrottsföreningar har väldigt många olika intressenter; till exempel 
sponsorer, ledare och styrelse, som vi tror alla har olika uppfattningar och viljor hur de vill att 
organisationen skall skötas och vilka mål som skall uppnås.  
 
Milton Friedman hade en helt annan syn; han hävdade nämligen att företagsledningen i första 
hand skall koncentrera sig på ägarnas intresse, det vill säga att hela tiden vinstmaximera. 
Denna tes är dock väldigt omdebatterad och idag är det vanligare att inte bara ha 
vinstmaximering som mål, utan ha flera olika typer av mål parallellt. Ledningen har som 
uppgift att först urskilja vilka som är organisationens intressenter för att sedan se till att 
intressenternas krav om bidrags – belöningsbalans uppnås.47 
 

                                                
42 www.bfn.se/kategori/ideellforening.aspx#naring, 2008-04-23 kl 14.50 
43 www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2003/bokforingsskyldighetforideellaforeningar.4.18e1b10334eb 
e8bc8000697.html, 2008-04-23 kl 16.42 
44 Informationsbroschyr från Bokföringsnämnden: Ideella föreningar – en kort information om bokföring 
45 4 kapitlet 4 § första stycket i Bokföringslagen 
46 Brytting T, ”Företagsetik”, s. 145-146 
47 Ibid. s. 146 
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Figur 2: Egen bearbetning av intressentmodellen48 
 
Utifrån intressentmodellen har vi ansett att dessa intressenter har varit relevanta och påverkat 
de ideella idrottsföreningarna. Alla olika intressenter påverkar den ideella idrottsföreningen på 
olika sätt och vi tror det gäller att finna ett samspel dem emellan för att få föreningen att 
fungera optimalt. 

3.3 Handlingsteorier – Theories of Action  
 
Det finns ett stort antal teoretiker som har analyserat människans sätt att agera i olika 
situationer. En idrottsverksamhet består av ett större antal människor som tillsammans ska 
handla och ta rätt beslut. För att få bästa utfall för sitt egna intresse krävs det även 
samarbete inom föreningen. Alla inblandade intressenter kan utföra handlingarna efter vad 
de själva anser bäst. Hur individer agerar beror ofta på vilket slutligt utfall som söks. Därför 
är det av intresse att undersöka dessa teorier om hur de individer som styr handlingarna i den 
ideella föreningens ekonomiska verksamhet väger sina handlingar beroende på de lagar och 
regler som ligger till grund. Då individer som arbetar ideellt inte borde sträva efter att få ett 
ekonomiskt vinstresultat drivs deras handlingar av att uppnå en annan sorts tillfredställelse.  
 
Handlingsteorier nyttjas för att förklara individers handlande, föreningars värderingar och sätt 
att lagra kunskap. Konceptet kommer från att individerna i en förening agerar i olika 
situationer efter dessa handlingsteorier. Grundprincipen baseras på att visioner, värderingar 
och kultur påverkar individers handlande.49 Vår tro är att i en ideell förening, där folk arbetar 

                                                
48 Rhenman E, ”Företagsledning i en föränderlig värld”, s. 24 
49 Krogh G, Roos J och Kleine D, “Knowing in firms: Understanding, managing and measuring knowledge”,    
s. 240-252 
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med något som de brinner för, är att deras visioner, värderingar och kulturer är viktiga att 
lyfta fram då det påverkar sättet att agera och styra föreningen. För att få en gemensam och 
enhetlig förening är det viktigt att tänka på de olika individernas syn på föreningens visioner, 
värderingar och kultur så att gott samarbete skapas och att sträva mot samma mål.  
 
Det resultat som handlingen resulterade i, är inte nödvändigtvis det sökta ursprungsresultatet. 
Därför måste det särskiljas mellan förekomsten och effekten av utfallet, där förekomsten är 
anledningen till att handlingen utfördes och effekten är utfallet av handlingen.50  
 
För en utomstående syns endast effekten av handlingen och sedan dras egna slutsatser till 
varför individen handlade som han gjorde. För att förstå förekomsten till handlingen måste 
man sätta sig in i individens perspektiv och ifrågasätta. Det görs dock sällan utan vanligtvis 
dras det förutfattade slutsatser ur ens egna perspektiv. Att sträva efter en ekonomisk vinst är 
allmänt accepterat, men folk som arbetar ideellt har personliga anledningar som driver dem, 
exempelvis en hobby eller viljan till socialt engagemang.  
 
Det finns olika varianter av handlingar enligt handlingsteorin och en variant är handlingar 
som utförs för att nå framgång, där det involverar möten mellan individer, pengar och makt. 
En annan typ av handlingar strävar efter förståelse i olika sammanhang där språket används 
för att kommunicera så att förståelse uppnås mellan individerna.51 Strävan efter framgång kan 
vara stor i ideella föreningar, särskilt i idrottsföreningarna där tävlingsinstinkterna är stora. 
Däremot är det i den ideella idrottsverksamheten inte strävan efter pengar och makt som 
driver dem, utan att de brinner för sporten och sin klubb och genom att på så sätt få fler 
intresserade medlemmar. I näringsverksamheten är det däremot stor skillnad eftersom att den 
får vara ekonomiskt vinstdrivande, vilket kan ge förklaring till varför många ideella 
verksamheter föredrar att även ha en näringsverksamhet. Förståelseinriktade handlingar är 
viktiga i alla sociala sammanhang för att kunna skapa ett bra samarbete i föreningen. 
 
3.3.1 Det kommunikativa lärandet enligt Habermas  
 
Habermas teori grundar sig i den tyske filosofen Max Webers tolkningar för att förstå 
människors handlingsprocesser. Enligt Weber kan handlingarna delas in beroende på grad av 
rationalitet där värde, mål, känsloupplevelser och tradition påverkar. Habermas införde det 
kommunikativa handlandet då han ansåg att det krävdes mer inriktning på förståelse och inte 
bara på resultatet då han tyckte att Weber var för mycket resultatinriktad. För att förstå en 
handling måste individens normer och värderingar lyftas fram. Däremot bör människan ha ett 
kritiskt synsätt och ifrågasätta normerna på ett förnuftigt sätt så att de kan skapa sig en 
förståelse över villkoren för handlingen, och inte se på individerna i sin omgivning som 
rivaler, utan som partners som ska samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål och en 
gemensam förståelse. 52  
 
För att få vetskap om den utförda handlingen anser vi att det är av intresse att undersöka vem 
som agerar, hur omgivningen agerar, ifall det finns uppfattningar av val eller tvång och hur 
lagar, regler och normer underlättar eller begränsar handlingen. I de ideella föreningarna tror 
vi att lagar och normer kan vara till stor hjälp då individerna arbetar mycket självständigt och 

                                                
50 Holmström-Hintikka G och Tuomela R, “Contemporary Action Theory volyme 1”, s. 1 
51 Holmström-Hintikka G och Tuomela R, “Contemporary Action Theory volyme 2”, s. 27-39 
52 Eriksen E och Weigård J, ”Habermas politiska teori” s. 36-44 
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ofta har begränsad möjlighet till att få hjälp inom organisationen då resurserna är mer 
begränsade.    
 
3.3.2 Donald Davidsons teori – Mental Events 
 
Enligt Davidsons orsak/verkan-teori är en avsiktlig handling skapad endast för att få ett 
specifikt utfall. En förklaring till handlingen kan finnas genom att ta reda på orsaken till 
varför handlingen valdes att utföras. När en individ ställs inför en möjlighet att agera tänker 
han först ut vilket slutresultat han vill komma fram till och väljer utifrån det att handla på ett 
visst sätt och med det menar Davidson att den fria viljan går att försvara.53 
 
3.3.3 Konsekvensteori - Consequentialism   
 
Det finns ingen universell definition på konsekvensteorin vilket är vanligt förekommande 
bland filosofiska termer. Den definition som vi har valt att förlita oss på menar att 
konsekvensteorin rangordnar handlingsalternativ beroende på utfall och konsekvenser. 54 
 
Konsekvensteorin är en axiological, totalistic, maximizing och factualistic teori55. Principen 
med axiologism tolkar vi som en värdeteori56, vilket innebörden är att avgöra vad som är 
värdefullt där en handling är helt bestämd beroende på värdet av resultatet som sker utav 
händelsen57. Totalism innebär att se till de totala resultaten av handlingen, inte bara vad 
individen ser som värdefullt58. Enligt maximization ska en handling genomföras om resultatet 
är bättre (eller lika bra) än alla andra alternativa handlingars resultat59. Factualismen ser till 
det faktiska resultatet av handlingen, då handlingen inte alltid skapar de resultat som var 
menat att den från början skulle skapa60. 
 
Att alltid vara vidsynt och att se de totala och faktiska resultaten är en relativt självklar fakta, 
däremot är det inte någonting som individer tänker på till vardags då de inte ofta stannar upp 
och tolkar sina vardagshandlingar. För att kunna tolka en medarbetares handlingar i en 
idrottsförening är det enligt konsekvensteorin viktigt att förstå individens sätt att värdesätta 
sina handlingar och veta vilket resultat som han strävar efter. Då handlingarna individerna gör 
i idrottsföreningen genomförs för att få bästa resultat, antingen för den enskilde individen 
eller för hela föreningen i stort, beroende på hur medarbetaren värdesätter. 
 
3.3.4 Beslutstagarteorin - Decision Theory 
 
Enligt Perez Lopez beslutstagarteori känner en individ i en organisation ett behov av att utföra 
ett beslut och vill därför utföra en handling för att tillfredställa det behovet. För att lösa ett 
problem måste beslutstagaren värdera handlingen utifrån tre olika synvinklar som baseras på 
tre olika kriterier:61 

                                                
53 Holmström-Hintikka G och Tuomela R, “Contemporary Action Theory volyme 1”, s. 45 
54 Carlson E, “Some basic problems of consequentialism”, s. 5-8 
55 Ibid. s. 23 
56 www.ne.se sökord: axiologi 
57 Carlson E, “Some basic problems of consequentialism”, s. 8-9 
58 Ibid. s. 9-12 
59 Ibid. s. 12 
60 Ibid. s. 18-19 
61 Argandona Antonio, “Intergrating Ethics into Action Theory and Organizational Theory”, Journal of Business 
Ethics (2008) s. 435-446 
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1. Effectiveness – Hur väl kommer handlingen att tillfredsställa det nuvarande behovet?  
2. Efficiency – Vilka effekter kommer handlingen att skapa för att tillfredsställa samma 

behov när det uppstår i framtiden? 
3. Consistency – Vilka effekter kommer handlingen att skapa för att tillfredställa, inte 

bara just det behovet, utan alla behoven nu och i framtiden? 
 
Den första kan mätas i exempelvis lön eller vad individen får ut av arbetet. Den andra punkten 
poängterar värdet med lärandet av beslutet gällande just det behovet. Den sista punkten menar 
att då handlingen skapar förändring hos beslutstagarens uppföranden, kommer det att få 
bestående konsekvenser och påverka honom i alla hans behov.62 
 
3.3.5 Agent- och ägandeteorin 
 
”Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a 
rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise 
conflict with those of the principal.” 63 
 
En agent är en individ som kan agera i relation till dem själva och andra individer. Enligt 
agentteorimodellen är den anställde obenägen att ta risker samt att den anställde vill ha 
kompensation för sin insats64.  Modellen för agentteorin kräver två parter, en arbetsgivare och 
en anställd medarbetare. Medarbetaren agerar enligt den anställdes villkor. Principen innebär 
att motivera en person eller organisation att agera på uppdrag av någon annan. Även om 
medarbetaren/agenten agerar enligt någon annans villkor är det ändå agenten själv som är 
moraliskt ansvarig för sina handlingar. Enligt agentteorin så har den anställde ett egoistiskt 
beteende, vilket innebär att den anställde alltid utgår från sitt egna intresse istället för 
arbetsgivarens intresse. 65 
 
Individer som arbetar ska enligt agentteorin ha kompensation för sin arbetsinsats för att vilja 
arbeta kvar. Eftersom ideellt arbetande personer, jämfört med anställda på en 
näringsverksamhet, inte får en ekonomisk kompensation uppkommer frågan varför de i så fall 
arbetar kvar. Vi tror att ideella individer får en annan form av kompensation för sin 
arbetsinsats som de värderar lika högt, eller i viss mån högre, än en ekonomisk kompensation. 
Vad exakt som varje enskild individ får ut av sitt ideella arbete är individuellt, men antagligen 
är det förmåner som är svåra att värdera liksom bland annat möjligheten att kunna utöva sina 
fritidsintressen, bättre hälsa och utveckling.  
 
I ägandeteorin så får ägarna i en organisation ta en viss risk för att nå ekonomisk vinst, till 
skillnad från agentteorin där risken är obefintlig om ekonomisk ersättning inte är självklar. 
Inom den ideella verksamheten blir det då problematiskt att tillämpa ägandeteorin då det 
saknas vinstmotiv. Enligt Jones och Pendlebury är finansiella överskott i näringsverksamheter 
ett mått på välgång medan det i offentliga verksamheter enligt Anthony och Gosling 

                                                
62 Argandona Antonio, “Intergrating Ethics into Action Theory and Organizational Theory”, Journal of Business 
Ethics (2008) s. 435-446 
63 Scott W.R., Financial Accounting Theory, 2003, s. 305 ur Sundgren S och Nilsson H, ”Internationell 
redovisning: teori och praxis”, s. 44  
64 Sundgren S och Nilsson H, ”Internationell redovisning: teori och praxis”, s. 44  
65 Husted B W (2007), “Agency, Information and the Structure of Moral Problems in Business”, Organisation 
Studies, 28;177 179-180 
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signalerar politisk oansvarighet.66 Ideella verksamheter liknar i detta fall de offentliga 
verksamheterna eftersom ifall de skulle ha ett vinstmotiv så bryter de mot lagen. Därför kan vi 
förstå att ett flertal ideella föreningar föredrar att skapa även en näringsverksamhet inom 
organisationen utöver den ideella verksamheten.  
 
3.3.6 Den kollektiva handlingen 
 
Föreningens kollektiva handlingar binder ihop idrottsföreningens alla olika intressenter 
tillsammans. Individerna knyts samman då de har vissa gemensamma intressen. Enligt 
Brayden Kings artikel finns det en process som går ut på att det ska fokuseras på att få en 
förklaring till intressenternas gemensamma handlingar. Samtliga föreningens intressenter 
samlas för att först bestämma vilka gemensamma fördelar som kan skapas för att slutligen 
rama in processen och ta reda på hur de ska går tillväga. Genom att fokusera på den kollektiva 
handlingen hos intressenter erhålls en bättre förståelse för förhandlingssituationer mellan 
externa intressenter och idrottsföreningen.67 

3.4 Etik och moral 
 
Intressentmodellen är, som tidigare diskuterats en mycket väletablerad teori, men det finns 
inget i teorin som garanterar att det tas någon hänsyn till etiska värderingar eller normer. 
För att teorin skall hjälpa till med etiska dilemman och inte bara vara ett ekonomiskt – 
strategiskt hjälpmedel behövs att ett etiskt perspektiv läggs till modellen. Om detta läggs till 
modellen ges en bättre och djupare förståelse för vilket ansvar organisationen har för allas 
gemensamma bästa.68   
 
Enligt Nationalencyklopedin kan ”etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här 
avses med moral människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart 
uttryckta värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter 
att göra. Med etik avses den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund.”69 
 
Kan det vara så att det finns några skillnader i att vara moralisk i en ideell förening än i en 
vinstdrivande verksamhet? De flesta ekonomiska modellerna har oftast en förutsättning att de 
ska vinstmaximera vilket är en stor skillnad mot i de ideella verksamheterna. Vilket ansvar 
har då de ideella förenigarna? 
 
3.4.1 Företagets sociala ansvar - Corporate Social Responsipility (CSR) 
 
Företagens sociala ansvar är ett begrepp som har växt fram under senare tid och är ett område 
som forskare fortfarande har svårt att exakt definiera, framförallt vad vissa variabler inom 
CSR innebär. CSR hör hemma inom företagsetiken, men det finns skillnader; när 
företagsetiken diskuteras handlar det om de etiska perspektiven inom redovisning, ledarskap 
och personalpolitik, till skillnad mot CSR – perspektivet där mer fokus ligger på företagets 
roll i samhället och hur företagets intressenter har olika förhållningssätt till det enskilda 

                                                
66 www.rkr.se/download.asp?87 2008-05-05 kl. 14.05  
67 King B (2008), “A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence”, Business 
Society, 47; 21 originally published online Oct 26, 2007; 
68 Brytting T, ”Företagsetik”, s. 147 
69 www.ne.se sökord: etik 
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företaget.70 Ideella idrottsföreningar har ofta olika verksamheter och intressenter, allt från 
elitidrottare till motionärer till sponsorer som alla har olika förhållningssätt till föreningen. 
 
Det finns olika teorier vad gäller företagens sociala ansvar och enligt Archi B Carrolls teori, 
som hade stor genomslagskraft år 1979, där han hävdar att företagens sociala ansvar kan delas 
upp i fyra olika stora delar. Den största delen är det ekonomiska ansvaret som finns i botten 
på modellen och sedan följer de andra tre övriga i storleksordning ovanpå.71 
 
 
FILANTROPISKT 
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EKONOMISKT 
 

 
    

 
Figur 3: Total Social Responsibility72  

 
Enligt Carrolls teori kan inte företaget brista i någon av de fyra olika delarna, det vill säga att 
om företaget inte tar ett ekonomiskt ansvar kan de inte heller ta ett lagligt, etiskt eller 
filantropiskt ansvar. Att ett företag skall uppnå ett bra ekonomiskt resultat kan ses som en 
självklarhet, men då vår studie handlar om ideella föreningar som inte har ekonomisk vinst 
som mål, kan de tre andra delarna upplevas som mer betydelsefulla. Efter lagändringen för 
ideella föreningar år 2001 har fler ideella föreningar blivit bokföringsskyldiga och enligt 
Carrolls näst största och viktigaste del skall företag handla efter de lagar och normer som 
finns uppsatta. Att företag ska ta ett etiskt ansvar handlar om att de ska följa de sociala normer 
som finns i samhället men som inte är lagstadgade. Ett filantropiskt ansvar betyder att 
företaget ska göra saker utöver det vanliga, något som det inte är väntat att de ska göra.73 
 
Archi B Carroll har även skrivit en artikel från år 1999 där han hävdar att CSR - teorierna 
kommer fortsätta ha en viktig betydelse för företag och att de stämmer överrens med 
samhällets krav på företag idag. Carroll tror att forskare kommer fortsätta granska teorierna 
och eventuellt också utveckla dem, men att han idag är har svårt att se hur nya teorier skulle 
kunna utveckla och förbättra de teorier som har fungerat under det senaste halvseklet.   

                                                
70 Frostenson M och Borglund T, ”Företagens sociala ansvar och den svenska modellen”, s. 24-25 
71 Carroll Archi B (1979), “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of 
Management Review, Volym 4, s. 497-505 
72 Carroll Archi B (1979), “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of 
Management Review, Volym 4, s. 497-505 
73 Carroll Archi B (1979), “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of 
Management Review, Volym 4, s. 497-505 
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Carroll tror även att CSR – teorierna har en ljus framtid eftersom “…its core, it addresses and 
captures the most important concerns of the public regarding business and society 
relationship” 74  
 
En annan teori om företagets sociala ansvar har Garriga och Melé som anser att det finns fyra 
huvudsakliga idéperspektiv när CSR - perspektivet diskuteras:75 
 

1. Instrumentella  
2. Politiska 
3. Integrativa 
4. Etiska 

 
Enligt det instrumentella idéperspektivet ses CSR som ett hjälpmedel för att ägarna skall 
uppnå vinstmaximering medan det politiska betonar företagens makt och förpliktelse att ta 
ansvar i politiska sammanhang. Det tredje idéperspektivet menar att företaget måste beakta 
och integrera sin verksamhet till de samhälliga krav som ställs utifrån och det fjärde och sista 
perspektivet anser att CSR ska ses ur ett etiskt perspektiv och borde resoneras kring ämnen 
som värden och plikter.76          
 
Ideella föreningar har, som tidigare har diskuterats, inget mål om att vinstmaximera, så vi tror 
att de berörs framförallt av det integrativa och det etiska perspektivet. Ideella föreningar kan 
idag ha problem med samhälliga krav, som till exempel lagändringen år 2001, som de ställs 
inför och vi tror även att de kan uppleva etiska komplikationer inom den ekonomiska 
verksamheten. 
 
3.4.2 Tre teser om etiska reglers effektivitet 
 
Är de etiska reglerna effektiva i ekonomiska sammanhang, eller agerar individer i företag 
etiskt bara på grund av reglerna? Det är en fråga som det råder delade meningar kring; vissa 
tycker att reglerna har effekt, medan andra anser motsatsen. En del forskare hävdar å andra 
sidan att om regler om etik ska ge effekt beror helt på. Bonnedahl m fl anser utifrån de vitt 
skilda åsikterna om de etiska reglernas effektivitet eller ej att det finns tre olika teser. Den 
första tesen säger att: ”införandet av etiska regler skapar mer ansvarstagande chefer och 
anställda”, vilket alltså enligt tesen leder till ett mer korrekt etiskt handlande. 
Gränsdragningsproblematiken mellan vad som är tillåtet eller ej blir klarare; som exempel tar 
författarna upp att det blir mindre onödiga mobilsamtal och ”inga fler vräkiga bjudluncher 
som kan uppfattas som muta” Den andra tesen säger att införandet: ”…har ingen som helt 
påverkan på beteendet (och det är inte heller meningen)” där de menar att reglerna tas fram 
på grund av kraven som finns från till exempel ägare och investerare men att 
implementeringen av reglerna inte har så stor verkan eller väcker någon större debatt i 
företaget. Bonnedahl m fl:s tes tre innebär att ”införandet av etiska regler som är 
kontraproduktiva; de leder till en avmoralisering” där författarna anser att chefer och 
anställda själva skapar sin organisationsstruktur som är mer eller mindre definierbar. Varje 
individs egen moral, tillsammans med deras skapade kultur, fastställer vad som är tillåtet och 
vad som ej är tillåtet i organisationen. Företaget har tidigare normer som underförstått 

                                                
74 Carroll Archi B (1999), “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”, Business & 
Society, Volym 38, s. 268-295  
75 Frostenson M och Borglund T, ”Företagens sociala ansvar och den svenska modellen”, s. 11 
76 Ibid. 
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fortfarande finns kvar i organisationen som det numera finns skrivna regler om. De etiska 
reglerna som företaget har är det som vi skall följa och rätta oss efter. Det som inte finns i 
företagets regelverk åsidosätter enligt denna tes en viss del av individens moral och egna 
ansvar. Författarna menar att risken är att det moraliska ansvaret tas över av reglerna. Till 
skillnad mot de två första teserna är tes tre förhållandevis outforskad och har inte fått lika 
mycket uppmärksamhet, men Bonnedahl m fl tror dock att det är vanligt bland de företag som 
implementerar etiska regler även upplever de negativa effekterna.77 Vi undrar på vilket sätt 
våra valda respondenter, som alla är intressenter till ideella föreningar, har påverkats av de 
utökade bokföringskraven. Har bokföringskraven motiverat dem att få en bättre struktur på 
deras ekonomiska verksamhet eller ser de kraven bara som ett nödvändigt ont. 

3.5 Kommunikation 
 
Att ha en bra och fungerade kommunikation är en förutsättning för att en organisation ska 
leva vidare och fortsätta utvecklas. Ideella organisationer har många olika typer av 
intressenter, till exempel sponsorer och styrelse, som alla har väldigt olika viljor som de vill 
få igenom och då behövs det att organisationerna har en fungerande kommunikation. Det 
finns många olika definitioner av ledarskap och dagens forskare framhåller den tydliga 
kopplingen mellan kommunikation och ledarskap. Vi har även valt att titta närmare på vilka 
problem i kommunikationen som kan uppstå när en organisation genomgår en förändring.  
 
Att kommunicera handlar om att vi delar med oss och överför information som exempelvis 
upplevelser, känslor och handlingar till andra människor. Skillnaden mellan kommunikation 
och information kan förklaras med att kommunikation är en dubbelriktad process och att 
information har ett enkelriktat förlopp.78 Kommunikation handlar både om att möta andra 
människor, men också om att möta oss själva; eftersom vi får en bild av oss själva i och med 
att vi ser hur andra människor uppfattar oss.79 Uppfattningar och normer uppkommer när 
människor har arbetat tillsammans under en längre tid. Abrahamsson menar att en bra 
organisation med en god struktur har balans mellan stabilitet och pålitlighet i det arbete som 
utförs och att organisera betyder att försöka skapa den balans mellan stabilitet och rörlighet 
som en organisation behöver. Att det finns en arbets- och auktoritetsfördelning är en av de 
generella grundpelarna i hur organisationer är uppbyggda och fungerar.80 
 
3.5.1 Metakommunikation 
 
I dagens samhälle är problemet sällan att det finns för lite information; problemet är snarare 
att det finns så mycket information att det är svårt att sålla ut vad som egentligen är viktigt. 
Organisationer har då problem med att verkligen nå ut med sin information och sitt budskap 
till sina tänkta mottagare. Människan är inte kapabel att ta in information i samma snabba takt 
som informationen kommer, så risken blir då att människan stänger ute information eftersom 
hon inte klarar av informationsbruset. Det är en helt annan sak att verkligen kommunicera och 
nå fram med budskapet, än att bara informera. Falkheimer och Heide menar att det kan uppstå 
problem eftersom företagsledningen ofta inte har tillräckligt med kunskap om hur viktig 
kommunikationen och dialogen är för verksamheten. De hävdar vidare att det finns människor 
i organisationen som kommunikatörer och informatörer som borde arbeta mer med att få 

                                                
77 Bonnedahl K J m fl, ”Ekonomi och moral” s. 137 
78 Heide M m fl, ”Kommunikation och organisation” s. 31 
79 Nilsson B och Waldemarson A-K, ”Kommunikation: samspel mellan människor”, s. 11-12 
80 Abrahamson B och Andersen J A, ”Organisation – att beskriva och förstå organisationer”,  s. 60  
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ledningen att få en bättre kommunikation med medarbetarna. Metakommunikation handlar 
om att kommunikationen i kommunikationen måste fungera. Det är väldigt viktigt i 
organisationer att verkligen reflektera över sin metakommunikation eftersom det påverkar hur 
organisationen agerar i kommunikationssituationer.81 
 
Ideella föreningar tror vi kan ha problem med sin metakommunikation eftersom de ibland har 
en styrelse som arbetar ideellt, men på grund av tidsbrist inte har möjlighet att besöka 
föreningen mer än bara nödvändigt. Samtidigt så kan föreningar ha anställd personal som har 
föreningen som sin vardagliga arbetsplats och problemet kan då bli att det blir som två olika 
läger med olika uppfattningar.  
 
3.5.2 Kommunikation och ledarskap 
 
Alla organisationer har någon typ av ledarskap och det finns många hundra olika definitioner 
av ledarskap, men enligt Abrahamson finns det några punkter som alltid finns med, en eller 
flera av ”mål, måluppfyllelse, grupper eller organisation, struktur och medmänsklig 
interaktion” För att uppnå detta tror vi att det är viktigt att organisationen har ett sådant 
ledarskap som passar organisationen; antingen ett mer tydligt ledarskap med mycket struktur 
eller ett som är friare och mer informellt. Då är det viktigt att ha en kommunikation som alla 
upplever som tydlig och klar där alla känner sig förstådda. Abrahamson säger även att det är 
viktigt att se till ledarskapet mellan ledaren och organisationens alla övriga medlemmar och 
intressenter, inte bara begränsa sig till sin egen ledningsgrupp.82   
 
På 1940-talet publicerade forskare de första kommunikationsmodellerna och sedan dess har 
det skett en stor utveckling gällande kommunikationsvetenskapen, även om många äldre 
teorier fortfarande nyttjas.83 Under 1950 och 60-talen började sedan forskare intressera sig för 
organisationer och då var det vanligt att de ansåg att kommunikation var något som fanns 
inom organisationen och att organisationen kunde fortsätta existera oavsett om 
kommunikationen mellan organisationens medlemmar och intressenter fungerade eller ej. 
Dagens forskare ser organisationen som sociala system som inte skulle kunna fortsätta finnas 
till om inte medlemmarna hela tiden kommunicerade med varandra och på så vis hela tiden 
fortsätter utvecklas. Den amerikanske forskaren Weick (1995) framhåller att:  
 
”If the communication activity stops, the organization disappears. If the communication 
activity becomes confused, the organization begins malfunction. These outcomes are 
unsurprising because the communication activity is the organization.”84 
 
I en organisation är det väldigt viktigt att ha en bra kommunikation och idag framhåller 
många forskare den starka kopplingen som finns mellan kommunikation och ledarskap. 
Kommunikationen har på senare år fått en väsentlig betydelse eftersom det har blivit allt 
viktigare för ledaren att forma gemensamma mål, visioner och värderingar, där en bra 
kommunikation är en förutsättning. Förändringen av synen på kommunikation och ledarskap 
beror bland annat på att ledarskap på senare tid haft en större fokus på att få medarbetarna att 
ta mer eget ansvar vid de allt mer vanliga projektbaserade organisationer. I ideella 
organisationer tror vi att det kan vara viktigt att kunna arbeta mycket självständig och ta ett 

                                                
81 Falkheimer J och Heide M, ”Reflexiv kommunikation” s. 69-70 
82 Abrahamson B och Andersen J A, ”Organisation – att beskriva och förstå organisationer”,  s. 81 
83 Heide M m fl, ”Kommunikation och organisation”, s. 31-32 
84 Ibid. s. 19 
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eget ansvar. Vi tror framförallt i ideella organisationer att saker lätt glöms bort om du inte tar 
tag i saken själv. Det nya ledarskapet leder i sin tur till att de anställda själva måste kunna se 
till vilken information som är väsentlig och på vilket sätt den i sin tur påverkar organisationen 
i övrigt. Nu har det även blivit viktigare för medarbetarna sinsemellan att ha en fungerande 
kommunikation eftersom de arbetar med gemensamma projekt i team som skall vara 
självstyrande, vilket är väldigt vanligt i ideella idrottsföreningar.85 
 
3.5.3 Kommunikation och förändringar  
 
Idag hävdar många forskare att organisationer har en högre förändringstakt än tidigare och när 
förändringar sker, kan det uppstå problem i kommunikationen.86 Dessa problem kan bero på 
många olika orsaker, bland annat kan organisationens mål och visioner vara otydliga. Det är 
väldigt viktigt att ledningen är klar och tydlig inför medarbetarna så att alla i organisationen är 
medvetna om varför förändringarna sker. Ett annat scenario är att det finns ett tydligt mål och 
förändringsbehov, men att felaktiga budskap eller metoder används som då leder till att 
förändringsarbetet avstannar. Om ett företag ska göra en omorganisation är det mycket viktigt 
att ledare är positiva och engagerade och får medarbetarna bort från sina tveksamheter. Att det 
uppstår motstånd vid förändringar kan bero på att människor ofta känner en oro över att deras 
trygghet och gamla vanor rubbas. En annan orsak motstånd kan vara att förändringar ofta sker 
ur ett ledningsperspektiv och därför blir övriga berörda osäkra.87  
 
När förändringar sker är behovet av trygghet ovanligt stort och därför måste kontinuitet vara 
högt prioriterat och vid lagändringen år 2001 så var det en hel del ideella idrottsföreningar 
som blev berörda och vi undrar om de upplevde förändringarna som problematiska. 
 
Ett av de största problemen som kan uppkomma när ett företag bolagiseras är att få 
medarbetarna att se förändringen ur ett större perspektiv och att se möjligheterna. Att i dessa 
situationer ha en väl fungerande intern kommunikation är väldigt viktigt. Medarbetarna tror 
sig ibland ha mindre kompetens än vad de egentligen har vad gäller den nya 
organisationsformen och ägarbilden. Det gäller att få medarbetarna att få en bättre tro på sina 
egna resurser och kunskaper som på så vis kan ha en väsentlig betydelse vid exempelvis 
servicetänkande och därmed även öka resultatet. Eriksson säger att det även borde läggas stor 
vikt vid kulturfrågorna när organisationen genomgår en bolagisering. Vad gäller 
kulturfrågorna menar Eriksson att både hot och möjligheter kan uppstå; organisationen kan till 
exempel bli för koncentrerade på att nå höga ekonomiska vinster och därmed glömmer bort 
sitt tidigare fungerande teamwork och samspel.88 I vår studie kommer vi bland annat att 
intervjua en stor ideell idrottsförening som även har ett bolag inom organisationen och vi 
undrar om deras arbete har förändrats. Vi kommer även att intervjua en golfklubb som idag 
bara sköts som en ideell förening, men som är på gång att starta ett bolag, vilket kan upplevas 
som en stor förändring. 
 

 

                                                
85 Heide M m fl, ”Kommunikation och organisation”, s. 22-23 
86 Ibid. s. 22 
87 Eriksson P, ”Planerad kommunikation”, s. 249-250 
88 Ibid. s. 262 
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3.6 Sammanfattande teoretisk modell 
  
För att knyta samman teorierna och ge en överblick över hur teorierna skapar en bättre 
förståelse till det empiriska materialet har vi vidareutvecklat modellen från val av teori - 
kapitlet. Den ska då i sin tur hjälpa oss att besvara problemformuleringen. 
 

 
 

Figur 4: Sammanfattande teorimodell 
 
Vilka bokföringsregler och redovisningskrav som gäller för de ideella idrottsorganisationerna 
är nu utrett. Intressentteorin och intressentmodellen är viktiga att de följer med genom hela 
studien då vi utgår från ett intressentperspektiv. De handlingsteorier som vi har valt strävar 
efter att skapa en bättre förståelse om på vilka olika sätt individers agerande i en förenings 
ekonomiska verksamhet kan tolkas och förstås.  
 
Etiska och moraliska dilemman kan förekomma i många olika situationer, särskilt i en ideell 
idrottsförening där många olika intressenter är inblandade och har olika förhållningssätt till 
föreningen. En god kommunikation är alltid av stor betydelse men särskilt viktigt är det för att 
få ett bra ledarskap i en organisation samt när det uppstår förändringar. Eftersom en förening 
alltid behöver ett stabilt ledarskap och att de nya bokföringskraven skapade förändring är 
kommunikationsteorierna nödvändiga för vår problemformulering. 
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4. Praktisk metod 
I det praktiska metodkapitlet visar vi utförligt hur det empiriska materialet har insamlats, allt 
ifrån val av respondenter till bearbetning och kritik av primärkällor. Avsnittet omfattar även 
vilken access och bortfall som vi har upplevt. 

4.1 Val av respondenter   
 
Vår urvalsteknik är vald för att bäst belysa vår problemformulering ”Hur har ideella 
idrottsföreningar och dess intressenter påverkats av bokföringskraven?” och det ledde till att 
våra valda respondenter ej nödvändigtvis är ett representativt urval89. Det innebär att 
möjligheten att generalisera resultaten är begränsade. Som regel har vi arbetat med ett 
sekventiellt urval där vi utgått från en mindre grupp utvalda intervjupersoner och därefter 
utökat urvalet för att täcka de områden som innehöll för tunn information90.  
 
Via golfklubben kom vi i kontakt med en av deras sponsorer och fick på så vis en intressents 
bild av den ideella verksamheten. Vi valde även en respondent på Skatteverket och en 
respondent på en redovisningsbyrå för att täcka upp med information både från en myndighets 
sida då vi tror att respondenten från en redovisningsbyrås sida har en annan form av insyn i 
idrottsföreningarnas ekonomiska verksamheter. Det här bekräftades även av intervjupersonen 
på Skatteverket som också ansåg att det var nödvändigt med en representant från en 
redovisningsbyrå för att få en tydligare helhetsbild.  
 
Den typ av urvalsmetod vi använder oss av i den här studien är ett icke-sannolikhetsurval då 
bedömningarna gjorts efter vår kännedom om populationen91. Den population som vårt urval 
kommer från är en del av vår vardag och därför har vi en god kunskap och kan forma en 
täckande bild om situationen. Det innebär att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval då vi 
har valt individer som fanns tillgängliga och det här styrker också det faktum att vi inte kan 
generalisera resultaten då vårt urval skiljer sig från befolkningen med liknande positioner i 
allmänhet92. Därefter har vi valt våra intervjupersoner efter vår egen uppfattning och från 
rekommendationer. Det här betyder att vi använde oss av en subjektiv urvalsmetod.93 Vi har 
även fått tag på ytterligare respondenter via vårt första urval, exempelvis sponsorn från 
golfklubben, vilket då kallas för ett snöbollsurval94 
 
De respondenter som vi har valt besitter olika mycket bakgrundsfakta och har olika synsätt på 
ideella verksamheter. Vi har valt dessa för att täcka upp och få en så bra insyn i ämnet som 
möjligt. Vi vill förstå den ekonomiska verksamheten i två olika typer av idrottsföreningar och 
har därför valt att intervjua en klubbchef på en golfklubb i Stockholmsregionen samt en 
ordförande på en större idrottsanläggning i Umeåregionen. Då vi utför undersökningen utifrån 
ett intressentperspektiv valde vi att intervjua olika intressenter till dessa idrottsföreningar. Vid 
intervjutillfället med klubbchefen på golfklubben kom vi i kontakt med en sponsor till 
klubben som vi ansåg vara av intresse. För att få en bild av kommunens samarbete med 
idrottsföreningarna och deras syn på hur deras verksamhet fungerar, tog vi kontakt med en 

                                                
89 Kjaer Jensen M ”Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare”, s. 40 
90 Ibid. s. 42 
91 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, s. 95-96 
92 Bryman A och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 124-125 
93 Holme I M och Solvang B K, ”Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s. 184 
94 Bryman A och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 126 
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individ på Fritidsförvaltningens kontor i Umeå. Eftersom vi sökte individer som har stor koll 
på föreningars ekonomiska verksamhet och eventuella upplevda svårigheter, ansåg vi att vi 
kunde finna dessa på Skatteverket i Umeå samt en nationellt välkänd redovisningsbyrå med 
kontor belägen i centrala Umeå. Dessa sex personer representerar vårt urval då vi anser att de 
ger oss en bra bredd över ämnet. 
 

 
  

 
Figur 5: Utveckling av egen bearbetad intressentmodell utifrån vårt valda urval95 

 

4.2 Access 
 
Det är viktigt att både forskaren och respondenten känner sig trygga och har förtroende att 
dela med sig av sina frågor och kunskaper under intervjutillfället; det vill säga att studien har 
en god access. De problem som kan uppstå kring access är gällande om respondenterna 
undanhåller relevant information för studien eller om de på något annat sätt visar motvilja till 
studien.96 Alla respondenter var tillmötesgående och har verkat intresserade av att hjälpa oss i 
vår studie genom att besvara frågorna så bra som möjligt. Vissa respondenter har dock varit 
mer utsvävande och långdragna i sina svar än andra som har varit mer kortfattade men exakta. 
Många av respondenterna har varit väldigt måna om att förklara sina egna åsikter och tankar 
vilket har varit positivt. En av anledningarna att vi har fått en god access tror vi kan bero på 
ämnet, eftersom alla respondenter själva brinner för idrotten. Det leder till att deras personliga 
engagemang lyser igenom deras svar, vilket dock kan vara en nackdel då de negativa 
aspekterna med idrottsrörelsen glöms bort eller att de förstoras. 

                                                
95 Rhenman E, ”Företagsledning i en föränderlig värld”, s. 24 
96 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap” s. 22 
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Alla hade avsatt ordentligt med tid till intervjuerna och verkade inte stressade; de ville inte 
bara få intervjuerna överstökande. Det här kunde i sin tur leda till att vissa respondenter kom 
bort från ämnet och gärna styrde samtalet mot områden som de själva var intresserade av. 
 
Att vi har använt oss av miniminne tycker vi inte verkar ha besvärat respondenterna eller på 
något sätt hindrat dem att ge sanningsenliga svar, vilket säkert kan vara ett problem vid andra 
studier.  
 
Innan intervjuerna har vi antagit att alla intressenterna haft olika kunskaper och vi tycker att 
det mesta har stämt överrens med våra tidigare antaganden om respondentens kunskaper. 
Däremot så förvarnade respondenten från Skatteverket oss innan intervjun att han inte trodde 
sig ha tillräckligt med kunskap gällande bokföringsregler, utan att han var mer insatt i 
skattefrågor. Vi tycker ändå att respondenten besvarade alla frågorna på ett mycket 
tillförlitligt sätt. 
 
Angående vår fråga om etiska dillemman och problem tror vi att vissa av respondenterna har 
upplevt det svårt att verkligen säga vad de tycker, då frågan kan upplevas som laddad. Ingen 
av respondenterna har dock avböjt att besvara frågan; utan vi tror att alla har svarat så ärligt 
de har ansett det möjligt. Vilket förhållande de har till ideella idrottsföreningar har påverkat 
deras sätt att tolka frågan.  
 
Att vi till största delen har använt oss av kontakter för att komma i kontakt med våra 
respondenter tror vi kan ha varit positivt och gett oss en bättre access. Vi tror även att 
eftersom vi har ett intresse och egna erfarenheter från idrottsföreningar att det har gett oss en 
bättre access eftersom det i sin tur har gjort det lättare för oss att kunna komma på relevanta 
följdfrågor under intervjuerna. 

4.3 Inför intervjuerna 
 
En kvalitativ studie är mest lämpad om författarens studie syftar till en ökad förståelse och att 
försöka hitta variationer i mönster97 vilket lämpar sig bra i vår studie eftersom vi vill förstå 
varför och på vilket sätt ideella idrottsföreningar har påverkats av bokföringskraven. 
Problemet med kvalitativa studier hävdar vissa forskare vara att de inte är representativa för 
befolkningen eftersom de bygger på så pass små urval.98 
  
Enligt Bryman och Bell så är intervjuers flexibilitet det som gör de så attraktiva vid kvalitativ 
forskning99 vilket vi vill utnyttja genom att utforma så öppna frågor som möjligt för att på så 
vis få så breda, men fortfarande relevanta, svar som möjligt. Det finns olika sätt om hur de 
kvalitativa intervjuerna skall genomföras, vi har valt att göra semi- strukturerade intervjuer 
framför den nästan helt ostrukturerade intervjun. Vi har alltså valt att ha en lista över speciella 
områden och ämnen som vi vill beröra under intervjun, men utan att ha något krav på att 
frågorna måste komma i samma ordning som enligt manualen.100 Om det under intervjun då 

                                                
97 Trost J, ”Kvalitativa intervjuer”, s. 14 
98 Ibid. s. 16 
99 Bryman A och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 360-361 
100 Ibid. 
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kommer upp nya tankar och frågor har vi som Holme och Solvang101 kommit på följdfrågor 
för att fördjupa deras svar.  
 
Vid den här typen av intervjuer får respondenterna stora möjligheter att utforma sina egna 
svar. Hade vi istället valt att ha helt ostrukturerade intervjuer hade det liknat mer ett helt 
vanligt samtal och vi hade haft vissa lösa minnesanteckningar som hjälpmedel under 
intervjun. Eftersom vi visste vad vi ville undersöka och vilka frågor som vi ville ha svar på så 
ansåg vi att semi – strukturerade intervjuer var att föredra.102  
 
Intervjumanualen har anpassats efter alla olika respondenter efter deras kunskaper och utifrån 
deras olika synvinklar. Att vi hela tiden har anpassat intervjumanualen utefter respondenten 
beror på att de alla har olika kunnande och erfarenheter inom ämnet. Vi har dock alltid haft en 
mall med områden och teori som har berörts i alla intervjuer. För utförligare information se 
bilaga 1. Eftersom vi menar att våra intervjupersoner ska behandlas mycket individuellt så 
använder vi oss av en låg grad av standardisering så att det skapas stora 
variationsmöjligheter.103 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
För att komma i kontakt med respondenterna har alla respondenter kontaktas på telefon med 
en förfrågan om en möjlig intervju. Då vi med hjälp av rekommendationer kontaktat 
respondenterna har vi på förhand haft kännedom att de, förutom sin yrkesroll, även har ett 
eget ideellt engagemang och intresse. 
 
Två av respondenterna har gått med på intervju, men då först efter att en intervjumanual 
skickats för ett godkännande innan intervju. Vid den ena intervjun hade respondenten med sig 
den på förhand skickade manualen vilket ledde till att respondenten till stor del styrde 
intervjun själv. Vår uppgift blev då mer att lyssna och pricka av i intervjumanualen för att 
ingen fråga skulle glömmas bort. Alla övriga respondenter har dock vid förfrågan över 
telefonen bett om en kort övergripande genomgång över kommande frågor. På det sättet har 
även de kunnat förebereda sig inför intervjun.  
 
Alla respondenter, förutom golfklubben med sin tillhörande sponsor, har varit lokaliserade i 
Umeå och intervjuerna har därför gjorts på plats. Golfklubben och sponsors intervjuer var 
också meningen att genomföras som personliga intervjuer på deras kontor i 
Stockholmsområdet. Tyvärr fick intervjun med sponsorn ställas in på grund av sjukdom och 
då blev det lättast att utföra intervjun via mail istället. Eftersom att möjligheten fanns att 
genomföra intervjuerna på plats hos övriga respondenterna, så valde vi att träffa dem, framför 
att utföra telefonintervjuer. En nackdel vid telefonintervjuer kan vara att de som intervjuar 
inte ser respondentens ansiktsuttryck vid eventuella frågetecken104. Under två av våra 
intervjuer har även information och förklaringar som respondenten delat med sig ritats upp på 
tavla för en ökad förståelse. Det hade heller inte kunnat ske vid telefonintervjuer.  
 
Vi har båda varit delaktiga i intervjuerna i Umeåområdet, men en har varit ledande och ställt 
huvudfrågorna. Hon som inte huvudsakligen har styrt intervjun har däremot varit delaktig 

                                                
101 Holme I M och Solvang B K, ”Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder”, s. 101 
102 Bryman A och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 360-361 
103 Trost J, ”Kvalitativa intervjuer”, s. 19 
104 Bryman A och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 140-141 
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genom att ha inflikat med eventuella följdfrågor och frågetecken. Intervjuerna har spelats in 
på miniminne och för att underlätta fortsatt arbete har även vissa anteckningar gjorts vid 
intervjuerna. 
 
Den intervjun som inte har ägt rum i Umeå har genomförts av en person. Det tycker vi varken 
har försämrat eller på något sätt påverkat resultatet. Vi har båda i efterhand gått igenom 
materialet tillsammans och tagit del av både det inspelade och av transkriberingen och kunnat 
få eventuella små oklarheter uppklarade.  
 
Under tre av intervjuerna ringde telefonen vid ett par tillfällen, men vid ingen av gångerna 
verkade respondenterna ha blivit påverkade av samtalen. Vid två av intervjuerna svarade 
respondenterna i telefonen, men avslutade samtalet snabbt och vid den tredje intervjun 
besvarades inte telefonen av respondenten alls. Vi tycker dock inte att det på något sätt har 
försämrat någon av intervjuerna. Då respondenterna hade avsatt ordentligt med tid blev inte 
avbrotten varken störande eller stressande.  
 
Gällande frågan om etiska problem har vi varit tvungna att understryka att vi mer ville veta 
om eventuella ekonomiska etiska komplikationer; inte bara allmänna etiska problem. Det 
ledde i de flesta fall till följdfrågor från både vår och respondentens sida. Den frågan hade nu 
så här i efterhand kunnat vara mer precis och placerats bättre i intervjumallen. 
 

Respondent Relation till 
idrottsverksamhet 

Datum, tid och 
intervjuform 

Access 

 
1. Ordförande för  
idrottsförening 
 

 
Ledning/Styrelse 

 
2008-05-13 
17 min. 
Personlig intervju 

 
Korta och precisa svar 

 
2. Klubbchef för  
golfklubb 
 

 
Anställd av styrelsen 

 
2008-05-16 
21 min. 
Personlig intervju 

 
Utförligt men korfattat 

 
3. Sponsor till 
golfklubb 
 

 
Enligt avtal mellan  
ledning och sponsor 
 

 
2008-05-19 
- 
Mail intervju 

 
Många års erfarenhet 
av sponsring. Ärliga 
svar 

 
4. Anställd på 
Skatteverket 
 

 
Myndighet som 
kontrollerar  
och ger service till 
idrottsorganisation 

 
2008-05-12 
73 min. 
Personlig intervju 

 
Utsvävande över ämnet 
och mån om att 
förklara egna tankar. 
Brinner för idrotten 

 
5. Anställd på 
Fritidsförvaltningen  
 

Anställd på kommunen 
som ger stöd och bidrag 
till 
idrottsverksamheterna 

 
2008-05-09 
44 min. 
Personlig intervju 

 
Angelägen över att ge 
en rättvisande bild 

 
6. Anställd på 
Redovisningsbyrå 
 

 
Rådgivning till 
idrottsorganisationernas 
ekonomiska verksamhet 

 
2008-05-14 
32 min. 
Personlig intervju 

Lång erfarenhet av 
redovisning. Arbetar 
för tillfället med ett 
fåtal idrottsföreningar 
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4.5 Bortfall  
 
Då vårt urval är ett bekvämlighetsurval leder det till att bortfallet inte bör vara så högt. Vi 
stötte endast på ett bortfall av en redovisningsansvaring på en idrottsorganisation belägen i 
Umeå. Då hon hade tidsbrist för tillfället på grund av upprättande av bokslut kunde vi inte få 
någon möjlighet till intervju. För att eventuellt underlätta för henne försökte vi även att 
erbjuda en intervju via telefon eller mail, men hon ansåg att hon inte kunde undvara någon tid 
alls till studien. Hon rekommenderade oss däremot vidare till en annan person inom 
organisationen som skulle kunna ge oss likvärdiga svar på många områden.  
 
Den information som vi eventuellt missat på grund av det här bortfallet är en djupare inblick i 
den större idrottsföreningens redovisningsverksamhet. Det anser vi kan bidra till att vi får en 
sämre bild av den större idrottsföreningens redovisningsverksamhet än vad vi får av 
golfklubben.  
 
Gällande intervjufrågorna har vi inte under någon intervju upplevt något bortfall på frågorna 
då alla har kunnat svara på sitt sätt. Många svävade ut ifrån kärnan till den egentliga frågan, 
men då fick vi driva tillbaka dem och ställa följdfrågor för att få dem att ge ett tydligare svar. 
Frågan om eventuella etiska komplikationer i idrottsföreningar har vi ställt något öppen så att 
respondenten själv fick tolka den efter eget huvud. Då många inte tolkade frågan mot 
ekonomiska etiska problem kunde vi ha fått ett bortfall i det fallet, men eftersom vi valde att 
ställa följdfrågor närmare idrottens ekonomiska verksamhet lyckades vi undvika det. Dock 
hade en respondenterna inga åsikter om ekonomiska etiska komplikationer. 

4.6 Bearbetning av intervjuerna 
 
Vid samtliga intervjuer, förutom vid mailintervjun, har ett miniminne använts för att spela in 
intervjuerna. Inspelningarna har då kunnat användas vid transkriberingen. Intervjuerna har 
transkriberats så snabbt som möjligt efter intervjutillfället eftersom vi anser att 
transkriberingen blir mer pålitlig, då intryck som annars lätt hade fallit bort, fortfarande finns 
kvar färskt i minnet.  
 
Att transkribera intervjuer har många fördelar; det gör det bland annat lättare att verkligen 
analysera vad respondenten har sagt. En annan fördel är att det gör det enklare att gå igenom 
respondenternas svar vid upprepande tillfällen.105 Då bara en av oss har varit närvarande vid 
en av intervjuerna har transkriberingen underlättat för den av oss som inte har varit 
närvarande. 
 
Transkriberingarna har även varit till stor hjälp vid sammanställningen i empirin för att få en 
överblick av vad olika respondenter har svarat inom samma område. I empirin har det 
väsentliga materialet från transkriberingarna lyfts fram, vilket har varit nödvändigt då många 
av respondenterna har varit utsvävande i sina svar. Det har i sin tur bidragit till att vi har haft 
möjlighet till en utförligare analys. 
 
 

                                                
105 Bryman A och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 374 
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4.7 Kritik primärkällor 
 
Vid intervjuer är det är alltid svårt att undvika den så kallade intervjuareffekten. Den innebär 
att respondenten påverkas av oss som intervjuar då de kan dra slutsatser från bland annat vårt 
uppförande.106 Vi har försökt minimera den risken så gott det går genom att förbereda oss 
med hjälp av att studera material gällande om hur intervjuer bör gå till väga. En annan risk 
med intervjuareffekten kan vara att vissa frågor belyses mer än andra, beroende på 
respondenternas intresse och uppfattning. 
 
Då vi frågade respondenterna om den verksamhet som de själva var inblandade i var 
respondenterna i de flesta fall oerhört positiva till hur den ekonomiska verksamheten hanteras 
i den egna föreningen. Det här kan bero på att respondenternas svar vinklas efter huruvida 
deras egen uppfattning är om vad som är önskvärt. Det kan förklaras av att människor vill ge 
en positiv bild av sig själv, vilket kallas för social önskvärdhet.107 Däremot var alla 
respondenter ense om att ekonomiska problem förekommer i många andra organisationer. Det 
får oss att fundera över hur tillförlitliga svaren egentligen är. Samma uppfattning har 
respondenterna om bokföringskraven, det vill säga att problem uppenbarligen finns, men inte 
hos dem själva. 
 
Några av respondenterna var väldigt utsvävande på vissa frågor och drev svaret långt bort från 
den ursprungliga kärnfrågan. Det har inneburit att det har gjort det mer komplicerat att tolka 
deras egentliga svar på dessa frågor. Det tror vi bland annat kan bero på att de egentligen har 
ett större intresse inom andra områden än just de vi sökte. 
 
Samtliga respondenter har haft ett genuint intresse av idrottsföreningar vilket bidrog till att 
ämnet ofta gled närmare idrottsfrågor och längre bort från redovisningsfrågor. Det här kan 
förstås då majoriteten av intervjuerna var med respondenter som arbetar i Umeå kommun som 
har som syfte att framstå som idrottsstad där idrott, motion och rekreation är väldigt 
prioriterat. Enligt en anställd på fritiskontoret i Umeå Kommun så är Umeå en av de mest 
föreningstätaste kommunerna som toppar en hel del statistik med antal aktiviteter per individ. 
 
Alla respondenter hade olika mycket kunskap och information om ämnet. Respondenten från 
Skatteverket förvarnade oss om att han hade mindre kunskap om just redovisningsfrågor och 
mer om skattemässiga frågor. Eftersom han hade en bra bild av hur ideella idrottsföreningar 
klarar sig, upplevde vi det aldrig som något problem.  
 
En sista kritik som vi vill rikta är mot oss själva eftersom ingen av oss tidigare har gjort 
intervjuer. Det kan ha inneburit vi gav ett mindre erfaret intryck till våra respondenter. 
Däremot strävade vi mot att göra så professionella intervjuer som möjligt genom att studera 
material och diskutera och få tips från personer med erfarenhet av intervjuer för att undvika 
större misstag. Det enda misstaget som vi i efterhand konstaterar är med en av de 
respondenter som vi skickade en intervjumall i förväg till. Den respondenten hade själv skrivit 
ut mallen och gick i stort sätt igenom alla frågor själv, vilket ledde till att han nästan 
intervjuade sig själv och hoppade något mellan frågorna så att det blev svårare för oss att 
hänga med och ta kontrollen över intervjun. Så här i efterhand så kände vi att det inte blev en 
optimal intervjusituation men trots det fick vi med all nödvändig information. 

                                                
106 Johansson Lindfors M-B ”Att utveckla kunskap”, s. 113 
107 Bryman A och Bell E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 158-159 
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5. Empirisk analys 
 
Det här kapitlet är uppdelat i ämnesområden utefter respondenternas svar och efter varje 
område analyseras materialet. Analysen knyter an till vår tidigare presenterade teori samt till 
egna reflektioner. Uppdelningen är gjord därför att underlätta att se sambanden mellan 
respondenternas olika svar inom samma ämnesområde. De två första områdena där vi 
presenterar respondenterna och deras involvering i ideella föreningar har vi inte analyserat 
då det endast är bakgrundsinformation för att få en bättre förståelse över vilka 
respondenterna är och hur deras position i intressentmodellen påverkar.  

5.1 Presentation av respondenterna och deras arbetsplats 
 
5.1.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 
Respondenten undervisar på juridiska institutionen på Umeå Universitet och har varit 
ordförande för en större idrottsförening de senaste tio åren. Han har även suttit i samma 
styrelse i cirka 15 år. Det ideella engagemanget i föreningen tar respondenten runt 10 timmar i 
veckan.  
 
Föreningen är en större idrottsförening som består av 10 sektioner där alla olika sektioner har 
en egen styrelse. Dock har sektionerna inget eget ekonomiskt ansvar utan det har 
huvudstyrelsen som är ansvarig för allt som pågår i föreningen. Huvudstyrelsen fattar alla 
strategiska beslut medan alla operationella beslut fattas långt ut i organisationen.  
 
Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
Respondenten har arbetat ett flertal år på Scania, där han har arbetat på de flesta positioner, 
innan han nyligen tillträdde som klubbchef för en golfklubb i Stockholmsregionen. Han har 
även en bakgrund som officer inom försvarsmakten och är fortfarande kvar där som 
reservofficer. Utbildningsmässigt är respondenten ingenjör, ekonom och har läst till 45 % 
jurist. 
 
Golfklubben har en vald styrelse som arbetar strategiskt långsiktigt och fastställer bland annat 
verksamhetsmål. Klubben har idag ungefär 1220 medlemmar och medlemsutvecklingen har 
varit relativt konstant. I övrigt har klubben ett antal ledord som övergripande går ut på att 
klubben skall tillfredsställa behoven hos framförallt familjer och den breda massan golfare. 
Respondenten berättar att föreningen i många år har arbetat utan operativ ledning, vilket då 
har bidragit till att styrelsen försökt att gå in och vara det i den mån de har kunnat. Det här har 
klubben definitivt haft problem med vilket respondenten har arbetat med att styra upp sedan 
han tillträdde. 
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 
 
Respondentens företag är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag och finns positionerade i 
hela landet. Företaget sponsrar idag bara den tidigare nämnda golfklubben, men har tidigare 
bland annat sponsrat en hockeyförening. Respondenten sitter i företagets ledningsgrupp.  
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Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Respondenten är jurist från början och har arbetat med skattefrågor sedan 1986 och även en 
hel del med skattejuridik. Han har tidigare, under 90-talet, arbetat som specialist på ideella 
föreningar men idag är hans viktigaste arbetsuppgift processföringen.  
 
Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för bouppteckning, skatt och folkbokföring som 
kontrollerar och hanterar deklarationer och andra skatteärenden åt både företag och 
medborgare. Respondenten är ganska självständig när det gäller beslutstagandet på hans egna 
område. Skattekontoren i de olika regionerna får så kallade styrsignaler av huvudkontoret, 
vilket innebär att huvudkontoret skickar ett direktiv angående hur kontoret ska agera i en 
specifik fråga där det råder osäkerhet om svaret.  
 
Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 
Respondenten är nyligen tillträdd personalchef på Umeå Fritid men har fram till årsskiftet 
2007/2008 varit administrativ chef sedan 1990 vilket innebär att han då hade det ekonomiska 
ansvaret på förvaltningen. Han har en halv matematikerutbildning vilken han hoppade av för 
att gå förvaltningslinjen med inriktning mot offentlig ekonomi.  
 
Respondenten tillhör ledningsgruppen för förvaltningen där hans dagliga arbete är bland annat 
personalfrågor. Fritidsförvaltningen arbetar med Umeå som idrottsstad och har målmässigt 
visionen att Umeå ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion och rekreation är högt 
prioriterat. För att uppnå målet om en ung och modern stad med en mycket bred 
idrottsaktivitet, krävs det att det finns anläggningar som svarar upp mot detta vilket 
kommunen hjälper till med.  
 
Respondent 6: Revisor för idrottsorganisationer 
 
Respondenten är auktoriserad revisor och har arbetat i branschen i ungefär 20 år. Innan dess 
har han arbetat på andra sidan bordet, alltså haft egen verksamhet. Han har även arbetat som 
lärare på Handelshögskolan på Umeå Universitet.  
 
Han arbetar på en redovisningsbyrå i Umeå som är en rikstäckande och svenskägd byrå, 
vilken är ansluten till en internationell paraplyorganisation som finns representerade i över 
110 länder. Deras affärsidé är att bli marknadsledande för ekonomiska tjänster till ägarledda 
företag. Både affärsmässigt och styrningsmässigt är det en platt organisation. Alla olika 
kontor har en egen affärsplan vilken kontorets ledning, däribland vår respondent, ansvarar för.  
 

5.2 Involvering i ideella idrottsorganisationer 
 
5.2.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 
Föreningens huvudstyrelse, där respondenten är medlem i, består av tio individer. Däremellan 
har styrelsen ett verkställande utskott som beslutar mellan styrelsemötena och det innebär i 
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princip att styrelsen har kontakt med verksamheten varje dag i någon mening. Det är 
respondentens och övriga styrelsemedlemmars uppgift att diskutera framtiden och föreningens 
mål med verksamheten. Målen sträcker sig över en treårsplan.  
 
Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
Respondenten liknar sin roll som klubbchef vid att vara VD för ett företag. Han arbetar mot 
de verksamhetsmål som medlemmar och styrelse har satt upp. Det är respondentens ansvar, 
och inte styrelsens, att den verksamhetsplan som är fastställd uppfylls. Han arbetar även med 
allt från rent daglig operativ ledning av all personal till att vara klubbens representant i alla 
sammanhang. Respondenten fick frågan om han upplever några skillnader här i en ideell 
förening jämfört med hans gamla arbetsplats. Han svarade då:  
 
”Natt och dag. Tidsupptaget från december108 tills nu, för att få rätsida på allting har varit 
enormt. Överallt egentligen, där jag har jobbat tidigare, alltså även när jag har suttit som 
ensam ansvarig på en ledande nivå, så har det ändå alltid funnits resurser som du kan hämta 
in någonstans ifrån. När saker och ting verkligen har ”stolpat” till sig så kan du alltid lyfta in 
en resurs när det är en större arbetsplats. Här finns ju inte den möjligheten, så att det är väl 
den stora skillnaden. Om du inte gör det själv blir det inte gjort.” 
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 
 
Respondenten berättar att några individer på företaget själva är medlemmar i klubben och 
därigenom har kontakten med golfklubben skapats. Anledningen till att företaget har valt att 
sponsra klubben är dels på grund av deras eget golfintresse men också att de i många år har 
hjälp klubben med datasupport.  
 
Det respondenten menar är att företaget får ut av sponsringen är att de anser att golfklubben är 
ett bra forum att nå ut till folk. De får även utöver reklamen bland annat medlemskap och 
företagsgolf109. Besluten gällande en eventuell sponsring tas av respondenten och övriga 
medlemmar i ledningsgruppen på företaget. 
 
Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Skatteverket har de senaste 20 åren arbetat mot målet att försöka framstå mer som en 
servicemyndighet än en kontrollmyndighet. För föreningar skapades serviceidén på grund av 
att myndigheten såg vikten i att göra rätt från början. I slutet på 80-talet var respondenten med 
och startade ett program till föreningar för att hjälpa dem med problem gällande skatter, 
redovisning, bokförning, bokföringsskyldighet och var gränsen går om man bedriver 
näringsverksamhet osv. Respondenten var även, som en av de första i landet, med och 
utformade informationsbroschyrer till föreningar. I början på 90-talet fick Sverige ett nytt 
skattesystem och då var intresset hos föreningar stort gällande dessa förändringar, men 
respondenten tycker sig idag utskilja ett minskat intresse för regelverket. 
 
Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 

                                                
108 Respondenten tillträdde som klubbchef i december 2007 
109 Exempelvis då ett företag har som förmån att spela gratis på vissa dagar och tider i veckan  
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Fritidsförvaltningens budget består av fyra områden där ett är drift och underhåll av 
fritidsanläggningar, allt från gymnastiksalar till friluftsbad. En annan del av budgeten består 
av att ge stöd och bidrag till föreningar som bygger och bedriver egna idrottsverksamheter, 
exempelvis idrottshallen i Röbäck. De andra delarna av budgeten består av personalkostnader 
samt fastighets- och anläggningskostnader.  
 
Enligt respondenten finns det inga generella kriterier för att Fritidsförvaltningen ska ge bidrag 
till en idrottsförening, förutom att det finns ett intresse i området att driva en förening och att 
de själva tar ett initiativ. En annan utgångspunkt kan vara att ett område har mycket 
ungdomsproblematik och därför behöver skapa en samlingsplats. Det innebär att det blir 
mycket lokala variationer.  
 
Respondenten menar att Fritidsförvaltningen har en kort organisatorisk väg att gå då de har 
väldigt nära till beslut eftersom alla inblandade arbetar så nära varandra. Han anser att 
Fritidsförvaltningen är en främjande verksamhet, så långt från myndighetsutövning som det 
nästan går att komma, då det är väldigt mycket tolkning och diskussion. I respondentens 
ledningsgrupp arbetar de under relativt fria former. 
 
Respondent 6: Revisor för ideella organisationer 
 
Respondenten är för tillfället revisor för två stycken ideella organisationer som båda är relativt 
stora och rikstäckande. Han har dock inte hand om organisationernas löpande redovisning. 
Den mindre organisationen har en lokalavdelning i Umeå vilken respondenten är revisor för. 
Den större organisationen har en ekonomiavdelning i Stockholm som sköter hela 
verksamhetens ekonomi och därför har han kontakt med både platschefen i Umeå och 
individen som har hand om ekonomin i Stockholm. 
 
Uppgiften för respondenten är att uttala sig om styrelsens förvaltning; då dels om 
verksamheten men även om redovisning och bokföring. För att respondenten ska kunna uttala 
sig om styrelsens förvaltning är det väldigt viktigt att han har koll på föreningens stadgar. 
Respondenten använder en modell, en process, utifrån den Svenska Revisionsstandarden (RS) 
angående hur revisionen skall genomföras. Modellen är likadan för både ideella föreningar 
och näringsverksamheter. 

5.3 Uppfattning om ideella idrottsorganisationernas ekonomiska 
verksamhet  
 
5.3.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 
Då respondentens verksamhet har de senaste 10 åren haft en hög omsättning har de rättat sig 
efter bokföringslagens regler i alla avseenden och använt sig av auktoriserade revisorer hela 
tiden. För 7-8 år sedan bildade föreningen aktiebolag och i och med detta blev de då 
bokföringsskyldiga, men den ideella föreningen har ändå tidigare haft samma upplägg. På 
frågan varför föreningen valt att vara så noga med bokföringen från början trots att lagen inte 
krävde det, svarade respondenten: 
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 ”Att ansvaret i en ideell förening är kopplat till i princip bokföranden och då har vi väl sagt 
att jag som ordförande förutsatt och ställt krav att bokföringen måste vara okej”.  
 
Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
I klubbens styrelse finns det en kassör som är huvudansvarig ur styrelseperspektivet. 
Respondentens ekonomiska ansvar i föreningen är för det dagliga arbetet med den lagda 
budgeten och den prognos som föreningen arbetar utefter. Föreningen är bokföringsskyldig 
och upprättar årsbokslut. De använder sig av en auktoriserad revisor som även agerar som 
speaking - partner, vilken de vänder sig till vid eventuella ekonomiska problem.  
 
Respondenten berättar att för tillfället är klubben endast en ideell förening men de har planer 
på att starta ett driftsbolag.  I det bolaget vill klubben att framförallt det som hör till driften av 
banan, till exempel där maskinpark och personal, kan ingå. Klubben har tidigare haft ett bolag 
som avvecklades därför att det då inte var lönsamt, däremot tror respondenten att ett bolag i 
dagens läge skulle vara lönsamt. 
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 
 
Respondenten tycker det är viktigt att känna till om golfklubbens ekonomi och eftersom han 
själv är medlem i klubben får han därför både uppgifter den vägen samt som sponsor. Utifrån 
respondentens erfarenheter så tror han att ekonomin har sköts rätt dåligt, men tror på en 
förbättring. Samtidigt så tror respondenten att liknande problem förekommer även i andra 
golfklubbar och problemet ofta ligger i att klubbarna har för dåligt med resurser. Han tror 
även att den kunskap och kompetens som finns i golfklubbar idag kommer inte att räcka till i 
framtiden, utan att de kommer krävas mer välutbildad anställd personal.   
 
Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Enligt respondenten har idrottsföreningar i allmänhet ingen koll på lagarna. Ett av de största 
problemen är att föreningar generellt inte upprättar periodbokslut vilket han hävdar bör göras 
ungefär var tredje månad. Kontinuerliga periodbokslut medför en ökad kontroll över 
föreningens ekonomiska verksamhet. Däremot är större föreningar bättre på det här, 
framförallt de som har en aktiebolagsform inblandat i organisationen. Respondenten tar upp 
IKSU som ett bra exempel på en förening som sköter sig då de har periodbokslut. På frågan 
om eventuella skillnader mellan ideella föreningars och näringsverksamheters kontroll över 
ekonomin, svarade respondenten:  
 
”Absolut! Det beror egentligen på statsmakterna för att de alltid har ansett att föreningslivet 
inte ska betala skatt. Det finns även en allmän uppfattning om att ifall det är en 
idrottsförening så behöver man inte skatta någonting… men min uppfattning är att det många 
gånger blir folk som har hand om ekonomin i en förening som inte alls är insatta i det under 
tron att det inte är så jobbigt.” 
 
För mindre föreningar tycker respondenten att regelsystemet är väldigt komplicerat, då det 
egentligen är omöjligt att göra riktigt rätt. Respondenten tycker även att de större föreningarna 
här i Umeå borde deltaga i större utsträckning på Skattekontorets informationsmöten gällande 
lagar och normer för ideella föreningar. Han menar att de större idrottsföreningarna tror att de 
gör rätt, men de gör inte det, då det inte är någon som gör riktigt rätt.  
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En ekonomisk svårighet upplever respondenten kan uppstå när en förening har en 
näringsinkomst, vilket exempelvis kan vara snöskottning. Den här näringsinkomsten får inte 
överskrida 30 % av föreningens totala inkomster för att föreningens totala inkomst ska vara 
skattefri. Om föreningen inte planerar och har kontroll över lagarna och deras inkomster, kan 
de bli skatteskyldiga för hela föreningens inkomst. 
 
Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 
Respondenten tycker att de mindre föreningarna som kommunen är inblandade i sköter sig 
själva. Förutom de rörliga bidrag som kommunen ger till sina anläggningar får föreningarna 
även ett fast bidrag för skötsel av anläggning. Han upplever ingen problematik i föreningarnas 
ekonomiska verksamhet. 
 
Respondent 6: Revisor för idrottsorganisationer 
 
Respondenten anser att det finns en skillnad mellan ett privat bolag som har en affärsidé som 
de ska leva på och en ideell verksamhet som inte har som huvudmål att generera pengar. 
Problemet blir då enligt respondenten: 
 
”Det är lättare att prata ekonomi med en som har företagande som bakgrund än en som har 
ett kulturellt intresse och är med i en förening av den anledningen…” 
 
De två ideella organisationerna som respondenten granskar, har en väl fungerande ekonomisk 
verksamhet och han upplever inte att de har några problem. Däremot finns ett problem som 
respondenten tidigare har stött på i mindre föreningar och det är angående den så kallade 
huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att ifall en organisation har både en 
näringsverksamhet och en med ett allmännyttigt ändamål, exempelvis en ideell 
idrottsförening, är det den dominerade av de två olika verksamheterna som styr hur 
organisationen ska hanteras skattemässigt. Andra problem som respondenten uppfattar som 
vanliga är momsfrågor, skattefrågor om anställd personal, reseräkningar och ersättningar 
m.m.  
 
5.3.2 Analys 
 
Då den stora idrottsföreningen är en jätteindustri som kräver en omfattande bokföring har de 
alltid haft som mål att ha ordning och reda i ekonomin och har varit tvungna att ha ordentliga 
resurser. Utan möjlighet till dessa hjälpmedel tror vi att det hade varit svårt för 
idrottsföreningen att växa till den jätteindustri som de är idag. Golfklubben är en mindre 
verksamhet än vad den stora idrottsföreningen är, men vi klassificerar den ändå inte som en 
liten verksamhet då de har en relativt hög omsättning. I och med klubbchefens tillträdde och 
hans många kunskaper så tror vi att den ökade resurserna han tillför till klubben kommer att 
underlätta det ekonomiska arbetet för deras fortsatta verksamhet. En positiv effekt med att de 
ska starta ett driftsbolag inom organisationen tror vi är att det bidrar till en ökad kontroll över 
ekonomin. Som ordföranden på den större idrottsföreningen påpekar så är ansvaret i en ideell 
förening i princip kopplat till bokföranden så därför tror vi att bildandet av driftsbolaget i 
golfklubben kan bidra till en utveckling. 
 
Sponsorn påpekar han att det har funnits brister i skötseln av föreningens ekonomi men tror på 
en förbättring i och med klubbchefens tillträde. Vi tror att respondentens påstående om att 
kunskapen som finns idag inom ideella föreningar inte kommer räcka till i framtiden beror 
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både på lagkraven och på samhällets ökade krav. Det är samhället som kräver de omfattande 
lagkraven och därför anser vi, vilket även Skatteverket gör, att mer och bättre information och 
utbildning är ett måste. På grund av informationsbristen så finns det egentligen ingen förening 
som gör riktigt rätt. Fritidsförvaltningen är av en annan åsikt gentemot Skatteverket på så sätt 
att han inte upplever någon problematik i föreningars ekonomiska verksamhet. Det får oss att 
tveksamma över hans egenliga insyn då det skiljer sig mot alla övriga respondenters svar. 
 
De två ideella föreningarna som revisorn granskar tror vi för en korrekt bokföring mycket 
tack vare möjligheten till revisorns påverkan och hjälp. Att individer med kulturella 
bakgrunders prioriteringar skiljer sig från individer med företagarbakgrund hävdar både 
revisorn och enligt grundprincipen för handlingsteorierna. Individer i ideella verksamheter 
som verkligen brinner för idrotten tror vi är engagerade av helt andra orsaker än av ett 
affärsintresse och problemet kan då bli att de inte har den ekonomiska bakgrunden som 
egentligen krävs. Företag strävar efter att vinstmaximera och är ekonomiskt resultatinriktade 
till skillnad mot de ideella verksamheterna som har andra mål med verksamheten. Om vi antar 
att besluten som tas i föreningarna grundar sig i rationella handlingar kan vi hålla med 
Habermas teori om att föreningarna inte ska se sina intressenter som motståndare utan 
tillsammans samarbeta mot ett gemensamt mål och skapa en förståelse över varför kraven 
måste uppfyllas110. 

5.4 Åsikter om ideella idrottsföreningars bokföringskrav 
 
5.4.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 
Respondenten anser att de utökade bokföringskraven är positivt. Han kan dock tänka sig att 
kraven kan uppfattas väldigt detaljerade i framförallt mindre idrottsföreningar som inte har 
den omfattande ekonomifunktion som hans förening har. Respondenten tror även att det kan 
förekomma att vissa föreningar anser sig vara undantagna från de regler som finns då de 
tycker att ingen borde lägga sig i vad en ideell förening gör.  
 
Det är viktigt med ordning och reda i en stor förening som omsätter mångmiljonbelopp tycker 
respondenten. Eftersom respondentens förening alltid har prioriterat en högre kontroll över 
redovisningen än vad lagen har krävt, så har de inte upplevt de utökade bokföringskraven som 
en svårighet.  
 
Respondenten tycker inte att det ska vara någon skillnad i bokföringskraven för olika typer av 
idrottsföreningar. Däremot poängterar han att en ideell idrottsförening inte får ha 
konkurrensfördelar gentemot en motsvarande idrottsförening som bedrivs som aktiebolag.  
 

Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
Golfklubben har inte märkt av de utökade bokföringskraven särskilt mycket, då de 
kontinuerligt uppdaterar sina system gällande nya lagtexter och andra förändringar i 
Bokföringslagen, berättar respondenten. Vidare förs en ständig dialog med revisorn.  
 

                                                
110 Eriksen E och Weigård J, ”Habermas politiska teori”, s. 36-44 
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På frågan om respondentens åsikt om ideella föreningars bokföringsskyldighet, svarar han att 
det är fruktansvärt bra eftersom att det utan kraven inte skulle finnas någon kontroll och att 
det är en skyldighet gentemot medlemmarna. Respondenten framhäver att om en förening 
bokför rätt från början så är kraven inte ens komplicerade för de större föreningarna.  
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 
 
Respondenten anser sig inte vara så insatt i de nya bokföringskraven, men tycker att ökade 
krav för just ideella idrottsföreningar är mycket positivt. Han tycker att många föreningar 
idag, som exempelvis hockeyföreningar, inte sköter sin ekonomi professionellt, trots att de 
omsätter mångmiljonbelopp. Vidare tror respondenten att det i framtiden kan bli svårt att 
rekrytera individer till styrelser på grund av de höga summorna pengar om inte kraven och 
kontrollerna blir hårdare för ideella föreningar.   
 
Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Respondenten förklarar att han inte är särskilt insatt i bokföringskraven men att hans allmänna 
uppfattning är att de flesta föreningar har haft någon form av bokföring, trots att det kanske 
inte har varit några tidigare krav om det. Han fortsätter med att tillägga:  
 
”…att föreningar har nog som det är med lagar… det är bättre att de kan fixa sin viktigaste 
verksamhet som föreningsverksamhet. Det ska vara så enkelt som möjligt för föreningar, för 
de klarar ju knappt det ens idag.” 
 
Respondenten anser att de större idrottsföreningarna i Umeå har tillgång till resurser att ta 
hjälp av vid redovisningsproblem i en annan utsträckning än de mindre föreningarna som gör 
så gott de kan. Den vanligaste problematiken rör fel vid olika ersättningar samt att 
föreningarna inte lämnar några som helst kontouppgifter. 
 
Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 
Respondenten tycker att bokföringskraven är positiva. En fördel med kraven är att fler 
välutbildade förändrar kommer in i verksamheten och då kan exempelvis inte föreningen 
redovisa att alla pengar går till A-lagsverksamheten, tror respondenten. Hans uppfattning är 
att om inte bokföringskraven hade utökats så hade föreningarna ändå tvingats till att förbättra 
sin bokföring.  
 
Respondent 6: Revisor för idrottsorganisationer 
 
De två ideella föreningarna som respondenten är involverad i har inte påverkats i någon stor 
utsträckning av de utökade bokföringskraven eftersom att de var bokföringsskyldiga sedan 
tidigare. Rent allmänt tror han dock att mindre föreningar kan ha upplevt problem då de inte 
har haft någon bra kontroll över sin ekonomi och inte haft en auktoriserad revisor som 
uppdaterat verksamheten efter de nya bokföringskraven. 
 
Respondenten kan inte se hur en eventuell förändring i bokföringskraven skulle kunna 
utformas utan att det viktigaste nu är att skapa en bra ordning och rutiner för handkassor, 
kvitton och underlag för verksamheten. En förening som respondenten tar upp som exempel 
är IKSU. Den föreningen har utvecklats från en liten studentförening till dagens jätteindustri 
och i takt med det har föreningen blivit mer och mer professionella.  
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5.4.2 Analys 
 
Varken den stora idrottsföreningen eller golfklubben tycker att de nya lagkraven har påverkat 
deras ekonomiska verksamhet eftersom de redan innan lagen kom följde liknande krav. En 
orsak till att de valde att vara mer korrekta med bokföringen än vad lagen krävde kan vara 
som Davissons orsak/verkan-teori som säger att individen agerar utefter det slutresultat de vill 
ha111. Båda dessa verksamheter antar vi strävar efter slutresultatet att nå så höga mål som 
möjligt och då måste ordning och reda finnas redan från början.  
 
I stort sett alla respondenterna var positiva till de utökade kraven, men ordföranden och 
revisorn påpekar att det nog förekommer svårigheter för de mindre då lagen kan uppfattas för 
detaljerad för deras kunskaper. Att Skatteverket är mer negativ till kraven än övriga 
respondenter tror vi kan bero på att han har en bredare bild och tar del av flera föreningars 
problematik. De föreningar som vi har studerat har enligt dem själva klarat av kraven och är 
därför positiva. De har båda tidigt tagit ett beslut att långsiktigt planera för en bättre 
ekonomisk verksamhet genom att tidigt satsa på resurser. Ett sådant beslut följer Perez Lopez 
beslutstagarteori där han betonar vikten av att ett beslut ska skapa en positiv långsiktig 
förändring112. 
 
I problembakgrunden så belystes det att idrottsorganisationen Friskis och Svettis borde 
granskas av Skatteverket, då de enligt friskvårdsföretagens organisation Frisk har 
konkurrensföredelar gentemot privata friskvårdsföretag. Precis som ordföranden för den 
större idrottsföreningen påpekar, om att det inte får förekomma några konkurrensfördelar, 
diskuterar vi ifall det skulle finnas skillnader i bokföringskraven beroende på föreningars 
storlek för att minimera risken att konkurrensfördelar för vissa föreningar uppstår.  

5.5 Kommunikation intressenter emellan 
 
5.5.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 
Enligt respondenten fungerar kommunikationen i föreningen väldigt bra, såtillvida att de har 
kvartals- och halvårsbokslut och återkommande ekonomiska rapporter. Periodvis har dock 
kommunikationen varit mindre tillfredställande men idag fungerar kommunikationen väl och 
respondenten har kontakt med någon från idrottsföreningen varje dag. 
 
Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
Kommunikationen mellan styrelsen och respondenten fungerar, enligt den sistnämnde, 
ypperligt och de har kontakt varje dag. Eftersom han är relativt nytillträdd har 
kommunikationen med personalen mest handlat om att hitta formerna för arbetet i föreningen, 
vilket har varit navigerande då föreningen länge har saknat en tydlig operativ ledning.  
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 

                                                
111 Holmström-Hitikka G och Tuomela R, ”Contemporary Action Theory volyme 1”, s. 45 
112 Argandona Antonio, ”Intergrating Ethics into Action Theory and Organizational Theory”, Journal of 
Business Ethics (2008), s. 435-446   
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Då respondenten själv är medlem i klubben bidrar det till att han har en naturlig kontakt med 
golfklubbens anställda. Han kan dock tänka sig att kommunikationen mellan styrelse och 
medarbetare kan bli lidande av att de inte har tillräckligt med daglig kontakt.  Rent allmänt så 
tror respondenten att det här kan vara ett problem i många ideella idrottsföreningar. 
 
Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Respondenten anser att han har haft en bra kommunikation med föreningarna. Då 
Skatteverket arbetar mot att vara en servicemyndighet säger respondenten att det är viktigt att 
vara service minded och hjälpa till i den mån det går. Han upplever att samarbetet fungerar 
med hjälp av öppna och bra diskussioner.  
 
Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 
Respondenten upplever att kommunikationen mellan honom och idrottsanläggningarna 
huvudsakligen fungerar bra. Dock är det inte alltid som de delar samma åsikter.  
 
Respondent 6: Revisor för idrottsorganisationer 
 
Respondenten upplever ingen skillnad i kommunikationen mellan honom och ideella 
föreningar respektive andra verksamheter. Eftersom föreningarna vet att revisionen utförs 
varje år, finns det ingen förväntan, utan föreningarna vet revisorns roll och vad som ska göras 
och därför tror respondenten att kommunikationen fungerar så bra som det gör. 
 
5.5.2 Analys 
 
Ingen respondent upplever att de finns brister i kommunikationen intressenter emellan.  Det är 
alltid viktigt att ställa sig frågan hur en väl fungerade kommunikation egentligen ska 
definieras. Problem uppstår ofta enligt Heide om ledningen inte har tillräckligt med kunskap 
om hur viktig kommunikation är för verksamheten113. Därför kan organisationerna uppleva att 
kommunikationen fungerar utmärkt, men vi tror att den i många fall inte är optimal på grund 
av brist på kunskap. Det är viktigt att ha en bra kommunikation som gör att alla i föreningen 
känner sig förstådda därför är det viktigt att precis som Abrahamsson poängterar att det inte 
bara fokuseras på ledningsgruppen114. Vi tror att ju större förening desto lättare kan problemet 
uppkomma då det kan vara en längre process från beslut till handling.  
 
Det är enligt Eriksson viktigt att ha en bra kommunikation vid förändringar och eftersom 
golfklubben ska genomgå en förändring genom sin bolagisering är det viktigt att de bibehåller 
sin goda kommunikation115. Vi anser att det är av stor vikt att klubben inte glömmer bort sin 
allmännyttiga grundvision och blir för inriktade på ekonomiska vinster som även Eriksson 
påpekar kan skapa problem.  

                                                
113 Heide M m fl, ”Kommunikation och organisation”, s. 19 
114 Abrahamsson B och Andersen J A, ”Organisation – att beskriva och förstå organisationer”, s. 81 
115 Eriksson P, ”Planerad kommunikation”, s. 249-250 
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5.6 Eget ideellt engagemang  
 
5.6.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 
En av anledningarna till att respondenten själv engagerar sig ideellt, är dels på grund av hans 
idrottsintresse men även att det har blivit en del av hans vardag. Han tycker även att det är 
intressant att följa med i föreningens utveckling. Utöver det här tror han rent allmänt att det i 
alla ideella verksamheter finns individer som brinner för idén.  
 
Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
Utifrån respondentens egen uppfattning tror han att det ideella engagemanget beror på två 
huvudorsaker. Den ena grundar sig i gemenskapen; att tillhöra en sammanslutning där 
individer träffas och är intresserade av att göra saker tillsammans och där det är kul att 
prestera och åstadkomma någonting gemensamt. Den andra orsaken är viljan att förändra och 
förbättra och då det ligger i många individers natur är det svårt att låta bli och:  
 
”Är man engagerad så är man.” 
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 
 
Respondenten är för närvarande ideellt engagerad i ett golfförbund men har tidigare även varit 
engagerad inom andra sporter. Golfintresset har alltid funnits hos respondenten men det 
egentliga engagemanget började i och med intresset hos hans egna barn. 
 
Det positiva och det som driver respondenten att engagera sig ideellt är framförallt tillfällen 
då han får ett erkännande, exempelvis från någon förälder som tackar för ett bra genomfört 
arbete. En sådan uppskattning tycker han är mycket mer värd än en ersättning i form av 
pengar. Det negativa tycker respondenten är individer som klagar men aldrig gör någonting 
själva. 
 
Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Respondenten är, utöver sin anställning på Skatteverket, mycket involverad i Svenska 
Hockeyförbundet och där inom damhockeyn. Det här engagemanget tror han har till stor del 
bidragit till varför han valt att blanda sig i frågor rörande ideella organisationer. Han anser att 
den här bakgrunden har gett honom en stor fördel till att förstå föreningarnas problematik och 
även att: 
 
”…om man ska granska en deklaration så är du helt offside, du måste förstå helhetsbilden.” 
 
Respondentens engagemang startade i hans eget idrottsintresse och då han har idrottat själv på 
hög nivå är tävlingsinstinkten det som motiverar honom att engagera sig. Han tror däremot att 
engagemanget i storstäder skiljer sig mot i mindre städer, då tendensen i storstäder är att 
idealiteten minskar. Individer idag har mindre tid och vill ha mer betalt.  
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Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 
Respondenten är engagerad både via sin familj då han har väldigt idrottsintresserade barn, 
men även bland annat i ett travsällskap där han sitter som ordförande. Han anser dock att det 
var svårt att under den tiden som han var ekonomiansvarig att kunna engagera sig i någon 
styrelse.  
 
En av anledningarna som respondenten tror bidrar till att individer engagerar sig ideellt är att 
ens egna barn är med i verksamheterna. Dock kan det även vara av intresse att följa andra 
barns utveckling trots att det inte är sina egna barn.  
 
Respondent 6: Revisor för idrottsorganisationer 
 
För tillfället har respondenten inget större ideellt engagemang, endast via sina barn. Däremot 
har han tidigare erfarenheter av styrelsearbete i en relativt stor tennisklubb under ett tiotal år. I 
den verksamheten märkte han av problematiken kring att styra upp system för hanteringen av 
exempelvis inkomster från bingolottoförsäljning, tävlingar samt utbetalningar av bland annat 
reseräkningar. 
 
Respondenten anser att ideellt engagemang är väldigt positiv för vår idrottskultur. Ur ett 
samhällsperspektiv är ideella krafter fantastiskt då de bidrar till att ungdomar inte är ute och 
drar på stan utan att de formas i en idrottsverksamhet.  
 
5.6.2 Analys 
 
Alla olika respondenter har olika anledningar till varför de engagerar sig ideellt men en 
genomgående tendens är att det grundar sig i sitt eget idrottsintresse. Deras idrottsintresse har 
sedan utvecklats på olika sätt och därför har olika individer tagit på sig olika roller i 
verksamheten. Enligt intressentteorin är det viktigt att alla intressenter samverkar då 
gemensamma handlingar skapar en fungerande verksamhet116.  
 
Då respondenternas ideella engagemang inte ger någon ekonomisk kompensation har vi märkt 
av att viljan till förändring, förbättring, utveckling och gemenskapen är orsaker som väger upp 
arbetet. Då individer enligt agentteorin arbetar kvar i verksamheten endast för att 
kompensationen väger upp innebär att dessa kriterier är mer värdefulla än pengar117. Det här 
påpekar även sponsorn när han säger att uppskattning är mycket mer värd än ersättning i form 
av pengar.  

5.7 Etiska komplikationer 
 
5.7.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 

                                                
116 Brytting T, ”Företagsetik”, s. 145-146 
117 Sundgren S och Nilsson H, ”Internationell redovisning: teori och praxis”, s. 44 
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Respondenten tror att det alltid finns etiska komplikationer i ideella idrottsföreningar mellan 
olika intressen. I respondentens fall berättar han om att föreningen kan uppleva konflikter 
mellan elit- och motionsidrott och att det såklart alltid finns tvister gällande deras skilda 
verksamheter; alltifrån golf till stavgång. Vidare talar respondenten om hur viktigt det är att ta 
ett solidariskt ansvar.    
 
Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
Respondenten har inga direkta erfarenheter av vad som skulle kunna bidra till etiska 
komplikationer. Ett förslag som han ändå angav var att det i en ideell förening ofta förs 
diskussioner gällande arvoden till förtroendevalda och liknande, men det finns ju lagar och 
regler som omgärdar den typen av ersättningar och följs bara lagtexten så innebär det ingen 
komplikation. 
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 
 
Respondenten tycker det är svårt att se vilka etiska komplikationer som kan finnas, men han 
tror att problem kan uppstå om lagen inte följs. Ett exempel som han dock tar upp är att 
föreningar med olika typer av verksamhet säkert har diskussioner gällande vilka verksamheter 
som skall ha vilken summa pengar. Om han jämför en hockeyförening med en golfklubb tror 
han att föreningarnas medlemmar har olika värderingar gällande vilka pengarna ska gå till. I 
en hockeyklubb krävs det att en större summa pengar går till elitverksamheten, till skillnad 
från medlemmarna i en golfklubb som istället tycker att juniorverksamheten skall prioriteras.    
 
Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Respondenten tolkar först frågan att etiska dilemman kan uppstå i invandrartäta områden där 
egna etiska grupper i samhället bildar egna föreningar. Problemet kan då bli att hela samhället 
inte känner sig delaktiga, men han poängterar samtidigt att olika nationaliteter berikar.  
 
Det som respondenten tar upp som ett exempel är att föreningar idag försummar att betala 
skatt och lämna kontouppgifter på småersättningar. För vissa föreningar som har väldigt 
många småersättningar blir det mycket administrativt arbete. Han har märkt av att det förs 
diskussioner gällande de olika medlemsavgifterna i olika typer av idrottsverksamheter, 
exempelvis att det är så pass mycket dyrare att spela hockey än innebandy. Det gäller dock 
enligt respondenten att uppskatta vad du egentligen får för avgiften, så han ser det inte som 
något problem att det skiljer sig så mycket mellan avgifterna. En hög medlemsavgift kan 
innebära mindre ideellt arbete för föräldern, exempelvis bullbakning och 
bingolottaförsäljning.   
 
Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 
Respondenten tror att vissa föreningar kan uppleva det svårare att få invandrarföräldrar att 
engagera sig än övriga föräldrar då det finns kulturskillnader. I övrigt hade responenten igent 
att tillägga.  
 
Respondent 6: Revisor för idrottsorganisationer 
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Respondenten undrade vad vi menade med en etisk komplikation och vi fick utveckla frågan 
specifikt mot ett ekonomiskt etiskt problem. Då fick vi svaret att han kunde tänka sig att det 
har förekommit problem med svarta reseräkningar och att det finns individer som vill ”gena i 
lagen” så att det inte försvinner så mycket pengar ut från verksamheten. Många problem tror 
respondenten dock beror på bristande kunskaper. 
 
”Det är lite vilken insikt man har i frågorna och hur man är som person, ja mycket är sunt 
förnuft…”  
 
5.7.2 Analys 
 
De två föreningarna som vi har intervjuat tycker vi båda tar ett ekonomiskt ansvar vilket är 
den viktigaste grundstenen enligt Carrols teori om företagets sociala ansvar118, genom att de 
hela tiden strävar efter att hålla ordning och reda i ekonomin. Det bidrar till att de även kan 
uppnå nästa steg och ta det lagliga ansvaret vilket de själva anser sig göra. Dock hävdar 
Skatteverket att lagarna är för komplicerade för att följas till fullo och det i sin tur leder till att 
det etiska och det filantropiska ansvaret inte infrias. Med det menar vi att på grund av att 
lagarna är så komplicerade så kan idrottsföreningarna få problem med att ta det etiska 
ansvaret fullt ut. Samma problematik påverkar det filantropiska ansvaret. 
 
Teorin som Garriga och Melé har om företagens sociala ansvar tolkar vi i det här 
sammanhanget som att det instrumentella perspektivet kan uppnås genom att de ideella 
föreningarna tar ett eget ansvar och håller ordning och reda i ekonomin119. Om de sedan 
uppfyller de krav som lagarna ställer blir det lättare för föreningarna att klara samhällets krav 
och därmed uppnås det etiska perspektivet.  
 
Att ta konsekvensen för sin handling, enligt konsekvensteorin, är av stor vikt i en ideell 
förening då det finns ett ekonomiskt ansvar som måste uppfyllas så att de handlingar som 
väljs för att genomföra inte bidrar till dåliga konsekvenser120. Om en förening väljer att 
exempelvis undanhålla att betala skatt och hålla oordning i ekonomin, bidrar det långsiktigt 
till att de får negativa följder. 
 
Klubbchefen och sponsorn tycker som Bonnedahl m fl:s första tes lyder att regler skapar mer 
ansvarstagande chefer och anställda då de båda respondenterna säger att om lagtexten följs så 
skapas inga komplikationer. Skatteverkets svar, att vissa föreningar försummar att betala skatt 
och att lämna in kontouppgifter för småersättningar eftersom det kräver för mycket 
administrativt arbete och det svaret tolkar vi som att han anser att lagen inte är optimal. 
Utifrån Bonnedahl m fl:s tre teser kan vi tolka det här med hjälp av deras två senare teser; 
antingen att oavsett lagen hade föreningarna inte ändrat sitt beteende eller så har lagen 
påverkat dem negativt och skapat en avmoralisering.121 Revisorn har en liknande åsikt som 
Skatteverket men han framhåller dock att problemen beror på bristande kunskaper. Trots 
respondenternas olika svar ser vi ett samband mellan intressenternas olika positioner och 
vilken inställning de har i frågan. De två intressenter som är förknippade med golfklubben ser 
mer positivt än vad Skatteverket och revisorn gör. Det tror vi kan bero på att klubbchefen och 

                                                
118 Carroll Archi B (1979), ”A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of 
Management Review, Volym 4, s. 497-505  
119 Frostenson M och Borglund T, ”Företagens sociala ansvar och den svenska modellen” , s. 11  
120 Carlson E, ”Some basic problems of consequentialism”, s. 5-8 
121 Bonnedahl  K J m fl, “Ekonomi och moral”, s. 137 
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sponsorn bara ser till sig själva, medan Skatteverket och revisorn har en bredare syn eftersom 
de har kontakt med flera föreningar. 

5.8 Intressenters påverkan på idrottsföreningar  
 
5.8.1 Empiri 
 
Respondent 1: Ordförande för en större idrottsförening 
 
En stor svårighet som respondenten tror de flesta verksamheter upplever är att få människor 
att engagera sig och då särskilt att få styrelsemedlemmar. Däremot har respondentens förening 
inte det problemet. 
 
Att förlita sig på sponsorer gör inte respondentens förening i någon större utsträckning 
eftersom föreningen anser att sponsorer idag kräver så mycket mer än vad det gjorde tidigare. 
Ofta inkluderar sponsorernas avtal mer än bara en skylt i en hall då de även ska ingå 
exempelvis ett friskvårdsprogram. Respondenten menar att i så fall är bättre att betrakta 
relationen som en affärsuppgörelse, utan att någon reklaminsats är inblandad. 
 
Då föreningens verksamhet har blivit så omfattande upplever respondenten att föreningen i 
någon mening har blivit en maktfaktor i samhället. Det kan innebära att föreningen kommer i 
konflikt med olika maktintressen som inte fanns förut när de var en mindre förening. 
Respondenten tycker absolut att det finns problem med att intressenter har olika 
förväntningar. 
 
Respondent 2: Klubbchef för golfklubb  
 
En intressent som respondenten poängterar är väldigt viktig för golfklubben är sponsorerna, 
då inte bara inkomstmässigt utan även som viktiga samarbetspartner. Sponsorerna bidrar till 
att få in synpunkter och möjligheter att förbättra klubben och anläggningen. Respondenten 
tycker att många endast ser sponsorer som en inkomstkälla, men han anser att de är så mycket 
mer då sponsorer ger oerhört mycket feedback och tar ofta med andra nya gäster för att spela 
på banan. 
 
Respondenten kan uppleva press från sponsorer, men då de har betalat så tycker han att de har 
all rätt att ställa krav. Däremot är den största pressen den ständiga ryktesspridningen som 
finns inom golfbranschen.  
 
”Att vi har medlemmar i klubben och de ställer krav, men de kan vi informera, men andras 
åsikter och synpunkter, ogrundade eller inte, det är de som ställer störst press.”    
  
Respondenten anser att det kan finnas problem med att väga samman medlemmars önskemål 
om att det vill ha en bana i absoluta toppskiktet, samtidigt som de vill betala mindre vilket är 
en omöjlig kombination. 
 
Respondent 3: Sponsor till golfklubb 
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Det respondenten kan uppleva som ett problem är att hitta individer som vill engagera sig 
ideellt som ledare. En bidragande orsak till att individer inte vill engagera sig tror han beror 
till stor på grund av tidsbristen. 
 
Respondenten tror att eftersom det idag finns väldigt många golfbanor kan marknaden 
uppfattas som mättad och det kan därför vara väldigt svårt för klubbar att nå ut och få tag i 
exempelvis medlemmar och sponsorer. Det är viktigt nischa sig och ha en egen profil så att 
klubben syns och sticker ut från mängden. 
 
Respondenten tror att det kan vara svårt att vara anställd i en ideell förening eftersom de ofta 
byter styrelse och därmed då också får nya direktiv. Det kan då bli svårt att få igenom beslut 
om styrelsen sitter en kort tid för att sedan bytas ut och nästkommande styrelse inte har 
samma mål för verksamheten. 
 
Respondent 4: Anställd på Skatteverket 
 
Att mindre föreningar skulle uppleva någon press från intressenter tror inte respondenten är 
ett problem då det bara handlar om små belopp. Däremot tror han att framförallt de större 
idrottsföreningarna har en press på sig på det viset att de har en ekonomisk press att prestera 
bra. De kan även bli mer skadade av en ekonomisk skandal, som tillexempel en skattesmäll 
och bli uthängda i media. 
 
Respondent 5: Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeå kommun 
 
I Umeå berättar respondenten att det finns svårigheter med deras profil att vara en bred 
idrottsstad och därför måste svara upp mot alla olika behov av anläggningar. Två andra 
problem är dels att rekrytera ideella ledare men också att Bingolotto - försäljningen sviktar. 
Han nämner även att ett problem som finns i de smalare sporterna är att de har det svårare att 
skapa finansiering då det där blir mycket resor.   
 
Då Umeå är enligt respondenten en av de mest föreningstätaste kommunerna har de gott om 
medlemmar och toppar en hel del statistik med antal aktiviteter per individ. Han menar att 
eftersom Umeå inte har så många stora företag utan har många mindre småföretag är det 
lättare för mindre föreningar att få sponsorer. På elitnivå är det svårt för till exempel 
Björklöven då det är Umeå IK som tar den stora marknaden.  
 
Respondenten anser att de mindre föreningarna inte känner någon press för det stöd och den 
främjande verksamhet som kommunen representerar. 
 
Respondent 6: Revisor för idrottsorganisationer 
 
Respondenten tar upp problematiken med offentlighetsprincipen där offentliga verksamheter, 
som exempelvis Björklöven, kan hängas ut i media på grund av minsta lilla fel. Det kan bidra 
till att verksamheten skadas ordentligt och revisorns uppgift är att se till att sådana här 
problem inte förekommer.  
  
5.8.2 Analys 
 
En övergripande problematik i föreningar är enligt alla respondenter att lyckas väga samman 
alla olika intressenters viljor så att alla blir tillfredsställa. Den kollektiva handlingen är en 
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teori som betonar vikten av att föreningen vinner mer på att framhäva intressenternas 
gemensamma intressen122. Utifrån teorin och respondenternas svar tror vi att problematiken 
skulle mildras om deras gemensamma idrottsintresse stod ännu mera i centrum.  
 
Den stora idrottsföreningen förlitar sig inte på sponsorer i någon större utsträckning eftersom 
ordföranden anser att sponsorer idag kräver mer än vad de tillför föreningen. Den här 
inställningen kan förklaras av Bryttings teori om att balans måste uppnås mellan vad 
intressenten bidrar med jämfört med den belöning som han kräver av föreningen123. 
Golfklubben anser däremot att sponsorerna tillför med så mycket mer än bara ett ekonomiskt 
stöd och därför uppfylls bidrags- och belöningsbalans. Då föreningarna är så pass olika går de 
två inte att jämföras.  
 
Att hitta ledare som vill arbeta ideellt upplever respondenterna från Fritidsförvaltningen, 
sponsorn och ordföranden som en svårighet vilket kan förklaras av det allt mer stressade 
samhället som även nämns i vår problembakgrund. Revisorn, Skatteverket och klubbchefen 
upplever att ryktesspridning och press från media som ett av de största problemen som 
föreningar kan uppleva från intressenter. Enligt intressentteorin är det hela tiden viktigt att 
finna balansen mellan olika intressenters önskemål124.  
   

                                                
122 King B (2008), ”A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence”, Business 
Society, 47; 21 originally published online Oct 26, 2007 
123 Brytting T, ”Företagsetik”, s. 147 
124 Ibid. 145-146 
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5.9 Avslutande modell av undersökningen utifrån valda teorier och 
lagar 
 

 
Figur 6: Sammanfattande analysmodell 
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6. Slutdiskussion 
Utifrån det analyserade empiriska materialet följer i det här kapitlet en avslutande diskussion 
om vad vi genom studien har kommit fram till. Kapitlet avslutas med våra förslag till vidare 
forskning inom ämnet. 

6.1 Från medvetenhet till en fungerande ekonomisk verksamhet 
 
Ett tydligt samband mellan en väl fungerande ekonomisk verksamhet och att kontinuerligt få 
hjälp av resurser, som exempelvis ekonomiutbildad personal, anser vi att det finns efter att ha 
studerat allt material. Vi, precis som Skatteverket, anser att problematiken inte ligger i att 
föreningarna inte vill följa lagen utan att de omfattande kraven fordrar mer utbildning och 
information inom området. De båda studerade föreningarna är positiva till bokföringskraven 
och det tror vi beror på att de inte har upplevt några svårigheter. Att de här föreningarna har 
haft ordning och reda och följt bokföringskraven även innan de har varit tvungna, samt att de 
har egna ekonomiska kunskaper har bidragit till att de inte har upplevt några svårigheter av de 
utökade kraven. Vi antar att de två respondenternas ledande positioner i föreningarna gör att 
vi får en bra och pålitlig bild över hela verksamhetens åsikt, men vi är ändå medvetna och 
beaktar att andra intressenter i föreningen kan vara av andra åsikter.  
 
Om de delade meningarna som råder mellan våra respondenter gällande bokföringskraven 
anser vi att Skatteverket och revisorns åsikt om att lagen är så detaljerad att det krävs väldigt 
goda kunskaper och information, är pålitlig. Det beror på att de har en bredare syn och mer 
erfarenhet då de handskas med fler föreningar och upplever mer problem. Den större 
idrottsföreningen och golfklubbens positiva uttalanden om bokföringskraven tycker vi tyder 
på att det inte är kraven som bör ändras, utan att det är mer kunskap måste föras in i 
föreningen. 
 
En god kommunikation där det inte bara fokuseras på ledningsgruppen, bidrar till att alla 
intressenter i föreningen känner sig delaktiga och det skapar i sin tur ett bättre samarbete. 
Eftersom alla föreningar är olika så har de olika syn på intressenter och då tror vi att det blir 
viktigt att anpassa kommunikationen efter situationen. Utifrån den kollektiva handlingsteorin 
och respondenternas åsikter tror vi att kommunikation och samarbete mellan intressenter 
underlättas genom mer fokusering på deras gemensamma idrottsintresse. 
 
Ideella idrottsföreningar drivs av ett gemensamt idrottsintresse och därför tror vi att det 
ekonomiska ansvaret kan komma i skymundan. Det tycker inte vi är godtagbart då de har en 
skyldighet att följa lagen korrekt. Svårigheten blir då att klara av balansgången men att 
samtidigt inte glömma bort det allmännyttiga syftet. Förutom föreningens utgångspunkt i 
idrottsintresset krävs det även viljan till förändring, förbättring, utveckling och gemenskap för 
en fungerande organisation. Skulle en individ i föreningen brista i någon del tror vi att det 
behövs andra individer som väger upp den delen.  
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För att knyta ihop slutdiskussionen illustrerar vi här sambandet om vad som enligt oss krävdes 
av våra studerade idrottsföreningar för att kunna uppfylla bokföringskraven: 
 
 

 
 

Figur 7: Sammanfattande slutdiskussion modell  
 
 
Vad har då vi kommit fram till gällande hur de ideella idrottsorganisationerna har påverkats 
av de nya bokföringskraven, bidde det något? Den slutsatsen som vi kan dra är att utifrån de 
studier som vi har gjort så har de studerade föreningarna inte påverkats tack vare sin 
medvetenhet och sin kunskap. Däremot så är det många andra föreningar, enligt bland annat 
Skatteverket och revisorn, som har påverkats och inte kan leva upp till de nya kraven då de 
inte har samma medvetenhet och kunskap. Eftersom viljan att handla rätt finns i föreningar så 
anser vi för att skapa den medvetenhet och kunskap som krävs behövs det mer information 
och utbildningsmöjligheter angående bokföringskraven. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Med all den här kunskapen som studien har medfört får det oss att ge förslag till vidare 
forskning inom ämnet och då fokusera på framförallt mindre ideella idrottsföreningar som 
ligger strax ovanför gränsen för att bokföringskraven skall gälla. Det vore intressant då vi tror 
att de upplever mer svårigheter gällande att ha en korrekt bokföring då de har för lite kunskap, 
resurser och utbildning inom redovisning. En annan anledning till att ämnet bör studeras 
vidare är på grund av svaren från våra respondenter från Skatteverket och Redovisningsbyrån 
där de menar att problematiken kan vara omfattande i mindre ideella idrottsföreningar.  
 
En annan intressant aspekt vore att granska huruvida större idrottsföreningar upplever att det 
finns någon gränsdragningsproblematik mellan närings- och den ideella verksamheten. Då det 
nu har gått ett antal år sen de nya bokföringskraven implementerades i verksamheterna har 
föreningarna förhoppningsvis märkt vilken effekt kraven egentligen har fått.  
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7. Sanningskriterier 
För att få en sanningsenlig studie framvisar det här kapitlet hur studien uppfyller de olika 
sanningskriterierna. 

7.1 Extern och intern validitet 
 
Den externa validiteten anger undersökningens resultats generaliserbarhet över andra 
situationer. I kvalitativa studier blir den externa validiteten problematisk då 
generaliseringsmöjligheterna ofta är begränsade.125 I kvantitativa studier är behovet av att 
använda sig av ett urval som är generaliserbart stort till skillnad från i kvalitativa studier där 
tyngden ligger på förståelse. I vår undersökning är den externa validiteten relativt låg då vårt 
kvalitativa bekvämlighetsurval inte är generaliserbart på övriga populationen.  
 
Den interna validiteten förstärks om undersökningsresultatet stämmer överens med våra valda 
teorier och undersökningsområde. Det har vi försökt göra genom att återknyta samtliga av 
studiens delar med problemformuleringen och med hjälp av modeller visat hur teori och 
analys påverkar ämnet och då skapat en röd tråd genom studien. För lättare mäta den interna 
validiteten har vi vid intervjutillfällena varit noga med att endast ställa frågor som bidrar till 
att vi med hjälp av respondenternas svar kan analysera fram en förklaring på 
problemformuleringen. 
 

7.2 Reliabilitet 
 
Studiens reliabilitet visar hur pass tillförlitlig undersökningen är på det sätt att om samma 
resultat skulle framkomma ifall studien skulle utföras igen. Om oberoende undersökningar 
görs på samma område och resulterar i samma eller liknande resultat medför det att studien 
har en hög reliabilitet.126 Eftersom vi har utfört en kvalitativ studie kan det inte antas att 
reliabiliteten ska vara perfekt eftersom intervjuerna utförs i en social miljö där respondenterna 
bär med sig individuella värderingar.127 
 
Reliabiliteten i vår studie är svår att mäta eftersom att vi anser att det alltid kommer att finnas 
olikheter i alla föreningar då varje förening är unik och fungerar på sitt sätt. Däremot menar vi 
att respondenterna från Skatteverket, Fritidsförvaltningen och revisorn har som arbetsuppgift 
att se till att föreningarna gör rätt för sig och att deras kunskap inom området borde vara 
densamma jämfört med andras på samma arbetsplats vilket borde bidra till att studien får en 
högre reliabilitet. Fritidsförvaltningen i Umeås åsikter kan däremot skilja sig jämfört med 
andra kommuner i Sverige, då olika kommuner har olika visioner. Eftersom vi inte kan 
studera hur pålitliga våra respondenters svar är och hur deras åsikter och värderingar vinklar 
deras svar får vi därför till stor del lita på att deras svar är sanningsenliga.  
 
 

                                                
125 Bryman A. och Bell E, ”Företagsekonomiska Forskningsmetoder”, s. 306 
126 Ibid. s. 48 
127 Ibid. s. 306 
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7.3 Replikation 
 
Replikerbarhet mäter hur möjligt det är för andra individer att reproducera en likadan 
undersökning. Att upprepa en exakt kopia på en tidigare utförd studie är i de flesta fall 
omöjligt då det krävs en extremt väldetaljerad genomgång av det tidigare tillvägagångssättet.  
Vi har försökt att så noggrant som möjligt förklara alla stegen i vår studie och väldetaljerat 
beskrivit sökvägar till material och vårt tillvägagångssätt i den praktiska metoden och hur och 
varför vi valt att analysera vår empiri. Därför anser vi att en nära replikation av 
undersökningen är möjlig.  
 

7.4 Alternativa sanningskriterier 
 
För att bedöma kvalitativa undersökningars sanningskriterier finns det alternativa 
bedömningskriterier till validiteten och reliabiliteten, då det enligt vissa författare är 
nödvändigt att utöka dessa kriterier för kvalitativa studier så att en pålitlig bedömning görs av 
studien.  
 
Studien ska bedömas enligt de två grundläggande kriterierna trovärdhet och äkthet. 
Trovärdheten är indelad i olika delkrav som bland annat tillförlitlighet, överförbarhet och 
pålitlighet. Vi har kontinuerligt varit medvetna om att tillförlitligheten är viktig och försökt att 
uppfatta verkligheten på ett riktigt sätt. Överförbarheten har vi inte lagt någon större vikt på 
då vi inte söker skaffa resultat som är överförbara på en annan miljö, utan att det är 
förståelsen som står i centrum. Pålitligheten påminner om reliabiliteten då vi har redogjort för 
samtliga faser av vår undersökningsprocess på ett utförligt sätt.128 
 
 

                                                
128 Bryman A. och Bell E, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, s. 306 



~ Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter påverkats av bokföringskraven? ~ 

 

 57 

REFERENSER 
 

LITTERATUR 
 
Abrahamson B och Andersen J A, ”Organisation – att beskriva och förstå organisationer”  
Malmö: Liber, 2005, Fjärde upplagan 
 
Bonnedahl K J, Jensen T och Sandström J (2007), ”Ekonomi och moral: vägar mot ett ökat 
ansvarstagande”, Malmö: Liber 
 
Bryman A och Bell E (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber 
Ekonomi 
 
Brytting T (2005), ”Företagsetik”, Malmö: Liber ekonomi, Andra upplagan 
 
Carlson E (1994), “Some basic problems of consequentialism”, Avhandling Uppsala 
Universitet 
 
Eriksen E O och Weigård J (2000), ”Habermas politiska teori”, Lund: Studentlitteratur  
 
Erikson P W (2007), ”Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och 
organisation”, Malmö: Liber, Femte upplagan 
 
Falkheimer J och Heide M (2003), ”Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska 
kommunikatörer”, Malmö: Liber  
 
Frostenson M och Borglund T (2006), ”Företagens sociala ansvar och den svenska 
modellen”, Stockholm: Svensak institutet för europapolitiska studier (Sierps)   
 
Heide M, Johansson C, Simonsson C och Clarén A (2005) ”Kommunikation och 
organisation”, Malmö: Liber 
 
Holme I M och Solvang B K (1997), ”Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 
metoder”, Lund: Studentlitteratur, Andra upplagan 
 
Holmström-Hintikka G och Tuomela R (1997), “Contemporary Action Theory volume 1 
Individual Action”, Dordrecht : Kluwer Academic Publ.  
 
Holmström-Hintikka G och Tuomela R (1997), “Contemporary Action Theory volume 2 
Social Action”, Dordrecht : Kluwer Academic Publ.  
 
Hvenmark J (2001), ”Varför slocknar elden?: om utbrändhet i ideell verksamhet”, 
Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan (EFI) 
 
Johansson Lindfors M-B (1993), ”Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval 
vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning”, Lund: Studentlitteratur  
 



~ Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter påverkats av bokföringskraven? ~ 

 

 58 

Lindholm S (1979), ”Vetenskap, verklighet och paradigm”, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
Förlag AB 
 
Kjaer Jensen M (1995), ”Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare” , Lund: 
Studentlitteratur 
 
Nilsson B och Waldemarson A-K (2007), ”Kommunikation: Samspel mellan människor”, 
Lund: Studentlitteratur, Tredje upplagan 
 
Nilsson R (2006), ”Ideell förening: bilda, styra & utveckla”, Stockholm; Studieförbundet 
Vuxenskolan 
 
Rhenman E och Stymne B (1974), ”Företagsledning i en föränderlig värld”, 
Stockholm: Aldus/Bonnier, Tionde upplagan 
 
Sundgren S och Nilsson H (2007), ”Internationell redovisning: teori och praxis”, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Trost J (2005), ”Kvalitativa intervjuer”, Lund: Studentlitteratur, Tredje upplagan 
 
Thurén, T (2005), ”Källkritik” , Stockholm: Liber 
 
von Krogh G, Roos J och Kleine D (1998), ”Knowing in firms: Understanding, managing and 
measuring knowledge”, London: Sage 
 

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 
 
Argandona A (2008), “Integrating Ethics into Action Theory and Organizational Theory”, 
Journal of Business Ethics s. 435-446 
 
Carroll Archi B (1979), “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, 
Academy of Management Review, Volym 4, s. 497-505  
 
Carroll Archi B (1999), “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional 
Construct”, Business & Society, Volym 38, s. 268-295  
 
Husted W B (2007), “Agency, Information and the Structure of Moral Problems in Business”, 
Organisation Studies 2007; 28; 177 första gången publicerad september 2006 
 
King B (2008), “A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and 
Influence”, Business Society 2008; 47; 21 första gången publicerad oktober 2007 
 

 

INTERNETKÄLLOR 
 
Bokföringsnämnden 
www.bfn.se/kategori/ideellforening.aspx#naring, 2008-04- 23 kl 14.50 



~ Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter påverkats av bokföringskraven? ~ 

 

 59 

 
Friskis och Svettis: 
http://web.friskissvettis.se 
 
Nationalencyklopedin  
www.ne.se,   
 
Näringsliv E24: 
www.e24.se/samhallsekonomi/artikel_45033.e24, 2008-04-09 
 
Oxford English Dictionary  
 http://dictionary.oed.com sökord: peer review, 2008-05-20, kl 09.00 
 
Riksidrottsförbundet: 
www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____356.aspx?epslanguage=EN, 2008-04-15 
 
Rådet för kommunal redovisning: 
www.rkr.se/download.asp?87 2008-05-05 kl. 14.05  
 
Skatteverket: 
www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2003/bokforingsskyldighetforideellaforeningar.4
.18e1b10334ebe8bc8000697.html, 2008-04-08 kl. 10.56 
 
www.skatteverket.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800011744/32415.pdf, s. 1-2, 2008-
04-18 kl 10.15 
 
Svenska Dagbladet: 
www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_820527.svd, 2008-04-10 kl. 10.28 
 
Sveriges Radio: 
www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=715477 
 

ANDRA TRYCKTA KÄLLOR 
 
Balans nr 3 mars 2006 Årgång 32 
 
Informationsbroschyr från Bokföringsnämnden: ”Ideella föreningar – en kort information om 
bokföring” 
 
Sveriges rikes lag: 4 kapitlet i Bokföringslagen 
 

 

MUNTLIGA KÄLLOR 
 
Ordförande för en större idrottsförening i Umeåregionen, 2008-05-13 
 



~ Hur har ideella idrottsföreningar och dess intressenter påverkats av bokföringskraven? ~ 

 

 60 

Klubbchef för golfklubb i Stockholmregionen, 2008-05-16 
 
Sponsor till golfklubb i Stockholmsregionen, 2008-05-19 
 
Anställd på Skatteverket i Umeåregionen, 2008-05-12 
 
Anställd på Fritidsförvaltningen i Umeåregionen, 2008-05-09 
 
Anställd på Redovisningsbyrå i Umeåregionen, 2008-05-14  
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 

Intervjumall för respondenten från en större idrottsförening   

1. Är det okej att vi använder miniminne? 

Presentation av respondenterna och deras arbetsplats 

2. Presentation av intervjuobjektet 

3. Presentation av verksamheten 

Involvering i ideella organisationer 

4. Hur fungerar er organisation? Vem tar besluten? 

5. Vad innebär din position i organisationen? 

Uppfattning om ideella idrottsorganisationers ekonomiska verksamheter 

6. Hur fungerar er ekonomiska verksamhet? 
 

Åsikter om de utökade bokföringskraven 
 

7. Hur har ni upplevt de utökade bokföringskraven? 

8. Vad har du för åsikter om kraven? 

Kommunikation intressenter emellan 

9. Hur fungerar kommunikationen mellan er/styrelse/medarbetare? 

Eget ideellt engagemang 

10. Av vilken anledning engagerar du dig ideellt? 

11. Kan det finnas andra orsaker till att människor vill engagera sig tror du? 

Etiska komplikationer 

12. Kan det finnas några etiska komplikationer? 

Intressenters påverkan på idrottsföreningar 

13. Vad kan det finnas för svårigheter för idrottsföreningar här i Umeå? 

14. Vad tror du att idrottsföreningarna kan uppleva för press utifrån från 

intressenter? 

 

 

 

 



Intervjumall för respondenten från en golfklubb 

1. Är det okej att vi använder miniminne? 

Presentation av respondenterna och deras arbetsplats 

2. Presentation av intervjuobjektet 

3. Presentation av verksamheten 

Involvering i ideella organisationer 

4. Vad innebär din position i verksamheten? 

5. Upplever du några skillnader med att arbeta i en ideell förening jämfört med din 

tidigare anställning? 

Uppfattning om ideella idrottsorganisationers ekonomiska verksamheter 

6. Hur sköts er verksamhets ekonomi? 

7. Av vilka anledningar har ni planer på att starta bolag? 

Åsikter om de utökade bokföringskraven 

8. Har er förenings ekonomiska verksamhet förändrats i och med det utökade 

bokföringskraven? 

9. Vilka åsikter har du om bokföringskraven? 

Kommunikation intressenter emellan 

10. Hur fungerar kommunikationen mellan dig/styrelse/medarbetare? 

Eget ideellt engagemang 

11. Vad tror du driver folk att engagera sig ideellt? 

Etiska komplikationer 

12. Kan det finnas några etiska komplikationer? 

 

Intressenters påverkan på idrottsföreningar 

13. Hur ser du och klubben på era intressenter? 

14. Upplever ni press från era intressenter? Vilka? 

 

 

 

 



Intervjumall för Sponsorn  

1. Är det okej att vi använder miniminne? 

Presentation av respondenterna och deras arbetsplats 

2. Presentation av intervjuobjektet 

3. Presentation av verksamheten 

Involvering i ideella organisationer 

4. Hur har ni kommit i kontakt med golfklubben? 

5. Varför har ni valt att sponsra? 

Uppfattning om ideella idrottsorganisationers ekonomiska verksamheter 

6. Hur tycker du att idrottsföreningar sköter den ekonomiska verksamheten? 

Åsikter om de utökade bokföringskraven 

7. Vad tycker du om de utökade bokföringskraven? 

Kommunikation intressenter emellan 

8. Hur fungerar kommunikationen mellan er och idrottsföreningen? 

Eget ideellt engagemang 

9. Är du engagerad ideellt i någon organisation? 

10. Av vilken anledning engagerar du dig ideellt? 

11. Kan det finnas andra orsaker till att människor vill engagera sig tror du? 

Etiska komplikationer 

12. Kan det finnas några etiska komplikationer? 

Intressenters påverkan på idrottsföreningar 

13. Vad kan det finnas för svårigheter och upplevd press för idrottsföreningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervjumall för respondenten från Skatteverket  

1. Är det okej att vi använder miniminne? 

Presentation av respondenterna och deras arbetsplats 

2. Presentation av intervjuobjektet 

3. Presentation av Skatteverket 

Involvering i ideella organisationer 

4. Hur arbetar ni på Skatteverket med ideella idrottsföreningar? 

Uppfattning om ideella idrottsorganisationers ekonomiska verksamheter 

5. Hur tycker du att idrottsföreningar sköter den ekonomiska verksamheten? 

Åsikter om de utökade bokföringskraven 

6. Hur tror du att de upplever de utökade kraven? 

Kommunikation intressenter emellan 

7. Hur fungerar kommunikationen mellan er och idrottsföreningar? 

Eget ideellt engagemang 

8. Är du engagerad ideellt i någon organisation? 

9. Av vilken anledning engagerar du dig ideellt? 

10. Kan det finnas andra orsaker till att människor vill engagera sig tror du? 

Etiska komplikationer 

11. Kan det finnas några etiska komplikationer? 

Intressenters påverkan på idrottsföreningar 

12. Vad kan det finnas för svårigheter för idrottsföreningar här i Umeå? 

13. Vad tror du att idrottsföreningarna kan uppleva för press utifrån från 

intressenter? 

  

 

 

 

 

 

 



Intervjumall för respondenten från Fritidsförvaltningen   

1. Är det okej att vi använder miniminne? 

Presentation av respondenterna och deras arbetsplats 

2. Presentation av intervjuobjektet 

3. Presentation av Fritidsförvaltningen 

Involvering i ideella organisationer 

4. På vilket sätt har ni hand om idrottsanläggningar här i Umeå? 

5. Har ni några kriterier för att ge bidrag? 

6. Hur fungerar er organisation? Vem tar besluten? 

7. Anser du att medarbetarna arbetar mycket självständigt eller har de raka direktiv 

som de skall följa? 

Uppfattning om ideella idrottsorganisationers ekonomiska verksamheter 

8. Hur mycket insyn har ni i föreningarnas ekonomiska verksamheter? 

Åsikter om de utökade bokföringskraven 

9. Nu när ideella organisationer har haft ett utökat bokföringskrav sedan en längre 

tid, hur tror du att de upplever de ökade kraven? 

Kommunikation intressenter emellan 

10. Hur fungerar kommunikationen mellan er och idrottsanläggningar? 

11. Hur fungerar kommunikationen mellan de olika avdelningarna på 

idrottsförvaltningen? 

Eget ideellt engagemang 

12. Är du engagerad ideellt i någon organisation? 

13. Av vilken anledning engagerar du dig ideellt? 

14. Kan det finnas andra orsaker till att människor vill engagera sig tror du? 

Etiska komplikationer 

15. Kan det finnas några etiska komplikationer? 

 

Intressenters påverkan på idrottsföreningar 

16. Vad kan det finnas för svårigheter för idrottsföreningar här i Umeå? 

17. Vad tror du att idrottsföreningarna kan uppleva för press utifrån från 

intressenter? 

 



Intervjumall för respondenten från Redovisningsbyrå  

1. Är det okej att vi använder miniminne? 

Presentation av respondenterna och deras arbetsplats 

2. Presentation av intervjuobjektet 

3. Presentation av verksamheten 

Involvering i ideella organisationer 

4. Hur arbetar ni med ideella idrottsföreningar? 

Uppfattning om ideella idrottsorganisationers ekonomiska verksamheter 

5. Hur tycker du att idrottsföreningar sköter den ekonomiska verksamheten? 

Åsikter om de utökade bokföringskraven 

6. Hur tror du att föreningarna upplever de utökade kraven? 

7. Fungerar kraven som de är utformade idag? 

Kommunikation intressenter emellan 

8. Hur fungerar kommunikationen mellan er och idrottsföreningar? 

Eget ideellt engagemang 

9. Är du engagerad ideellt i någon organisation? 

10. Av vilken anledning engagerar du dig ideellt? 

11. Kan det finnas andra orsaker till att människor vill engagera sig tror du? 

Etiska komplikationer 

12. Kan det finnas några etiska komplikationer? 

Intressenters påverkan på idrottsföreningar 

13. Vad kan det finnas för svårigheter för idrottsföreningar här i Umeå? 

14. Vad tror du att idrottsföreningarna kan uppleva för press utifrån från 

intressenter? 

 

 

 

 

 

 

 

 


