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Sammanfattning 

 

Problembakgrund: Sveriges ideella idrottsföreningar utgör en viktig del av det 

svenska välfärdssamhället. Betydande inkomstkällor för föreningarna är bidrag och 

medlemsavgifter. Därför är det viktigt att föreningarna har allmänhetens förtroende. 

Internkontrollen är ofta dålig inom ideella föreningar och upptäckandet av 

oegentligheter drabbar ofta föreningarna hårt. Det har skett flertalet skandaler med 

oegentligheter både i Sverige och USA. Kraven på internkontrollen i de ideella 

föreningarna i USA har ökat som följd. I Sverige har det ställts krav på att föreningarna 

i större omfattning ska redovisa vad de mottagna bidragen resulterar i. COSO har 

upprättat ett ramverk för internkontroll innehållande fem komponenter som ligger till 

grund för arbetet med internkontrollen.  

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur internkontrollen fungerar i ideella 

idrottsföreningar i Sverige. Genom detta syfte är intentionen att få en insikt i vilka 

områden inom COSOs fem komponenter som fungerar bra i organisationernas arbete 

med internkontroll och vilka områden som kan utvecklas. Studien ämnar också ta reda 

på vad som kännetecknar de föreningar vilka har ett mer omfattande arbete med 

internkontroll. 

 

Metod: I studien har en kvantitativ forskningsmetod använts med en deduktiv ansats. 

Utifrån teorikapitlet och framförallt COSOs fem komponenter har vi utformat en enkät 

för att samla in data. Urvalet bestod av 3 384 ideella idrottsföreningar och av dessa 

svarade 619 vilket resulterade i en svarsfrekvens på 18,3 procent. Med hjälp av 

deskriptiv statistik och regressioner har studien besvarat problemformuleringen. 

 

Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram består av en definition av 

begreppet internkontroll och sedan en förklaring av principal-agent problemet relaterat 

till internkontroll. Vidare sker en redogörelse av COSOs fem komponenter för att sedan 

avsluta med att gå igenom tidigare forskning inom området. 

 

Slutsats: De områden inom internkontroll som fungerar bra inom föreningarna är 

kommunikationen av ekonomisk information till medlemmar, rutiner för avvikelser i 

kassan, utvärdering och uppföljning av rutiner/riktlinjer samt ansvarsfördelningen. 

Områden inom internkontrollen vilka föreningarna behöver förbättra är 

kommunikationen av ekonomisk information till externa intressenter, separationen av 

ansvarsområden, rutiner för kassa/bokföring, policy gällande etik och moral för 

bokföringen/redovisningen, policy för kassahantering, riktlinjer vid misstanke om 

bedrägeri inom föreningen samt utformandet av tydliga mål för att utveckla 

verksamheten. 

 

Det som påverkar omfattningen av föreningarnas arbete med internkontroll är 

omsättningen, huruvida föreningen har en auktoriserad revisor, användandet av 

begreppet internkontroll inom föreningen, om föreningen har blivit utsatt för 

bedrägerier utfört av någon inom föreningen, om det är en redovisningsbyrå som sköter 

bokföringen samt om den som sköter bokföringen har ekonomisk utbildning på 

högskole-/universitetsnivå.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

 

Domaren har blåst i pipan, nu är matchen slut. Efter månader av slit är vi äntligen i mål 

och vårt examensarbete är nu färdigställt. Denna process har betytt mycket för oss på 

många olika sätt. Både vår praktiska och teoretiska kunskap har satts på prov och vi har 

lärt oss vad det innebär att arbeta i med- och motgång. Det vi framförallt tar med oss 

från den här tiden är ett utökat intresse och förståelse för ämnet vår studie behandlar. Vi 

vill tacka alla som hjälp och stöttat oss under arbetets gång. Vi vill speciellt tacka 

varandra för ett väl genomfört lagarbete som vi inte hade klarat av på egen hand. Ett 

STORT tack vill vi även rikta till vår handledare, Tobias Svanström. När vi känt oss 

som mest vilsna har Du styrt oss i rätt riktning, tack för alla tips och råd! Slutligen vill 

vi tacka alla föreningar som har ställt upp och gjort vår studie möjlig.  

 

 

 

Umeå, 2015-05-17 
 

 

Marie Nilsson    Fanny Bygdén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begreppsförklaring 
 

 

COSO 
En global organisation som har upprättat ett ramverk för internkontroll innehållande 

fem komponenter där varje komponent består av ett flertal principer. De fem 

komponenterna är: 

 Riskbedömning 

 Styr- och kontrollmiljön 

 Övervakande aktiviteter 

 Information och kommunikation  

 Kontrollaktiviteter 

 

Internkontroll 
En process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad 

för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler  
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1 Inledning     
                                                                                                                         

1.1 Problembakgrund     

 
I Sverige finns det över 20 000 ideella idrottsföreningar utspridda på ett flertal sporter 

(Centrum för idrottsforskning (CIF), 2014, s. 19). En ideell förening består av ett antal 

personer vilka är samlade med ett gemensamt intresse (Lundén & Lindblad, 2011, s. 9) 

och samtidigt som verksamheten bedrivs försöker föreningen tillfredsställa vissa 

mänskliga behov (Bahmani et al., 2010, s. 272). Det faktum att en ideell förening har 

som största prioritet att maximera nyttan istället för att uppnå högsta möjliga vinst är 

något som är speciellt för ideella föreningar (Bahmani et al., 2010, s. 272). Tillsammans 

utgör de ideella idrottsföreningarna en viktig del av det svenska välfärdssamhället 

(Svedberg, 2001, s. 152) eftersom svenska folket upplever att ideella föreningar bidrar 

med mycket till samhället gällande exempelvis integration, demokrati och socialt 

kapital (Yngfalk & Hvenmark, 2014, s. 16). Nästan varannan svensk är medlem i en 

idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2010, s. 6) vilket gör idrotten till den största 

folkrörelsen i landet (Riksidrottsförbundet, 2010, s. 4).  

 

Tillsammans omsätter de ideella idrottsföreningarna i Sverige drygt 12 miljarder kronor 

per år enligt Riksidrottsförbundet (RF) (RF, 2014a). Några betydande inkomstkällor för 

föreningarna är medlemsavgifter, sponsring samt statligt- och kommunalt bidrag. Dessa 

utgör ungefär 72 procent av de totala inkomsterna (RF, 2014a). Eftersom ideella 

föreningar till stor del finansieras av bidrag är det viktigt för föreningarna att ha 

allmänhetens förtroende för att säkerställa framtida bidragsinkomster (Iyer & Watkins, 

2008, s. 256). I USA har allmänhetens förtroende för ideella föreningar minskat på 

grund av olika skandaler som framkommit inom denna typ av organisation (Iyer & 

Watkins, 2008, s. 256), exempelvis i den humanitära rörelsen Röda korset där bland 

annat förskingring av de donerade pengarna upptäckts (Holguin, 2002). Det har ställts 

högre krav på ideella föreningar i USA för att råda bukt på detta problem (Iyer & 

Watkins, 2008, s. 258). Det är inte bara i USA kraven på ideella föreningar har ökat, i 

Sverige har det blivit allt viktigare för föreningar att kunna specificera vad de mottagna 

bidragen genererat i för resultat eftersom staten blir allt tydligare med syftena till deras 

bidrag (Söderholm, 2007, s. 14). Utvecklingen i USA har dock kommit längre. För att 

säkerställa att rapporteringen är korrekt har de ideella föreningarna uppmanats att 

utveckla en effektiv internkontroll (Iyer & Watkins, 2008, s. 258). The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är en global 

organisation som har upprättat ett ramverk för internkontroll (Arwinge, 2015, s. 14) 

innehållande fem komponenter, där varje komponent består av ett flertal principer som 

ligger till grund för arbetet med internkontrollen (Arwinge, 2015, s. 15). De olika 

komponenterna är riskbedömning, styr- och kontrollmiljön, övervakande aktiviteter, 

information och kommunikation samt kontrollaktiviteter (Arwinge, 2015, s. 15). 

COSOs definition av internkontroll är att ”styrelse, ledning och annan personal utför en 

process för att kunna intyga att en organisations olika mål uppfylls gällande 

effektiviteten och produktiviteten, trovärdigheten i den finansiella rapporteringen samt 

att lagar och regler följs” (Wikland, 2014, s. 60). Det är även definitionen vi kommer att 

använda oss av i vårt arbete.  

 

Skandaler gällande oegentligheter har inte bara framkommit i ideella organisationer 

utan framförallt i stora företag. För att bygga upp förtroendet för företagen införde man 
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i Sverige år 2005 Svensk kod för bolagsstyrning som gäller för svenska börsnoterade 

bolag på Stockholmsbörsen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, s. 4). Under tidigt 

2000-tal uppstod ett flertal uppmärksammande skandaler i USA där bland annat 

företagen Enron och Tyco var inblandade (Independent Sector, 2006, s. 2). För att återfå 

förtroendet hos allmänheten införde man 2002 lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA 

(Independent Sector, 2006, s. 2). SOX innehåller ett flertal punkter vilka företagen är 

tvingade att följa gällande bland annat skydd för visselblåsare, revision, lån, 

redovisning, revisonskommittén samt behandlandet av interna dokument (Bromberger, 

2006, s. 1-2). Av dessa är endast två tvingande för ideella föreningar, vilka är skydd för 

visselblåsare samt behandlandet av interna dokument (Iyer & Watkins, 2008, s. 256). 

Föreningarna rekommenderas dock att även följa de andra punkterna (Bromberger, 

2006, s. 1).  

 

Ideella föreningar i Sverige är relativt fria att sätta sina egna regler eftersom det saknas 

en speciell lagstiftning för ideella föreningar, förutsättningen är dock att reglerna inte 

strider mot den allmänna lagstiftningen (Pallin, 2012, s. 2). RF är idrottsrörelsens 

huvudorganisation (RF, 2014b) och ibland ses RFs stadgar som idrottsrörelsens 

grundlag och dess regelverk som styrande (Pallin, 2012, s. 2). RF ställer inga krav på 

föreningarna gällande deras internkontroll utifrån COSOs definition men de bidrar med 

material gällande juridik och redovisning för att hjälpa föreningarna att hålla en god 

struktur (P. Eriksson, personlig kommunikation, 26 januari, 2015). Det finns dock andra 

sorters ideella föreningar där det utformats riktlinjer som även täcker organisationernas 

internkontroll. Frivilligorganisationernas insamlingsråd har skapat en kvalitetskod för 

insamlingsorganisationer för att öka förtroendet hos givarna (Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd). Kvalitetskoden innehåller riktlinjer för hur insamlingsorganisationerna 

ska arbeta med sin internkontroll. Koden behandlar även andra områden, exempelvis 

rapportering och styrning (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). 

 

Vare sig en organisation är vinstdrivande eller en ideell verksamhet är internkontrollen 

lika viktig (Dzomira, 2014, s. 118). Det är bland annat viktigt med internkontroll för att 

en organisation ska kunna uppnå en bättre rapportering samt nå de uppsatta målen 

(Wikland, 2014, s. 102). Enligt Dzomira (2014, s. 118) är bristande internkontroll 

vanligt hos de flesta ideella föreningar och upptäckandet av oegentligheter drabbar ofta 

ideella föreningar hårdare än vinstdrivande organisationer (Wilhelm, 2006, Zack, 2003 

refererad i Holtfreter, 2008, s. 45). Detta eftersom allmänhetens förtroende är avgörande 

för dessa föreningar (Wilhelm, 2006, Zack, 2003 refererad i Holtfreter, 2008, s. 45) och 

stödet från allmänheten inte är lika stort för organisationer med dålig internkontroll 

(Petrovits et al., 2011, s. 355). Bedrägerier är ett av de största hoten mot att ideella 

föreningar ska lyckas (Dzomira, 2014, s. 125). Därför är det väldigt viktigt för ideella 

föreningar att ha en bra internkontroll då det underlättar att upptäcka felaktigheter, både 

omedvetna och medvetna (Caplan, 1999, s. 104). Under 2013 genomförde CIF en 

undersökning gällande etik och ekonomi bland RFs medlemsföreningar där enkäter 

skickades ut till nästan 5 500 verkande kassörer i föreningar runt om i landet (CIF, 

2014, s. 7). Resultatet av undersökningen visar att 54 procent av kassörerna anser att det 

är vanligt med omedvetna ekonomiska regelbrott (CIF, 2014, s. 11). Drygt 20 procent 

menar att medvetna fel som gynnar föreningen är vanligt förekommande medan 6 

procent av kassörerna angav att medvetna fel för personlig vinnings skull, det vill säga i 

kriminellt syfte, även det förekommer (CIF, 2014, s. 11). Skulle det ske en utbredning 

av medvetna fel för personlig vinnings skull kan detta skada både idrottsrörelsen och 

samhället allvarligt (CIF, 2014, s. 12). 
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1.2 Problemdiskussion      
 

Efter att ha undersökt forskningen inom internkontroll i ideella idrottsföreningar i 

Sverige kan konstateras att den är obefintlig. Den forskning som finns rörande 

internkontroll är till största del gjord på företag i USA och därför är denna studies valda 

inriktning på ideella föreningar i Sverige av teoretisk relevans. Eftersom ideell 

idrottsverksamhet engagerar så många svenskar samt att idrottsrörelsen har en så pass 

stor betydelse för samhället är det viktigt för föreningarna att ha förtroende från 

allmänheten för att kunna fortsätta utvecklas. Därför finns det ett behov av att studera 

detta område vidare. En stor del av inkomsterna för dessa föreningar kommer som 

tidigare nämnt från bidrag samt medlemsavgifter och därför är det viktigt att 

allmänheten kan vara säkra på att pengarna används i rätt syfte. Detta är extra viktigt 

främst på grund av de många skandaler, vilka tidigare har diskuterats, som uppkommit 

till följd av bristande internkontroll i både ideella föreningar samt i företag. Vad denna 

studie menar att undersöka är hur internkontrollen i nuläget fungerar i ideella 

idrottsföreningar. Studien kommer ha sin grund i COSOs fem komponenter och 

undersökningen kommer att ta form genom en webbenkät vilken kommer att skickas via 

e-post till föreningarna. Vi anser att det praktiska bidraget med denna studie kommer att 

vara att bidragsgivare och medlemmar blir medvetna om hur arbetet med internkontroll 

i ideella idrottsföreningar fungerar. Vi tror även att studien kommer att ge 

föreningarna chans att reflektera över potentiella förbättringsområden gällande deras 

internkontroll. 

 

 

1.3 Problemformulering      

 
Hur fungerar internkontrollen i ideella idrottsföreningar? 

 

1.4 Studiens syfte            

 
Syftet med studien är att kartlägga hur internkontrollen fungerar i ideella 

idrottsföreningar i Sverige. Genom detta syfte är intentionen att få en insikt i vilka 

områden inom COSOs fem komponenter som fungerar bra i organisationernas arbete 

med internkontroll och vilka områden som kan utvecklas. Studien ämnar också ta reda 

på vad som kännetecknar de föreningar vilka har ett mer omfattande arbete med 

internkontroll. 
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2 Vetenskapliga utgångpunkter   
 

2.1 Introduktion  

 
Detta kapitel kommer redogöra för de vetenskapliga utgångspunkter som ligger till 

grund för studien. Till att börja med kommer en diskussion föras kring varför vi valt att 

skriva om internkontroll i ideella idrottsföreningar samt vår förförståelse för ämnet. 

Vidare kommer studiens perspektiv tydliggöras och efter det förklaras förhållningssättet 

till vetenskapen samt vilken ansats studien har. Innan den avslutande diskussionen kring 

den litteratur som används i studien kommer metoden studien är utförd med belysas.  

 

2.2 Ämnesval  

 
Valet att studera internkontroll i ideella idrottsföreningar grundar sig i att vi båda läser 

civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och revision där internkontroll 

varit en del av utbildningen. Vi har även varit engagerade inom ideell idrottsverksamhet 

under många år. Dessa faktorer tillsammans gör att vi anser att ämnet är intressant att 

studera. Samtidigt är området relevant eftersom det, som nämnts i inledningen, skett 

flertalet skandaler inom ideella organisationer där vi tror att skadan som skett möjligtvis 

kunnat reduceras om internkontrollen varit bättre. Vi har funnit en kunskapslucka vilket 

enligt oss gör det viktigt att utföra forskning inom ämnesområdet för att detta ska 

utvecklas.  

 

2.3 Förförståelse 

 
Eftersom vi båda studerar civilekonomprogrammet går vi in i studien med en 

förförståelse för vår studies ämne eftersom vi under studietiden kommit i kontakt med 

internkontroll. En förförståelse forskare besitter innan studien påbörjas och som till 

exempel uppnåtts genom erfarenheter inom ämnet vilket ska studeras kallas enligt 

Olsson och Sörensen (2011, s. 101) allmän förförståelse. Det är viktigt att redovisa 

förförståelsen eftersom det är ett kvalitetskrav för studien och ses även som en 

utgångspunkt för tolkningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). De teorier vi främst 

studerat inom internkontroll har varit riktade mot vinstdrivande företag. Därför har vi 

fördjupat vår kunskap om både internkontroll och ideella föreningar för att få den 

kunskap som krävs. De teorier vi varit i kontakt med under revisionskursen har 

förmodligen ändå påverkat oss gällande vilka teorier vi använt oss av i examensarbetet. 

 

Vårt engagemang i ideella idrottsföreningar har även det bidragit till vår förförståelse. 

Fanny har under några års tid arbetat som ekonomiansvarig inom en ideell 

idrottsförening. I den föreningen var inte internkontroll ett koncept föreningen arbetade 

med och detta har gett oss förståelse för att inte alla ideella föreningar jobbar med 

internkontroll. Vi har båda varit aktiva utövare under många års tid i föreningslivet 

vilket gör att vi byggt upp ett genuint intresse för ideell verksamhet och dess utveckling. 

Det faktum att vi besitter en förförståelse om framförallt idrottsföreningar tror vi kan 

vara både till för- och nackdel för oss. Den kunskap vi har gällande föreningslivet kan 

hjälpa oss under studien gång samtidigt som vi inte får bli för styrda av vår 

förförståelse. 
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2.4 Perspektiv  

 
Studien kommer att göras utifrån de ideella idrottsföreningarnas perspektiv. Främst vill 

vi nå ordförande och kassör eftersom de borde vara mest insatta i de områden vår enkät 

behandlar. Det viktigaste är dock inte respondentens befattning utan att denne har 

kunskapen som krävs. Ett annat perspektiv vi hade kunnat välja till vår studie är 

bidragsgivarnas perspektiv. Varför vi inte valde detta perspektiv utan istället 

föreningarnas perspektiv är för att vi vill ha en kartläggning av hur arbetet med 

internkontroll faktiskt fungerar inom föreningarna och inte exempelvis studera vilka 

krav som ställs på föreningarna av externa intressenter. Detta främst på grund av att det 

saknas forskning som visar på hur arbetet med internkontroll fungerar i ideella 

idrottsföreningar. Därför kan det enligt oss vara intressant att få en bild över hur det 

fungerar för att sedan gå vidare med forskningen utifrån andra perspektiv.  

 

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
I denna studie ligger ett positivistiskt förhållningssätt som grund. Att förklara exakt vad 

begreppet positivism innebär kan vara svårt då det i litteraturen används på olika sätt 

(Bryman & Bell, 2013, s. 36). Vi kommer förklara vår tolkning av positivism och hur vi 

förhåller oss till det i studien. Arbnor och Bjerke (2011, s. 62) beskriver en tydlig 

skillnad mellan de två förhållningssätten positivism och hermeneutik som att 

positivismen handlar om förklarande kunskap medan hermeneutiken förstår kunskapen. 

I vår studie har vi inte intentionen att nå ett djup eller en förståelse i hermeneutisk 

mening gällande internkontrollen i de ideella idrottsföreningarna. Vad vi istället vill 

göra är en kartläggning av arbetet med internkontroll i föreningarna.  

 

I vår studie kommer vi att vara objektiva genom att vi i vår enkät endast ställer frågor 

vilka inte leder respondenterna i någon styrd riktning. Eftersom frågorna ställs genom 

en utskickad enkät är det inte heller möjligt för oss att påverka respondenterna på något 

sätt under tiden de besvarar frågorna. Detta är något som än mer förstärker vårt val av 

det positivistiska förhållningssättet eftersom Bryman och Bell (2013, s. 36) menar att 

något som speglar synsättet är det faktum att forskaren är objektiv. 

  

Eftersom vi kommer skicka ut vår enkät via e-post samt att svaren vi erhåller inte 

kommer att kunna härledas till någon enskild individ kommer vi inte skapa någon 

relation till respondenterna på något sätt. Detta är viktigt vid ett positivistiskt 

förhållningssätt då Patel och Davidson (2011, s. 27) menar att relationen mellan 

forskare och objektet forskaren studerar inte ska vara djup utan bör hållas ytlig. Det är 

även en grundläggande faktor att inte forskaren låter vissa personliga värderingar 

påverka resultatet, värderingar som exempelvis rör politik och religion (Patel & 

Davidson, 2011, s. 27). När vi senare konstruerar vår enkät har vi intentionen att 

utelämna våra egna åsikter och värderingar för att respondenterna inte ska bli påverkade 

att svara i någon speciell riktning. Detta för att förhindra att resultatet av vår studie 

påverkas av våra åsikter och värderingar. Vi är dock medvetna om att den erfarenhet vi 

har av idrott och föreningslivet säkerligen kommer att influera frågorna i vår enkät. 
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2.6 Forskningsansats  

 
Denna studie har en deduktiv forskningsansats med särdraget att forskaren utgår ifrån 

teorier för att sedan komma fram till en slutsats, till skillnad från induktion som skapar 

teorier utifrån den framtagna empirin (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vår intention är 

inte att skapa teorier som avses med en induktiv ansats, något som dock behövs 

eftersom det saknas teorier inom området. Valet av den deduktiva ansatsen var därför 

inte självklart för oss eftersom vi inte utgår ifrån tydliga teorier i vår studie. Med vår 

frågeställning och vårt syfte som grund anser vi att den deduktiva forskningsansatsen 

ändå är lämplig för vår studie eftersom vi vid utformandet av enkäten utgår ifrån 

COSOs fem komponenter. Även om COSO inte klassificeras som en tydlig teori utgår 

vi fortfarande från något för att arbeta fram vår empiri och därför menar vi att vår 

forskningsansats är deduktiv. Genom att utgå ifrån komponenterna kan vi utforma 

relevanta frågor om internkontroll för att sedan dra en slutsats om hur internkontrollen 

fungerar i ideella idrottsföreningar.  

 

Vilket tidigare nämnts är det stor brist på forskning som berör internkontroll i ideella 

idrottsföreningar i Sverige. Därför anser vi att området behöver uppmärksammas samt 

att behovet av att samla in grundläggande information om ämnet är stort. På grund av 

det kommer vi genom vår kartläggning fokusera på att nå en bredd snarare än ett djup i 

den information vi samlar in. Eftersom studiens område inte är utforskat kommer 

studien delvis vara explorativ (Patel & Davidson, 2011, s. 12). För att göra frågorna i 

vår enkät lämpligare utifrån ett föreningsperspektiv kommer komponenternas innehåll 

anpassas till studiens syfte. Denna anpassning görs på grund av att företag och ideella 

föreningar ofta har olika förutsättningar. Patel och Davidson (2011, s. 12) belyser att när 

en forskare utför en studie med explorativ karaktär det viktigt att vara kreativ. 

 

2.7 Forskningsstrategi  

 
Genom vår studie vill vi skapa en bild över hur arbetet med internkontroll överlag 

fungerar i ideella idrottsföreningar. Eftersom vi inte vill nå en djupare kunskap om 

föreningarnas arbete utan istället presentera en övergripande bild där vi visar hur arbetet 

fungerar har studien en kvantitativ forskningsansats. Detta eftersom ansatsen utmärker 

sig av att visa upp en bredd i informationen vilken samlas in i studien (Holme & 

Solvang, 1991, s. 78). Vidare vill vi även göra jämförelser samt studera samband och 

därför är den kvantitativa metoden mest lämplig för oss då Holme och Solvang (1991, s. 

77) menar att dessa är bidragande orsaker till varför den kvantitativa metoden är att 

föredra. Vårt val att använda oss av en kvantitativ forskningsstrategi medför både för- 

och nackdelar. Styrkan i kvantitativ metod ligger i generaliseringen som ofta kan utföras 

(Holme & Solvang, 1991, s. 81) vilket är något vi vill ha möjlighet till.  

 

Med en kvalitativ forskningsstrategi som grund för vår studie hade vi kunnat anpassa 

frågor och formuleringar efter respondenten vid utförandet av undersökningen (Holme 

& Solvang, 1991, s. 80). Detta är dock inte bara en fördel eftersom det kan leda till 

problem vid processen att jämföra svar mellan olika respondenter (Holme & Solvang, 

1991, s. 80). Detta är något vi vill undvika eftersom vi vill ha möjlighet att studera hur 

arbetet med internkontrollen skiljer sig åt mellan föreningarna. Inom den kvantitativa 

forskningsstrategin finns det ett flertal olika sätt forskaren kan samla in data på. Holme 

och Solvang (1991, s. 85) ger observationer, kontrollerat experiment, intervjuer samt 

enkäter som exempel. Bryman och Bell (2013, s. 299) lyfter fram innehållsanalys, 
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sekundärdata (2013, s. 322) samt offentlig statistik som exempel på hur en forskare kan 

erhålla data. Vid beslutet hur vår datainsamling skulle utföras resonerade vi kring vad vi 

ville erhålla för information samt vilka resurser vi har tillgång till. Vi har tidigare 

diskuterat avsaknaden av forskning och information inom vårt valda ämnesområde och 

därför uteslöt vi att använda oss av innehållsanalys och sekundärdata. Detta eftersom 

innehållsanalys syftar till att analysera dokument och texter vilka redan existerar 

(Bryman & Bell, 2013, s. 302) och sekundärdata innebär att forskaren gör en analys av 

data andra samlat in (Bryman & Bell, 2013, s. 323). Den information vi önskar att samla 

in till vår studie skulle inte vara möjlig för oss att uppnå via de metoderna. Vi har ett 

stort behov att på egen hand samla in information till vår studie eftersom inga liknande 

studier finns där relevant information kan hämtas.  

 

Två alternativ vi ansåg möjliga för oss att använda vid insamlandet av data var 

intervjuer och enkät. Efter att ha resonerat kring dessa valde vi enkät som 

insamlingsmetod. Eftersom vi vill nå ut till föreningar runt om i Sverige har vi inte 

möjlighet att befinna oss på plats hos respondenterna för att erhålla informationen vi 

önskar. Därför är det viktigt för oss att respondenterna har möjlighet att tillge oss 

informationen när de har möjlighet. Detta är något Bryman och Bell (2013, s. 247) 

lyfter fram som en fördel med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer. Det som 

däremot är en fördel vid intervjuer är att otydliga frågor lätt kan förtydligas för 

respondenten eftersom forskaren har direkt kontakt med respondenten (Bryman & Bell, 

2013, s. 247). Det är viktigt för oss att respondenterna får samma formulering av 

frågorna vi vill ställa. Vid intervjuer finns risken att frågor formuleras på olika sätt 

(Bryman & Bell, 2013, s. 247) och därför uteslöt vi intervjuer som insamlingsmetod.  

 

2.8 Källkritik  

 
Det faktum att vårt valda ämnesområde är outforskat gjorde det problematiskt för oss att 

finna relevanta vetenskapliga artiklar till vår studie. Detta ledde till problem i processen 

att vara källkritisk eftersom vi inte hade möjlighet att på förhand välja ut en högt ansedd 

databas utan vår sökning skedde i flertal olika databaser. För att få fram vetenskapliga 

artiklar har vi använt oss av sökord vi ansåg vara relevanta för vår studie. Exempel på 

dessa är non-profit organizations, internal control, sport associations, fraud, ekonomi 

idrottsföreningar samt internkontroll ideella föreningar. Valet av vetenskapliga artiklar 

har till stor del fallit på sådana som används i tidigare studier inom närliggande 

områden. I dessa artiklar har vi sedan försökt finna relevanta studier relaterade till vår 

studies ämne.  

 

Vi har till största del försökt säkerställa att de studier vi använt oss av är relativt nya. 

Detta eftersom Thurén (2001, s. 26) menar att en källa är mer trovärdig ju nyare den är. 

I vissa fall har det dock varit svårt att hitta sådana och vi har då använt oss av källor 

som kan anses vara gamla. När så skedde var vi väldigt noggranna med att göra en 

uppskattning huruvida källan ändå kan anses relevant för vår studie. Ett exempel på en 

äldre källa vi använt oss av är Antonsson (1998), vilket är en studie om internkontroll i 

små företag i Sverige vi använt i vår teoretiska referensram. På grund av bristen på 

forskning gjord i Sverige på internkontroll klassificerade vi studien som relevant trots 

att den inte kan ses som ny. Att vara källkritisk innebär också att vara vaksam på att 

författaren inte har egna intressen som påverkar innehållet i källan, vilket kan ge en 

missvisande bild av hur verkligheten egentligen ser ut (Thurén, 2001, s. 63). Mycket av 

den information vår studie presenterar gällande ideella idrottsföreningar är taget från 
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Riksidrottsförbundets hemsida. RF kan visserligen ha incitament att i deras studier och 

dokument vi använt oss av ge en missvisande bild av verkligheten för att gynna 

föreningen exempelvis bidragsmässigt. Inom svensk idrott fungerar RF som 

paraplyorganisation och representerar idrotten gällande bland annat kontakten med 

politiker och myndigheter (RF, 2014c). RF har även som uppgift att fördela anslagen 

mottagna av staten till idrottsrörelsen (RF, 2014c). Eftersom RF är en stor och seriös 

organisation är vi säker på att resultaten i deras studier ger en rättvisande bild och vi 

känner ingen oro för att RF låtit sina egna intressen påverka resultatet av studierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3 Ideella idrottsföreningar  

 

3.1 Introduktion  

 
Detta kapitel är uppdelat i tre delar. I den inledande delen presenterar vi en definition av 

vad en ideell förening är. Eftersom ideella idrottsföreningar är denna studies fokus är 

det viktigt för studiens fortsättning att veta vad begreppet ideell förening innebär. Andra 

delen redogör för ideella idrottsföreningars utveckling genom åren. Det är nödvändigt 

att få en insyn i detta för att få en klarare bild och förståelse för de utmaningar ideella 

idrottsföreningar står inför och hur framtiden för föreningarna ser ut. Vi vill även visa 

betydelsen ideella föreningar har haft och fortfarande har för samhället under dess 

utveckling. Den sista delen behandlar ett antal särdrag vilka är unika för ideella 

föreningar. Vi presenterar även en egenkonstruerad tabell över skillnader mellan ideella 

föreningar och vinstdrivande företag gällande de särdrag vi behandlat för att ytterligare 

belysa vad som utmärker en ideell förening. 

 

3.2 Definition 

 
Med en ideell förening menas enligt Lundén och Lindblad (2011, s. 9) ett flertal 

personer vilka med ett gemensamt intresse i organiserad form är samlade. Föreningen 

kan ha avlönad personal samt bedriva kommersiell näringsverksamhet och behöver 

därför inte vara helt ideell. Allmännyttiga ideella föreningar ska ha demokratiska 

principer och de har vissa lättnader gällande skattebetalning (Lundén & Lindblad, 2011, 

s. 9). Det finns olika sorters ideella föreningar och idrottsföreningar är en av dem 

(Eriksson & Svensson, 2005, s. 10). När det kommer till den ideella sektorn är enligt 

Wijkström och Lundström (2002, s. 138) idrottsrörelsen ett av de mest betydande 

segmenten. 

 

För att en förening ska kunna ses som ideell finns det enligt Wijkström och Lundström 

(2002, s. 8) ett antal kriterier vilka måste uppfyllas. En av dessa är att föreningen ska 

vara formell. Det innebär att den till exempel ska ha en styrelse, stadgar som följs samt 

relativt regelbundet ha möten eller aktiviteter. Föreningen ska även vara privat på det 

sättet att föreningen är separerad från staten. Ett tredje kriterium som behöver vara 

uppfyllt är att ett eventuellt ekonomiskt överskott inte får delas ut till ägare. Föreningen 

ska även kunna kontrollera den egna verksamheten samt att föreningen måste vara 

beroende av privatpersoner i den mening att de bidrar med ideellt arbete eller gåvor 

(Wijkström & Lundström, 2002, s. 8). 

 

3.3 Utvecklingen av ideella idrottsföreningar  

 
Idrottsföreningar fanns redan på 1870-talet men idrottsrörelsens tillväxt var som störst 

under 1930-talet och framåt (Wijkström & Lundström, 2002, s. 138). Det var även 

under 30-talet som bidragen från staten till den ideella sektorn trappades upp ordentligt 

och ökade sedan kraftigt under 60-talet (Johansson, 2005, s. 44). Den ideella sektorn är 

av historisk vikt eftersom den har hjälpt till att utveckla samhället och drivit på vår 

ekonomiska välfärd (Johansson, 2005, s. 11). Johansson (2005, s. 12) menar att 90-talet 

var ett viktigt årtionde för den ideella sektorn. Sverige hade då en ekonomisk kris som 

bidrog till minskade skatteintäkter samt ledde till minskade budgetar för social 
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verksamhet (Johansson, 2005 s. 13). Trycket på ideella organisationer ökade samtidigt 

som deras möjlighet till bidrag minskade (Johansson, 2005 s. 13).  

 

Utvecklingen och förändringen av ideella föreningar pågår ständigt. Enligt RFs rapport 

“Framtidens idrottsförening” (2013, s. 11) håller gränserna mellan de olika sektorerna i 

samhället på att försvinna och det är inte längre lika tydligt vad som är ideell-, privat- 

och offentlig sektor. Utvecklingen som sker på flera fronter gör att de ideella 

idrottsföreningarna blir allt mer komplexa att leda och förvalta (RF, 2013a, s. 17). 

Arbetet med att leda en idrottsförening försvåras dels av att de växande föreningarna 

anställer allt mer personal och att en ökad professionalisering av verksamheterna sker 

(RF, 2013a, s. 8). Riksidrottsförbundet menar att de ideella idrottsföreningarna saknar 

kunskap om hur man driver en förening som verkar både i den ideella- och privata 

sektorn. För att följa samhällets utveckling är det viktigt för idrottsrörelsen att denna 

kunskap kommer fram (RF, 2013a, s. 8).  

 

Kommersialiseringen har ökat inom svensk idrott (Peterson, 2002, s. 397). Enligt 

Peterson (2002, s. 402) är det främst sedan 1990-talet den blivit allt mer påtaglig. Vad 

som bland annat bidragit till denna utveckling är den ökade bevakningen från 

framförallt media via TV (Peterson, 2002, s. 402). Idrottens kommersiella utveckling i 

Sverige har skett som en följd av den internationella kommersialiseringen (Peterson, 

2002, s. 404). Än så länge har dock inte kommersialiseringen nått djupet av svensk 

idrott (Peterson, 2002, s. 408) men en ökning av bolagisering har skett gällande 

föreningars verksamhet på elitnivå (Wijkström & Lundström, 2002, s. 48).   

 

3.4 Ideella föreningars särdrag 

 
De särdrag vi valt att inkludera är särdrag vi anser är betydande för ideella föreningar 

och som är speciella för denna typ av förening. De kommer i viss mån styra våra 

bakgrundsfrågor i vår enkät. Särdragen visar upp skillnader i hur det ser ut mellan 

föreningar och vinstdrivande företag. Olikheterna är viktiga att vara medvetna om 

eftersom dessa kan påverka möjligheterna företag och föreningar har gällande deras 

arbete med internkontroll. Det kan exempelvis röra sig om en skillnad i tillgången av 

resurser samt olika höga krav från intressenter.  

 

3.4.1 Syfte  

Ideella föreningar försöker på olika sätt tillfredsställa mänskliga behov och därför har 

föreningarna enligt Bahmani et al. (2010, s. 272) en viktig roll i samhället. De fungerar 

även som ett komplement till statlig verksamhet samt vinstdrivande företag (Johansson, 

2005, s. 29). Det kan exempelvis vara genom att föreningarna bidrar med resurser som 

staten inte har möjlighet att erbjuda (Johansson, 2005, s. 29). Den viktigaste egenskapen 

en ideell förening har och det som även är en stor skillnad jämfört med vinstdrivande 

organisationer är att en ideell förening inte fokuserar på att uppnå så hög vinst som 

möjligt utan istället fokuserar på att maximera nyttan (Bahmani et al., 2010, s. 272). 

 

3.4.2 Resurser  

Finansiella resurser 

En ideell förening kan antingen använda sig av självfinansiering med intäkter från 

exempelvis medlemsavgifter, lotterier, sponsring och bidrag eller finansiera sig genom 

externa medel, det vill säga låna pengar (Lundén & Lindblad s. 132). De bidrag 
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föreningarna får av framförallt kommun och stat är en viktig inkomstkälla (RF, 2013b, 

s. 10).  

 

Kommunerna och staten har ökat sin styrning och kontroll (Johansson, 2005, s. 151). 

Tilldelningen av resurser från staten är allt mer inriktade på målgrupper och 

verksamheter som är särskilt utvalda. Även för kommunerna har det skett en förändring 

det senaste decenniet vilken är att kontrollen av de utdelade bidragen har ökat samt att, 

som för staten, bidragen har blivit mer inriktade till vissa utvalda aktiviteter, 

verksamhetsformer och målgrupper. Något som även det har förändrats är att det är allt 

vanligare att kommunerna har en mer resultatinriktad syn på bidragen de ger 

(Johansson, 2005, s. 151). Genom att ha fortlöpande informell kontakt med 

föreningarna vilka kommunerna ger bidrag har kommunerna även ökat sin kontroll av 

de utdelade bidragen. En del kommuner har satt krav på exempelvis 

verksamhetsberättelser samt ekonomisk redovisning för att kunna få fram information 

om vad bidragen används till (Johansson, 2005, s. 151). Utvärderingar är även det 

förekommande från kommunernas sida för att få fram information om bidragen 

(Johansson, 2005, s. 93). 

 

En skillnad mellan ideella föreningar och företag är enligt Drucker (1989, s. 89) att 

ideella föreningar i större utsträckning är pengamedvetna. De har ofta en diskussion om 

pengar och ser det ofta som ett problem. Anledningen till det är för att ideella föreningar 

har svårare att samla in pengar jämfört med företag och det ofta råder brist på pengar i 

ideella föreningar. Samtidigt som företag ofta har pengar som en central del i deras 

strategi och plan fokuserar inte ideella föreningar på pengar på det sättet (Drucker, 

1989, s. 89).  

 

Humana resurser 

Inom ideella föreningar förekommer det både betalt och icke-betalt arbete (Anheier, 

2005, s. 214). Till en stor del sker arbetet medlemmarna utför ideellt, det vill säga att 

medlemmarna inte får betalt för arbetet (Lundén & Lindblad, 2011, s. 17). År 2009 

fanns det i Sverige över 930 000 ideellt arbetande personer (Statistiska centralbyrån, 

2011, s. 9). För att verksamheten inom föreningarna ska kunna uppehållas är det 

grundläggande för föreningarna att det ideella arbetet förekommer (Lundén & Lindblad, 

2011, s. 17). Det har dock skett en utveckling inom detta område på så sätt att det 

ideella arbetet börjat minska till följd av att ersättning allt mer börjar begäras av 

medlemmarna för det arbete de tidigare utfört ideellt (Lundén & Lindblad, 2011, s. 17). 

En undersökning gjord bland Riksidrottsförbundets medlemsföreningar visar att 3 av 10 

föreningar har anställd personal (CIF, 2014, s. 8). Idealiteten i föreningarna riskerar att 

upphöra i framtiden om denna utveckling fortsätter (Lundén & Lindblad, 2011, s. 17).  

 

3.4.3 Intressenter 

Personer vilka är intresserade av hur en ideell förenings verksamhet redovisas ses som 

föreningens intressenter (Gustafson, 2006, s. 2). Intressenter i en ideell organisation kan 

beroende på vilken sorts organisation det är vara allt från medlemmar, anställda, 

volontärer, kunder till bidragsgivare och kommunen (Anheier, 2005, s. 227). Gustafson 

(2006, s. 18) menar i sin studie att de ideella föreningarnas intressenter skiljer sig från 

företagens intressenter i den mening att behovet av information ser annorlunda ut. Detta 

beror enligt Gustafson (2006, s. 18) på att syftet för ideella föreningar och företag är 

olika. Balser och McClusky (2005, s. 295-296) anser att en uppgift ideella 

organisationer har är att tolka intressenternas förväntningar samt se till förväntningarnas 
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lämplighet för att sedan väga dem mot föreningens värden och mission. Ideella 

föreningar är ofta beroende av intressenternas resurser och legitimitet och dessa går inte 

alltid att förutsäga och kontrollera vilket kan leda till en osäkerhet för föreningarna 

(Gronbjerg, 1991, s. 5-6). Relationen till intressenterna är viktig att kontrollera och 

hantera eftersom från intressenternas perspektiv baseras deras relation med föreningen 

på hur bra deras förväntningar är uppfyllda (Herman & Renz, 2004, s. 702). Det kan 

vara svårt för de ideella föreningarna att uppfylla dessa eftersom intressenterna ofta har 

olika förväntningar som står i konflikt med varandra (Balser & McClusky, 2005, s. 

296).  

 

Nedan har vi konstruerat en intressentkarta för en ideell idrottsförening. De olika 

intressenterna är hämtade från Gustafson (2006, s. 16) samt RF (2013b, s. 10).  

 

  

  

                   

 

 

 

 

 

 

            Figur 1, en ideell idrottsförenings intressenter. 

3.4.4 Bokföring och lagar 

Det finns ingen speciell lag för ideella föreningar (Lundén & Lindblad, 2011, s. 9). För 

att ha riktlinjer att utgå ifrån är det därför vanligt för ideella föreningar att studera vilka 

lagar som gäller för ekonomiska föreningar. Dessa lagar är inte tvingande för ideella 

föreningar utan fungerar bara som hjälp. På grund av avsaknaden av lagar är det istället 

rättspraxis och generella principer som reglerar de ideella föreningarna (Lundén & 

Lindblad, 2011, s. 9). Något som även är väldigt viktigt för ideella föreningar är de 

stadgar som finns i föreningarna eftersom de fungerar som deras lag (Eriksson & 

Svensson, 2005, s. 10). 

 

För att säkerställa att allt går rätt till med föreningarnas bokföring är det viktigt att de 

har en bra internkontroll (Lundén & Lindblad, 2011, s. 97). Internkontrollen kan 

exempelvis säkerställa att rutiner gällande redovisning av skatter existerar, att all 

försäljning redovisas i bokföringen samt att de varor föreningen fakturerat har levererats 

(Lundén & Lindblad, 2011, s. 97). För att förbättra den finansiella rapporteringen inom 

de ideella föreningarna är det viktigt att ha olika former av övervakning och tillsyn 

(Yetman & Yetman, 2012, s. 762). I CIFs (2014, s. 9) undersökning gjord på ideella 

idrottsföreningar i Sverige visar resultatet att avsaknad av professionell erfarenhet är 

vanligt när det kommer till arbete med bokföring och ekonomi hos idrottsföreningarnas 



13 
 

kassörer. CIF (2014, s. 12) menar att utbildning inom dessa områden är väldigt viktigt 

att införa i ideella idrottsföreningar för att råda bukt med medvetna- samt omedvetna 

felaktigheter föreningarna kan uppleva. Vidare menar CIF (2014, s. 12) att regelverken 

som finns gällande ekonomi och bokföring behöver bli tydligare för att kassörerna ska 

kunna förstå dessa och därigenom minska felaktigheter. 

 

Om en ideell förening antingen bedriver näringsverksamhet eller har tillgångar som 

överstiger 1,5 miljoner kronor är föreningen bokföringsskyldig (Skatteverket). De 

föreningar som driver näringsverksamhet och uppfyller två av dessa kriterier; har mer 

än 50 anställda, har en balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor, har en 

omsättning på mer än 80 miljoner kronor är skyldiga att upprätta en årsredovisning samt 

följa revisionslagen (Lundén & Lindblad, 2011, s. 112). Det är dock väldigt få ideella 

föreningar som lever upp till dessa kriterier (Lundén & Lindblad, 2011, s. 112). 

Uppdraget som revisor inom mindre föreningar sker ofta ideellt (Skatteverket). För de 

föreningar vilka väljer att ha lekmannarevisor är det viktigt att föreningarna är säkra på 

att de besitter vissa kvalifikationer, trots att det saknas krav på dessa (Skatteverket). En 

viktig uppgift för revisorerna är att granska föreningens internkontroll (Lundén & 

Lindblad, 2011, s. 121). Granskningen hjälper till med att kontrollerna pengar och andra 

tillgångar samt att allt går rätt till när de lämnar föreningen (Lundén & Lindblad, 2011, 

s. 121).  

 

Det finns ett flertal anledningar varför det kan anses dåligt för en allmännyttig ideell 

förening att visa ett positivt resultat. En av dessa är att en för stor vinst kan leda till att 

föreningen går miste om de skattelättnader som gäller för ideella föreningar (Lundén & 

Lindblad, 2011, s. 108). Om en ideell organisation har ett allmännyttigt syfte och minst 

80 procent av inkomsterna används för föreningens egna aktiviteter är föreningen 

nämligen befriad från att betala både mervärdesskatt samt inkomstskatt (Johansson, 

2005, s. 42). En annan anledning kan vara det faktum att kommunen ofta ger bidrag till 

föreningarna och då kan det vara negativt för föreningarna att visa en vinst, samt att om 

en förening gång på gång visar en stor vinst kan det leda till att kraven från 

medlemmarna plötsligt ökar (Lundén & Lindblad, 2011, s. 108). 

 

3.4.5 Styrelsens roll  

En förening är ofta uppdelad i tre funktioner, nämligen den beslutande funktionen 

(årsmötet/föreningsstämman), den verkställande funktionen (styrelsen) och den 

kontrollerande funktionen (revisorn) (Lundén & Lindblad, 2011, s. 17). En skillnad 

mellan ideella föreningar och företag när det gäller styrelsemedlemmarna är att de som 

sitter i styrelsen i ideella föreningar ofta har en djup kunskap om organisationen då de 

ofta själva har varit volontärer inom föreningen (Drucker, 1989, s. 91). Detta är en 

skillnad mot företag som ofta har externa styrelseledamöter (Drucker, 1989, s. 91). En 

utmaning för små företag gällande styrelsen är att finna en styrelse som besitter 

nödvändig kunskap för att kunna prestera bra i sin styrelseroll när det gäller finansiell 

rapportering och annan expertis (COSO, 2006).  

 

Styrelsen har en viktig funktion i en ideell förening genom att sköta det löpande arbetet, 

ha ansvar för de anställda, ansvara för bokföringen samt föreningens ekonomiska medel 

(Lundén & Lindblad, 2011, s. 82). Styrelsen har även det yttersta ansvaret för 

internkontrollen (Lundén & Lindblad, 2011, s. 121). Det är viktigt att styrelsen sätter 

upp mål för verksamheten (Lundén & Lindblad, 2011, s. 85). Det kan vara att öka 

medlemsantalet, avancera till en högre liga eller att bygga ut klubbstugan med egna 
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pengar (Lundén & Lindblad, 2011, s. 85). De olika styrelseledamöterna har olika 

områden där de har större ansvar, kassören har till exempel utökat ansvar för ekonomin 

i föreningen (Lundén & Lindblad, 2011, s. 88). Det är dock viktigt att komma ihåg att 

hela styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi (Lundén & Lindblad, 2011, s. 88). 

Styrelsen är de ideella föreningarnas ansikte utåt och eftersom de inte finns några riktiga 

“ägare” i ideella föreningar är styrelsen anförtrodda med detta uppdrag (Anheier, 2005, 

s. 231).  

 

3.4.6 Skillnader mellan ideella föreningar och vinstdrivande företag 

 

Tabell 1. Skillnader mellan ideella föreningar och vinstdrivande företag. 

Egenskaper Ideella föreningar Vinstdrivande företag 

Syfte Maximera nyttan Maximera vinsten 

Resurser Medlemsavgifter samt bidrag 

viktiga intäkter. Det mesta 

arbetet utförs av ideellt 

arbetande 

Intäkterna är värdet av de 

prestationer företaget utfört 

(Lilja)  

Arbete sker oftast mot betalning 

Relationen till 

intressenterna 

Extremt viktigt att ha 

intressenternas förtroende 

eftersom föreningarna ofta är 

beroende av deras resurser 

Kapitalintressenterna förväntar 

sig vinster, ledningen är utsatt 

för investerares kontroll, 

kreditgivare och anställda kan 

också ha intressen 

(Mautz, 1994, refererad i 

Gustafson, 2006, s. 9) 

Bokföring/lagar Saknas särskild lagstiftning, 

följer istället praxis och 

generella principer. Gällande 

bokföring är vissa föreningar 

bokföringsskyldiga beroende på 

storlek 

Finns lagstiftning, exempelvis 

aktiebolagslagen (Sveriges 

riksdag) 

Enligt bokföringslagen är alla 

företag bokföringsskyldiga 

(Aktiebolagstjänst, 2011) 

Styrelsen Oftare djupare kunskap om 

föreningen 

Saknas oftast en djupare kunskap 

om företaget 
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4 Teoretisk referensram 
 

4.1 Introduktion 
  

Den teoretiska referensramen består av tre delar. Första delen omfattar internkontroll. 

Där kommer vi först redogöra för definitionen av begreppet för att sedan belysa 

principal-agent problemet. Efter det presenteras COSOs fem komponenter var för sig 

där deras innebörd förklaras. Nästa del behandlar tidigare forskning. Forskningen 

inkluderad är utförd på internkontroll i framförallt ideella föreningar. Eftersom det har 

varit svårt att endast inkludera studier gjorda på ideella föreningar har vi även valt att 

studera forskning på små företag. Studierna vi till största del använt oss av är gjorda i 

andra länder eftersom det är brist på forskning inom dessa områden i Sverige. I den 

avslutande delen sammanfattas det viktigaste att ta med sig från detta kapitel.  

 

4.2 Internkontroll 
 

4.2.1 Definition 

I början av 2000-talet var innebörden av internkontroll inte helt klar för allmänheten 

samt att det var svårt att förstå vad effektiv internkontroll innebar (Maijoor, 2000, s. 

104). Redan 1985 bildades COSO i USA till följd av ett flertal börsskandaler som 

inträffade med inslag av bedrägerier vilka orsakade ekonomiska problem i landet 

(Wikland, 2014, s. 57). Två år senare skapade COSO ett ramverk för intern styrning och 

kontroll (Wikland, 2014, s. 58). Ramverket saknade dock en tydlig definition av 

begreppet internkontroll (Wikland, 2014, s. 59). 1992 rådde COSO bukt på problemet 

(Wikland, 2014, s. 59) men även den beskrivningen av begreppet kan anses svår att 

förstå (Wikland, 2014, s. 60). Ramverket började accepteras redan 1992 men fick en 

skjuts 2002 när SOX introducerades i USA (Wikland, 2014, s. 73). Det var i USA det 

nya synsättet på internkontroll först fick genomslag och sedan anpassade sig även 

svenska institutioner till standarden (Wikland, 2014, s. 59). Efter en djupgående 

utredning uppdaterade COSO ramverket 2013 ytterligare en gång (Wikland, 2014, s. 

61). Det skedde dock inte några större förändringar i ramverket efter uppdateringen 

(Wikland, 2014, s. 61). 

 

Vi kommer i vårt arbete att utgå ifrån COSOs definition av internkontroll. Det är den 

mest erkända och använda begreppsförklaringen globalt sett och är även mycket 

förekommande i svenska företag och organisationer (Arwinge, 2015, s. 79). 

Definitionen lyder: “Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, 

utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge 

rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler” (Wikland, 2014, s. 60) 

 

4.2.2 Principal-agent problem 

Ett förhållande som förekommer inom organisationer är det så kallade principal-agent 

förhållandet (Haglund et al., 2005 s. 29-30). Separationen mellan ägande och kontroll är 

en grund i förhållandet (Arwinge, 2014, s. 31) och relationen går att identifiera på alla 

nivåer inom en organisation (Haglund et al., 2005, s. 30). Personen med makten i 

relationen är principalen (ägarna). Resurser och ansvar delas ut av principalen till andra 
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aktörer och ansvaret att genomföra de tilldelade ansvaren samt återrapporteringen av 

resultatet till principalen ligger hos agenten (ledningen). I de olika enheterna inom 

organisationen finns de olika aktörerna. Vad man vill uppnå är att göra det möjligt att 

utkräva ansvar genom att befogenheter och ansvar är tydliga samt genom en effektiv 

verksamhet. Internkontrollen finns i gränssnittet mellan principal och agent och i de 

olika enheterna inom organisationen ska internkontrollen anpassas till aktörerna och 

deras relation till varandra (Haglund et al., 2005, s. 30). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Relationen mellan principal och agent (Haglund et al., 2005, s. 30). 

 

I principal-agent relationen kan det uppstå vissa problem (Ciliberti et al., 2011, s. 886). 

De största och mest betydande problemen orsakas av informationsassymetri. Konflikt 

uppstår i relationen när agenten, vilken innehar mer information, agerar på ett sådant 

sätt vilket inte ligger i principalens intresse (Ciliberti et al., 2011, s. 886). Ägarna 

(principalerna) ska kunna säkerställa att ledningen (agenterna) styr företaget på ett för 

ägarna gynnsamt sätt (Anheier, 2005, s. 226). Detta är inte alltid en självklarhet 

eftersom båda parter försöker maximera sin nytta (Arwinge, 2015, s 31). Om det inom 

en organisation uppstår principal-agent problem är det viktigt att kommunicera detta 

genom utökad information samt genom organisationens interna styrning och kontroll. 

En konsekvens av principal-agent problemet är att kvaliteten på de finansiella 

rapporterna försämras (Yetman & Yetman, 2012, s. 741). 

 

Relationen mellan aktieägare och styrelse finns inte inom ideella föreningar (Anheier, 

2005, s. 226). Något som däremot är lika för företag och ideella föreningar är att 

ägandet och kontrollen är uppdelade (Yetman & Yetman, 2012, s. 740). I företag är det 

styrelsen som har ansvaret för översynen som ska säkerställa att ledningen arbetar för 

ägarnas bästa (Anheier, 2005, s. 226). I ideella föreningar är det är inte tydligt vem som 

ska vara och agera som ägare eftersom medlemmarna inte är ägare på samma sätt som 

aktieägarna är i ett företag (Anheier, 2005, s. 226). Prakash och Gugerty (2010, s. 23) 

menar att i ideella föreningar kan bidragsgivarna ses som principaler. Bidragsgivarna 

(principalerna) har oftast inte tillräckligt med information om hur föreningen styrs 

internt eller huruvida bidragen används till rätt saker. Därför kan det vara svårt för 

bidragsgivarna att urskilja de trovärdiga föreningarna mot föreningar vilka inte är 

trovärdiga. Skandaler inom ideella organisationer har fått mycket uppmärksamhet i 

media och det har förmodligen påverkat bidragsgivarna eftersom de därför börjat tro att 

problemen finns i hela den ideella sektorn (Prakash & Guerty, 2010, s. 23).  
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4.2.3 COSOs fem komponenter 
Internkontroll består av fem olika komponenter (Arwinge, 2015, s. 15). Komponenterna 

påverkar varandra och därför ska de utformas och användas ihop. De olika 

komponenterna är riskbedömning, styr- och kontrollmiljön, övervakande aktiviteter, 

information och kommunikation samt kontrollaktiviteter (Arwinge, 2015, s. 15).  Även 

om komponenterna togs fram till följd av företagsproblem har vi valt att använda oss av 

dessa i framställandet av vår enkät. Nedan följer en djupare förklaring till var och en av 

de fem komponenterna. 

 

Riskbedömning 

I den interna styrningen och kontrollen ses komponenten riskbedömning som kärnan 

(Arwinge, 2015, s. 103). Mängden styrning och kontroll som appliceras påverkas av 

denna komponent eftersom den analyserar behovet av kontroll och styrning. Genom 

riskbedömningen blir ledningen medveten om risker värda att uppmärksamma. 

Riskbedömningar ska ske löpande under året och inte vid enstaka tillfällen. 

Organisationens mål är kopplade till risker som kan finnas och därför är denna 

komponent viktig (Arwinge, 2015, s. 103). Tidigare har vi nämnt att syftet med ideella 

föreningar är att maximera nyttan och att vinstdrivande företag vill vinstmaximera. Vår 

uppfattning är att innebörden av vinstmaximering är lättare att förstå för gemeneman 

jämfört med att maximera nytta. Därför tror vi att företag har lättare än ideella 

föreningar att se kopplingen mellan mål och risker.   

 

Chansen att en organisation lyckas utföra en bra bedömning av en risk ökar om målen är 

tydligt skrivna, om risker som förhindrar att målen uppnås identifieras samt om risken 

för bedrägerier uppskattas (Wikland, 2014, s. 65-66). Risker som är möjliga att kunna 

uppstå är bland annat att målen för organisationens olika delar inte hänger ihop eller att 

det inte finns ett uttalat mål (Wikland, 2014, s. 65). Betydelsen av risker vilka har ett 

samband med oegentligheter har blivit allt mer betydande bland annat på grund av det 

ökade antalet anmälda bedrägerier i Sverige (Arwinge, 2015, s. 103). Enligt Lundén och 

Lindblad (2011, s. 88) är förskingring utförd av de som är ansvariga för de ideella 

föreningarnas pengar inte ovanligt. Ofta förvärras situationen av att de som misstänker 

brott är alldeles för passiva. För att förhindra att det uppstår problem med förskingring 

menar Lundén och Lindblad (2011, s. 88) att föreningarna bör vara extra noga i valet av 

kassör. Detta är något vi tror kan vara en utmaning eftersom den tillgängliga 

arbetskraften är begränsad i en del ideella föreningar. De negativa effekter som uppstår 

till följd av bedrägerier drabbar ideella föreningar hårt (Archambeault et al., 2014, s. 2). 

En förlust som allmänt ses som liten kan ha en väldigt stor betydelse för de ideella 

föreningarna eftersom de har begränsat med resurser samt att föreningarna ofta är små 

till storleken. En sådan förlust kan förhindra föreningen i arbetet mot att utföra sitt 

uppdrag (Archambeault et al., 2014, s. 2). 

 

I november 2014 upptäcktes en förskingring i en idrottsförening i Sverige (Lindström, 

2014). Det var en funktionär som för eget bruk misstänks ha lagt undan pengar från 

föreningens kassa under nästan 1,5 års tid. Förskingringen drabbade idrottsföreningen 

väldigt hårt då totala beloppet på förskingringen uppgick till 600 000 kronor, vilket var 

nästan hela föreningens buffert (Lindström, 2014). Ett annat exempel på förskingring 

som skett inom en idrottsförening är en ideellt arbetande kassör som under en tidsperiod 

av minst sex år totalt förskingrade 150 000 kronor i en idrottsförening i Växjö 

(Johansson, 2014). Personen hade varit mycket engagerad på olika sätt inom föreningen 
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under en längre tid. När föreningen sedan valde att byta kassör upptäckte denne att vissa 

siffror i bokföringen inte stämde och att de bytts ut (Johansson, 2014). 

 

Arwinge (2015, s. 62) och Archambeault et al. (2014, s. 26) menar att om organisationer 

vill ha möjlighet att förebygga problemet med bedrägerier är det viktigt att förbättra 

internkontrollen. Rae och Subramaniams (2008, s. 106) studie visar att chansen att 

lyckas upptäcka och förhindra bedrägerier ökar markant vid innehavandet av ett bra 

internkontrollsystem. 22 procent av de 64 företag som svarade på enkäten uppgav att 

bedrägerier utförda av någon anställd var något de erfarit (Rae & Subramaniam, 2008, s. 

112). Denna studie är dock gjord på företag verkande inom olika branscher i Australien 

(Rae & Subramaniam, 2008, s. 105) men vi anser att det är viktigt att belysa för ideella 

föreningar vad ett bra internkontrollsystem kan bidra med.  

  

Styr- och kontrollmiljön         

Styr- och kontrollmiljön behövs i en organisation för att ta emot resultat av kontroller 

(Wikland, 2014, s. 66). Om det inte finns en sådan är en kontroll betydelselös (Wikland, 

2014, s. 66). För att uppnå en bra styr- och kontrollmiljö är det viktigt att organisationen 

har etiska värden att leva upp till (Wikland, 2014, s. 66). Det är ledningens värderingar 

som ska avspeglas i en organisation (Arwinge, 2015, s. 87) och en förutsättning för att 

dessa ska få en betydelse är att alla inom organisationen är medvetna om dem (Arwinge, 

2015, s. 90). Malloy och Agarwal (2001, s. 49) menar att hur det etiska klimatet 

uppfattas inom en organisation påverkas av hur ledarna beter sig och därför är det 

viktigt att de är medvetna om hur de uppträder sig både vid beslutsfattande och generellt 

sett. Deshpande (1996, s. 318-319) gjorde en studie på framgångsrika chefer i en stor 

ideell förening och studiens resultat visade att en stor del av respondenterna ansåg att 

framgång inom organisationen var förknippat med etiskt beteende. Vad som även det 

kan utläsas från studien är att största delen av respondenterna förknippar framgångsrika 

chefer med etiskt beteende (Deshpande, 1996, s. 315). För att alla personer i en 

organisation ska bli medvetna om de etiska riktlinjer vilka ska följas inom 

organisationen bör alla medlemmar, anställda, volontärer och övriga inom en 

organisation motta en kopia av den policy som gäller och även skriva under att de har 

läst dokumentet (Clifton Gunderson, 2008).  

 

Något annat viktigt för att kunna uppnå en bra styr- och kontrollmiljö är att i strävan 

mot att nå de uppsatta målen ha en tydlig fördelning av ansvar inom organisationen 

(Wikland, 2014, s. 67). Det är lika viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning för chefer 

som för anställda och volontärer (Clifton Gunderson, 2008). Vid en tydlig och bra 

ansvarsfördelning minskar risken att problem uppstår inom organisationen om även 

förväntningarna som ställs på de arbetande är klargjorda. Detta kan vara extra viktigt för 

volontärerna eftersom i många fall är det de som har mest kontakt med allmänheten och 

genom att tydliggöra deras ansvar säkerställs det att volontärerna har ett professionellt 

bemötande gentemot allmänheten (Clifton Gunderson, 2008). En tydlig 

ansvarsfördelning är även väldigt viktig för att kunna uppnå en väl fungerande 

internkontroll (Arwinge, 2015, s. 94). Ansvaret för internkontrollen ligger på styrelsen 

(Arwinge, 2015, s. 91) och en förutsättning för att en organisation ska kunna uppnå en 

effektiv internkontroll är att styrelsen och ledningen utkräver ansvar för internkontrollen 

(Arwinge, 2014, s. 100). För att personer inom organisationen ska kunna ta till sig 

ansvaret är det viktigt att roller, ansvar och uppgifter gällande internkontrollen är tydligt 

kommunicerade och definierade (Arwinge, 2014, s. 100). Vi har tidigare nämnt att 

styrelsemedlemmar i ideella föreningar ofta besitter en djup kunskap om föreningen då 
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de ofta själva arbetat ideellt med andra roller inom föreningen. Därför tror vi att 

styrelsens erfarenheter inom föreningens verksamhet kan vara till stor nytta vid arbetet 

med internkontroll. Om förväntningarna från styrelsen gällande utformningen, 

användningen samt uppföljningen av den interna kontrollen inte är klar för ledarna och 

medarbetarna inom organisationen är det inte möjligt att uppnå en effektiv 

internkontroll (Arwinge, 2015, s. 100). En annan viktig faktor är att utvecklingen av 

resultaten som uppkommer från den interna styrningen och kontrollen övervakas av 

styrelsen (Wikland, 2014 s.67). Styrelsen och ledningen bör även se till att det finns en 

ansvarsfördelning i de viktiga processerna inom organisationerna för att undvika att en 

och samma person utför hela processen på egen hand (Arwinge, 2015, s. 95). 

 

Övervakande aktiviteter 

    De övervakande aktiviteterna finns till för säkerställandet att internkontrollens kvalitet 

håller en hög nivå över tid (Eilifsen et al., 2010, s. 194). Eftersom både omvärlden och 

organisationer förändras är det viktigt att övervaka den interna styrningen och 

kontrollen för att undvika att den blir mindre effektiv (Wikland, 2014, s. 70). Enligt 

COSO är det tre faktorer som måste uppfyllas för att uppnå en bra övervakning. Dessa 

är att det ska finnas löpande uppföljningar, separata utvärderingar samt rapportering av 

avvikelser (Wikland, 2014, s. 70).  

 

Inom idrottsföreningar är det enligt Eriksson och Svensson (2005, s. 143) viktigt att 

genomgångar av ekonomin sker kontinuerligt för att säkerställa att resultatet stämmer. 

Om de tre faktorerna är uppfyllda kan det leda till att de som fattar viktiga beslut får 

mer korrekt och tillförlitlig information (Wikland, 2014, s. 70). Det är många 

organisationer som har svårigheter med att få till uppföljningen av internkontrollen 

(Arwinge, 2015, s. 147) eftersom det bland annat saknats krav utifrån att 

organisationerna på ett ordnat sätt ska göra dessa uppföljningar samt att det inom 

organisationerna inte funnits en tydlig ansvarsfördelning gällande uppföljningarna 

(Arwinge, 2015, s. 148). Ideella föreningar har ofta begränsade resurser (Archambeault 

et al., 2014, s. 2) och detta är något vi även tror påverkar dels uppföljningen men även 

de separata utvärderingarna och rapporteringen av avvikelser. Vi tror att bristen på 

resurser gör att föreningarna väljer att rikta de befintliga resurserna mot områden med 

högre prioritet. 

 

Information och kommunikation   

Kärnan för att organisationer ska hålla ihop är informationsflödet (Wikland, 2014, s. 

69). Det är betydande för att ledningen ska kunna styra verksamheten samt för att de 

anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att de som verkar inom 

organisationer ska våga förmedla uppgifter som kan anses känsliga, till exempel 

misstanke om bedrägerier eller felaktigheter, är det viktigt att organisationen har “högt i 

tak” (Wikland, 2014, s. 69). Hur personer inom organisationer använder sig av relevant 

information handlar framförallt om tre processer, nämligen identifiera 

informationsbehovet, bearbeta data till information samt säkerställa en god kvalitet på 

informationen (Arwinge, 2015, s. 136). Med kvalitetssäkrad information menas till 

exempel att den är fullständig och att den kommer fram i tid (Wikland, 2014, s. 70). 

Informationen ska kommuniceras både internt och externt (Wikland, 2014, s. 69). Att 

kommunicera internt är bland annat viktigt för att de anställda har rätt till information 

(Arwinge, 2015, s. 138). De anställda kan inte krävas på ansvar om de inte blivit 

delegerade ansvaret (Arwinge, 2015, s. 138). Vi anser att den interna kommunikationen 

är väldigt viktig i ideella föreningar eftersom det mesta arbetet sker ideellt. 
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Arbetsuppgifterna kan variera från tillfälle till tillfälle och saknas då tydligt nedskriva 

åtaganden blir kommunikationen enligt oss extra viktig. Vi anser att kommunikationen 

borde ske kontinuerligt för att förhindra missförstånd gällande arbetet som ska utföras.  

 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för kommunikationen (Arwinge, 2015, s. 138). Att 

organisationen kommunicerar externt med sina intressenter gällande huruvida den 

interna styrningen och kontrollen fungerar bra är en viktig del i den externa 

kommunikationen (Wikland, 2014, s. 70). Information gällande bland annat en 

idrottsförenings ekonomi, stadgar, policys och målsättning kan enligt Eriksson och 

Svensson (2005, s. 95) exempelvis kommuniceras både externt och internt via 

föreningens årsmöte, hemsida samt genom informationsblad. Det är mycket vanligt att 

olika material gällande föreningarnas bokföring och olika protokoll är tillgängliga för 

medlemmarna att studera, även om det inte är tvingande att de ska ha tillgång till dessa 

(Eriksson & Svensson, 2005, s. 82). Vi ser det som mycket positivt att ideella 

föreningar visar denna öppenhet gentemot deras medlemmar då vi tror att detta är något 

som stärker relationen dem emellan.  

 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är “riktlinjer och rutiner som ser till att ledningens beslut 

förverkligas” (Wikland 2014, s. 68). Det är viktigt enligt COSO att kontrollaktiviteterna 

blir integrerade i verksamheten och detta kan bestå av en mängd olika aktiviteter. 

Kontrollerna kan vara bland annat IT-baserade kontroller, fysiska kontroller, separering 

av ansvarsområden eller ledningens uppföljningar av måluppfyllelse (Wikland, 2014, s. 

68). Något som också räknas som en kontrollaktivitet är riktlinjer och förhållningsregler 

(Wikland, 2014, s. 69). Många kontroller blir allt mer automatiserade men det kommer 

alltid finnas kvar manuella kontroller, även kallade mjuka kontroller (Wikland, 2014, s. 

68). De automatiserade kontrollera har blivit allt mer vanliga i företag (Wikland 2014, s. 

43). Detta är en utveckling vi inte tror kommer ske i samma takt i ideella föreningar 

eftersom med den erfarenhet vi besitter har inte ideella föreningar internkontrollsystem i 

samma utsträckning. Manuella kontroller kan vara utbildning samt information om 

uppgifter som ska göras och kontrollerna ligger oftast inom eller nära styr- och 

kontrollmiljön (Wikland, 2014, s. 68). För att få effektiva kontroller ställer man 

företagens mål mot kontrollaktiviteten och ser till att de stämmer överens. Det räcker 

inte med att utföra kontrollaktiviteterna på samma sätt som man alltid gjort utan 

organisationen ska ständigt försöka utveckla dessa (Wikland, 2014, s. 68). 

 

Den kanske mest effektiva kontrollen för att förhindra oetiskt handlande, maktmissbruk 

och oegentligheter är separering av ansvarsområden (Arwinge, 2015, s. 124). Detta är 

också den primära delen i organisationernas internkontroll (Arwinge, 2015, s. 124). Att 

separering av ansvarsområden är betydande för en organisations internkontroll är något 

som en studie av Ge och McVay (2005) även visar. En utmaning små företag kan möta 

gällande separationen är att det kan vara svårt att få fram de resurser vilka krävs för att 

uppnå en lämplig separering av ansvarsområden (COSO, 2006). Många ideella 

föreningar har även detta problem eftersom under tider när deras utgifter måste minskas 

drabbas ofta de resurser som läggs på separation av ansvarsområden, vilket drabbar 

föreningens internkontroll (Olson, 2010). En annan aktivitet med många fördelar är 

formalisering, vilket innebär att rutiner, processer, uppgifter och ansvar är fastställda via 

dokument (Arwinge, 2015, s. 129). När olika arbetssätt finns dokumenterade kan det 

minska osäkerheten i hur olika situationer ska skötas, vilket i sin tur kan öka 

produktiviteten och effektiviteten. En nackdel kan dock vara att formaliserade kontroller 
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oftast är dyrare bland annat eftersom den dokumentation som finns måste underhållas 

för att fortsätta vara effektiv (Arwinge, 2015, s. 129). Ett exempel på när det är viktigt 

för en ideell idrottsförening att ha tydliga rutiner är gällande hur kontanterna ska 

hanteras vid exempelvis olika arrangemang (RF, 2013c). Rutiner för attestering av 

fakturor och betalningsunderlag ska även det finnas inom en ideell idrottsförening enligt 

Riksidrottsförbundets regler (RF, 2013c). Internkontrollen i en idrottsförening kan 

enligt Eriksson och Svensson (2005, s. 75) förbättras via attester. De menar att det är 

viktigt för en idrottsförening att ha rutiner gällande attesterna. Det är inte lämpligt att 

kassören gör attesten utan det ska utföras av någon annan för att undvika att samma 

person har ansvaret för betalningen och godkänner köp och betalningar (Eriksson & 

Svensson, 2005, s. 75). 

 

4.2.4 Sammanfattande reflektion om komponenterna 

Vi har nu presenterat varje komponent var för sig och genom det har vi gett en bild över 

vilka områden komponenterna behandlar och vilket arbete som krävs inom de olika 

områdena för att uppnå en fungerande internkontroll. Det som kan konstateras är att 

både små och stora faktorer kan inverka på hur väl arbetet med internkontroll fungerar. 

Med presentationen av de fem komponenterna ovan ville vi belysa vikten av 

internkontroll. Inte bara hur det ser ut komponent för komponent men även ge en 

helhetsbild av hur omfattande arbetet med internkontroll är vid en sammanvägning av 

komponenterna. Eftersom komponenterna har en inverkan på varandra är det 

grundläggande att de utformas och används ihop (Arwinge, 2015, s. 15). För att uppnå 

en effektiv internkontroll är det en förutsättning att de fem komponenterna fungerar 

tillsammans (Klamm & Watson, 2009, s. 3). Därför måste helheten studeras och inte 

bara komponenterna för sig. Något vi även vill belysa är att det inte bara är 

vinstdrivande företag som bör fokusera på att arbeta med internkontroll. Vi har även 

redogjort för hur ideella föreningar kan och bör tänka gällande delar vilka behandlar 

internkontroll. 
 

4.3 Tidigare forskning  

 
Som vi nämnt tidigare är det brist på forskning gällande internkontroll i ideella 

idrottsföreningar. Därför har vi använt oss av ett bredare perspektiv när vi undersökt hur 

internkontrollen i ideella idrottsföreningar fungerar. Forskningen vi kommer att 

presentera nedan har viktiga aspekter för vårt arbete genom att de behandlar 

internkontroll. Även om den forskning vi ska redogöra för inte rör idrottsföreningar ser 

vi den ändå som relevant eftersom den till största del är utförd på ideella föreningar. 

Trots att det finns tydliga skillnader mellan vad vår studie ämnar undersöka och den 

forskning vi framställer nedan bidrar studierna ändå med viktiga aspekter eftersom de 

ger en uppfattning om vilka för- och nackdelar internkontrollproblem kan medföra samt 

varför det är viktigt med en bra internkontroll.  

  

4.3.1 Regler och lagar gällande internkontroll  

I en studie gjord i USA har Nezhina och Brudney (2012, s. 322) genom att använda sig 

av både en kvalitativ- och kvantitativ metod studerat vilka för- och nackdelar ideella 

föreningar upplevt efter implementerandet av SOX. De SOX-regler forskarna undersökt 

effekten av är de SOX-regler som enligt experterna är viktiga för den ideella sektorn 

(Nezhina & Brudney, 2012, s. 322-323), exempelvis visselblåsarpolicys, 

intressekonfliktspolicys eller huruvida de i styrelsen fått grundläggande utbildning i 

ekonomi (Nezhina & Brudney, 2012, s. 323). I studien har de intervjuat sex chefer i 
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ideella föreningar för att sedan skicka en enkät till ungefär 1 550 föreningar för att testa 

sina hypoteser (Nezhina & Brudney, 2012, s. 332). Intervjuerna gjordes för att få en 

djupare förståelse av de som sitter i positionen att bestämma angående SOX i 

organisationerna, gällande bland annat vilka uppfattningar och attityder de har angående 

SOX (Nezhina & Brudney, 2012, s. 322). Av respondenterna i studien var det endast 

hälften som hade implementerat några av de bestämmelser vilka ingår i SOX. De 

organisationer som gjort det, nästan 35 procent, hade endast implementerat en eller två 

av dessa (Nezhina & Brudney, 2012, s. 332). Efter att organisationerna implementerat 

SOX var det inte alla som upplevde någon effekt, varken någon bra eller dålig (Nezhina 

& Brudney, 2012, s. 332). Det fanns dock de som upplevde effekter av 

implementationen. De vanligaste effekterna var en förbättrad finansiell kontroll (27 

procent) och att risken för bedrägerier i bokföringen var minskad, vilket ungefär 22 

procent av respondenterna svarade (Nezhina & Brudney, 2012, s. 333). Enligt tidigare 

studier är den största fördelen med implementeringen av SOX att organisationerna får 

ett bättre rykte och därmed har lättare att få bidrag från utomstående parter (Nezhina & 

Brudney, 2012, s. 324).  

 

Iyer och Watkins (2008, s. 273) gjorde en studie på 215 ideella föreningar vilka var 

medlemmar i North Carolina Center for Non profit organizations. Studien menade att se 

om ideella föreningar frivilligt anpassat sig efter och följer SOX samt effekterna av 

detta (Iyer & Watkins, 2008, s. 255). De utformade fem hypoteser som de sedan testade 

via logistisk regression (Iyer & Watkins, 2008, s. 260). Deras insamling av data till 

studien skedde genom att de utformade en enkät vilken besvarades av senior officer hos 

organisationerna. De skickade ut enkäten till totalt 600 organisationer, vilket gav en 

svarsfrekvens på 36 procent. Frågorna som behandlades i enkäten handlade bland annat 

huruvida organisationerna har en extern revisor, har en revisionskommitté, utför 

riskbedömningar och har skydd för visselblåsare (Iyer & Watkins, 2008, s. 260). 

Studiens resultat visade att 20 procent av de som besvarat enkäten ansåg att 

omfattningen av utvärderingen och dokumentationen av internkontrollen var utökad 

efter att SOX blev en lag (Iyer & Watkins, 2008, s. 272). Saker de förändrat gällde 

bland annat att omfattningen gällande detaljerna av dokumentationen hade ökat samt att 

separeringen av ansvarsområden även det ökat (Iyer & Watkins, 2008, s. 272). 

 

Vår studie har inte som syfte att undersöka regleringar men eftersom det finns brist på 

studier inom internkontroll i ideella föreningar är det enligt oss relevant att studera hur 

dessa studier är utförda. Nezhina och Brudney samt Iyer och Watkins har använt sig av 

en kvantitativ metod där ideella föreningar har besvarat enkäter. Det är samma metod 

som vår studie ämnar använda och därmed ser vi att dessa studier kan ge inspiration till 

utförandet av vår studie. Vad vi bland annat tar med oss är hur Iyer och Watkins 

utformat deras enkät när det gäller bland annat uppdelningen av enkäten samt vilka 

frågor de ställt. Studien av Nezhina och Brudney är intressant då den visar vilka effekter 

en förbättrad internkontroll kan ha.  

 

4.3.2 Internkontrollproblem i ideella organisationer                         

Petrovits et al. har gjort en studie på 27 495 ideella organisationer (2011, s. 338) för att 

studera hur internkontrollproblemen ser ut i dessa föreningar (Petrovits et al., 2011, s. 

326). De utförde studien i USA genom att samla in data från två olika databaser 

(Petrovits et al., 2011, s. 336). De fann bland annat information rörande revision och 

internkontroll samt vilka intäkter och kostnader föreningarna har (Petrovits et al., 2011, 

s. 336). Petrovits et al. (2011, s. 326) började med att undersöka sannolikheten att 
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påvisa ett internkontrollproblem genom en funktion av framträdande faktorer hos ideella 

organisationer. De använde sig av ett antal antaganden för att utforma funktionen. De 

faktorer forskarna antog minska sannolikheten för att påvisa ett internkontrollproblem är 

överskott och storleken på föreningen (Petrovits et al., 2011, s. 332). Det forskarna 

antog öka sannolikheten är komplexitet (vilket mättes av antal inkomstkällor), “going 

concern risk” (ett mått på dålig finansiell situation), tillväxt, risk och huruvida det är 

första gången organisationen tar emot statlig finansiering (Petrovits et al., 2011, s. 331). 

Sedan undersöktes effekterna av brister i internkontrollen (Petrovits et al., 2011, s. 332) 

genom att se om påvisande av ett internkontrollproblem är relaterat till mindre bidrag 

från bidragsgivare (Petrovits et al., 2011, s. 327). Resultatet av studien visar dels att 

komplexa organisationer som växer samt organisationer som inte presterar bra 

ekonomiskt har större risk att uppvisa problem med internkontrollen (Petrovits et al., 

2011, s. 326). Studien undersökte även om det finns ett samband mellan ett uppvisande 

av ett internkontrollproblem och donationer från bidragsgivare (Petrovits et al., 2011, s. 

327). Av studiens resultat kan konstateras att både statliga organ och bidragsgivare 

reagerar negativt vid mottagandet av information som visar på ett problem i 

internkontrollen inom en förening. Detta är betydande för föreningarna eftersom båda är 

väldigt viktiga aktörer för ideella föreningar (Petrovits et al., 2011 s. 325). Det framtida 

stödet för ideella föreningar från både enskilda individer och stora organisationer 

påverkas även det av problem med internkontrollen inom ideella föreningar enligt 

studiens resultat (Petrovits et al., 2011, s. 327). 

 

Studien av Petrovits et al. är precis som vår studie inriktad på ideella föreningar. I 

studien har vissa egenskaper hos organisationerna vilka är kopplade till problem med 

internkontrollen konstaterats. Skillnaden mot vår studie är att vi istället kommer 

undersöka vad som kännetecknar föreningar med ett mer omfattande arbete med 

internkontroll. Vi kommer dock inte använda oss av samma kännetecken som Petrovits 

et al. eftersom vi inte vet säkert huruvida föreningarna vi ämnar undersöka är 

reviderade. På grund av detta kan vi inte tillgå den information som krävs för att 

undersöka dessa kännetecken.  

 

4.3.3 Internkontroll i små företag i Sverige 

Antonsson et al. (1998, s. 7) gjorde år 1998 en undersökning på små företag i Sverige 

angående deras internkontroll. Undersökningen tog form genom att de utförde 30 

intervjuer (Antonsson et al., 1998, s. 10). Vad de ville uppnå med studien var att 

undersöka arbetet med internkontroll i små företag för att kunna dra en slutsats om hur 

det fungerar (Antonsson et al., 1998, s. 7). De personer som intervjuades hade alla något 

att göra med internkontrollarbetet inom företaget. De utvalda företagen representerade 

olika verksamheter och varierade även i storlek. Hur långt de olika företagen kommit i 

sitt arbete med sin internkontroll skiljer sig även det mellan företagen (Antonsson et al., 

1998, s. 7). Av resultatet kan konstateras att av de 30 intervjuade personerna i företagen 

kände åtta stycken inte till begreppet internkontroll alls (Antonsson et al., 1998, s. 11). 

De resterande personerna kände till begreppet antingen bra eller diffust. Något studien 

även visar är att av alla personer de intervjuade hade inget företag av dessa en 

fungerande internkontroll (Antonsson et al., 1998, s. 13). Mer än hälften av företagen 

hade inte alls börjat arbeta med sin internkontroll medan resten hade påbörjat arbetet på 

något sätt. Arbetet var antingen påbörjat genom att företaget hade en dokumentation 

gällande internkontrollen eller att företaget hade arbetat med någon del av 

internkontrollen eller som tre företag angav, att de kommit långt med sin internkontroll 

(Antonsson et al., 1998, s. 13). 
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När det gäller vem inom företaget som sköter arbetet med internkontroll visar studien 

att det oftast är en enda person som gör det och det är till största del chefen (Antonsson 

et al., 1998, s. 14). Dokumentationen som kommer med arbetet med internkontroll är 

något som flera av de företag som arbetat med internkontroll upplever besvärligt då de 

anser att det drar ner tempot i arbetet (Antonsson et al., 1998, s. 15). Något annat som 

respondenterna upplever som problematiskt med internkontroll är att förstå exakt vad 

det går ut på samt att få ut det i verksamheten. Respondenterna i studien uppgav att 

anledningen till varför de arbetar med sin internkontroll är för att det finns en 

lag/föreskrifter för det samt för att det förbättrar arbetsmiljön (Antonsson et al., 1998, s. 

16) och de som inte arbetar med internkontrollen ger exempelvis anledningen att det är 

så mycket att göra (Antonsson et al., 1998, s. 17). Av de företag i studien som valt att 

arbeta med internkontroll uppger mer än hälften att de skulle vilja ha mer hjälp med den 

och hälften av de som inte arbetar med internkontroll uppger att de vill ha hjälp med 

arbetet (Antonsson et al., 1998, s. 18). 

 

Denna studie är relevant att inkludera eftersom vi tror att små företag och ideella 

föreningar kan uppleva samma problematik. Den problematiken kan enligt oss vara att 

de har tillgång till begränsade resurser samt att kompetensen som finns i stora företag 

inte alltid förekommer i samma utsträckning i små företag och ideella föreningar.  

 

4.4 Avslutande diskussion 
 

Sammanfattningsvis har vi i vår teoretiska referensram tagit upp definitionen av 

begreppet internkontroll, principal-agent problemet kopplat till internkontroll, COSOs 

fem komponenter samt tidigare forskning inom internkontroll. Alla delar vår teoretiska 

referensram behandlar är viktiga att ta med sig i fortsättningen av studien men vi vill 

särskilt belysa vikten COSOs fem komponenter har för vår studie. Detta eftersom 

komponenterna kommer att ligga till grund för att besvara vår frågeställning. Vi är dock 

medvetna om att steget från hur komponenternas innebörd framställs enligt COSO till 

hur verkligheten ser ut för de ideella idrottsföreningarna kan kännas långt. Med våra 

erfarenheter från föreningslivet samt genom att studera ideella föreningars särdrag och 

COSOs komponenter anser vi att vi har uppnått en förståelse vilken kommer underlätta 

vår process att anpassa komponenternas innebörd till ideella föreningar. 
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5 Praktisk metod 
 

5.1 Introduktion 
 

I detta kapitel kommer en diskussion föras kring hur undersökningen praktiskt är utförd. 

Till att börja med kommer valet av undersökningsmetod presenteras. Efter det 

diskuteras studiens urval samt accessen till vår population. Sedan förklarar vi på ett 

grundligt sätt processen att konstruera enkäten. Studiens svarsfrekvens och bortfall 

behandlas efter det och avslutningsvis sker en kritisk granskning av enkäten.  

 

5.2 Val av undersökningsmetod        
 

Utifrån det positivistiska synsätt vi har samt vår deduktiva forskningsansats vilken 

ligger till grund för vår studie har vi valt att göra en kvantitativ enkätundersökning. 

Studien syftar till att kartlägga hur internkontrollen fungerar i ideella idrottsföreningar i 

Sverige. För att uppfylla studiens syfte var valet av enkätundersökning mest lämplig för 

vår studie. 

 

5.3 Urval och access  
 

Vår studie ämnar undersöka ideella idrottsföreningar i Sverige. Eftersom det inte finns 

ett register tillgängligt över alla föreningar har vi avgränsat oss till idrottsföreningar 

vilka är medlem i RF. En stor del av den svenska idrottsrörelsen utgörs av 

organisationer tillhörande RF (Söderholm, 2007, s 13) och genom det får vi med största 

delen av Sveriges ideella idrottsföreningar. Vårt val att studera ideella idrottsföreningar 

kan också säkerställas genom att använda oss av föreningar tillhörande RF då ett krav 

för att få tillhöra RF är att verksamheten är ideell (RF, 2010, s. 13). Eftersom vår 

urvalsram utgörs av RFs alla (ungefär 20 000, RF, 2014b) medlemsföreningar 

kontaktade vi RF angående om vi kunde få tillgång till en lista med 

medlemsföreningarnas e-postadresser. Denna lista behövde vi eftersom, vilket vi 

tidigare nämnt, enkätundersökningen sker via e-post. RF uppgav att de inte lämnar ut 

sådana listor vilket lämnade oss med alternativet att ta fram e-postadresserna manuellt. 

Tiden till att samla in adresser till alla medlemsföreningar fanns inte vilket gjorde att vi 

styrde vårt urval och begränsade antal inkluderade distrikt. Vi ville att vår studie skulle 

omfatta ett tillräckligt stort antal föreningar för att kunna erhålla så pass många svar att 

vi kan göra generaliseringar och därför inkluderade vi flera distrikt i vårt urval. 

Distrikten vi valde är Stockholm, Västerbotten, Blekinge samt Jämtland-Härjedalen. 

Det ger oss en bra spridning på idrottsföreningar och sporter över hela landet. Genom 

att inkludera Stockholmsdistriktet fick vi med det största distriktet med ungefär 3 400 

föreningar (RF, 2014d) vilket gör att många olika sporter omfattas i vår studie, som i sin 

tur leder till att studien får en bra bredd.  

 

Vi samlade in e-postadresserna via de olika distrikten på RFs hemsida där vi orienterade 

oss vidare till respektive förenings hemsida. Vid en e-postadress till ordförande eller 

kassör tillgänglig valde vi den eftersom vi anser att dessa personer bör ha störst kunskap 

om de frågor vår enkät behandlar. Saknades e-postadresser till dem använde vi oss av 

allmänna adresser till idrottsföreningarna. Vi har skickat ut vår enkät till alla föreningar 

där e-postadresser fanns tillgängliga inom samtliga sporter i de fyra distrikten. Av de 

genomsökta distrikten saknade 831 föreningar hemsida eller e-postadress. Vi tror att 
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dessa föreningar till stor del är nedlagda eller har en väldigt begränsad verksamhet. Det 

resulterade i att totala antalet insamlade e-postadresser blev 3 384 stycken. Detta efter 

att vi eliminerat dubbletterna vilka uppkom eftersom en del föreningar är verksamma i 

flera sporter och deras e-postadresser därför förekom på mer än en hemsida. Genom det 

säkerställde vi att varje förening endast är representerat av ett svar. Figur 3 nedan visar 

totala populationen samt vårt urval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Totala populationen och urvalet. 

 

Från början var vår intention att göra ett slumpmässigt urval men eftersom RF inte 

lämnade ut en lista över alla medlemsföreningar var det inte praktiskt möjligt. Eftersom 

vi inte undersöker alla medlemsföreningar utan endast föreningarna i fyra utvalda 

distrikt kan detta ses som en urvalsundersökning (Dahmström, 2011, s. 76). Med 

urvalsundersökning menas att forskaren väljer ut ett visst antal enheter att undersöka 

inom den valda populationen (Holme & Solvang, 1991, s. 21). I vårt fall omfattar 

populationen alla idrottsföreningar som är medlem i RF. Tyvärr har vi inte någon 

information om det exakta antalet föreningar som ingår i vår population eftersom vi inte 

funnit någon information om exakt hur många medlemsföreningar RF har. Vi har även 

varit i kontakt med RF och de kunde inte lämna ut den uppgiften. Det vi dock vet är att 

det är ungefär 20 000 föreningar som är medlem i RF.  

 

5.4 Enkäten      
   
Vår undersökning utfördes som vi tidigare nämnt genom en enkät. Enkäten är 

webbaserad, en så kallad webbenkät, vilket innebär att vi når ut till våra respondenter 

via e-post där en länk till enkäten finns bifogad. Vid utskicket av enkäten gjorde vi de 

potentiella respondenterna uppmärksamma på att vi efter studiens genomförande kan 

delge dem resultatet. Detta för att motivera dem att besvara enkäten då det enligt 

Ejlertsson (2014, s. 41) ökar motivationen hos respondenten om denne få ta del av 

resultatet. Eftersom det är viktigt för vår kartläggning att nå ett stort antal respondenter 

var det en fördel för oss att använda en enkätundersökning då Ejlertsson (2014, s. 11) 

menar att med en sådan når forskaren ett relativt stort urval i relation till nedlagda 
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resurser i tid och pengar. Något negativt vi fick erfara genom vår webbenkät var att vi 

nådde taket på antal meddelanden möjliga att skicka under samma dag vilket gjorde att 

vi var tvungna att dela upp utskicket av enkäten på flera dagar. Enligt Dahmström 

(2011, s. 88) är tekniska problem dock är inget ovanligt vid användandet av webbenkät. 

Från det program vi använt oss av för att konstruera vår enkät går det att importera data 

till SPSS, vilket är statistikprogrammet vi kommer använda oss av vid analysen av data. 

Detta underlättar behandlandet av data och minskar risken för fel. Vid manuellt 

inmatande av data kan dataregistreringsfel uppstå (Dahmström, 2011, s. 91). Risken för 

detta minskar därmed för oss. 

 

5.4.1 Pilotstudie 
Eftersom vi ville att vår enkät skulle vara så tydlig som möjligt och enkel att förstå för 

våra respondenter utförde vi en pilotstudie innan vi skickade ut enkäten till 

respondenterna. Detta gjorde vi för att klargöra eventuella oklarheter i frågorna och 

upplägget av enkäten. Eftersom vi valde att använda oss av en enkät i vår studie är det 

extra viktigt för oss att göra en pilotstudie. Detta eftersom Bryman och Bell (2013, s. 

276) menar att eventuella oklarheter vilka kan uppstå när respondenten svarar på 

frågorna inte kan förtydligas av oss som konstruerat enkäten medan respondenten 

svarar. Ett problem som kan uppstå vid konstruerandet av en enkät är att vissa frågor är 

formulerade på ett sätt som kan vara svårt att förstå för någon som ska svara på dem och 

genom att utföra en pilotstudie menar Bryman och Bell (2013, s. 277) att ett sådant 

problem kan fångas upp. Det kan i sin tur leda till att ett eventuellt bortfall till följd av 

en mindre bra formulering förhindras (Bryman & Bell, 2013, s. 277). Något vi även 

ville ta reda på genom vår pilotstudie var om någon fråga saknade ett relevant 

svarsalternativ. Enligt Ejlertsson (2014, s. 90) är detta något som kan vara bra att 

undersöka eftersom ett uteblivet svarsalternativ kan göra att en del av respondenterna 

inte kan besvara frågan. 

 

I vår pilotstudie ingick totalt sju personer som fick ge sina kommenterar om vår enkät 

och dess frågor. Vi ville att pilotstudien skulle inkludera ett flertal personer för att öka 

möjligheten att fånga upp fler kommentarer än om exempelvis endast en eller två 

personer fick studera enkäten. Fyra av de personer vi valde ut var personer som även de 

studerar civilekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision. Valet 

grundades i att vi ville inkludera personer som även de läst om internkontroll och dess 

innebörd. Detta för att vi ansåg att de borde ha en bra förståelse för hur våra frågor kan 

uppfattas samt om de är relevanta för vår studie. Vårt resonemang kretsade även kring 

att dessa personer skulle kunna ge oss kommenterar kring de språkliga och grammatiska 

problem som eventuellt fanns i enkäten. De andra tre vilka var inkluderade i vår 

pilotstudie var två ordförande i ideella idrottsföreningar samt en ekonomiansvarig även 

det i en ideell idrottsförening. Valet av dem hade sin grund i att vi även ville fånga in 

personer som arbetar i en idrottsförening, vilka är de som faktiskt ska svara på vår 

enkät, för att kunna få en uppfattning huruvida de anser att vår enkät kommer att gå att 

besvara ur ett föreningsperspektiv.  Dessa tre föreningar valdes ut på grund av att de 

varierar i storlek och idrott då vi ville få en bra spridning. 

 

Alla sju personer i pilotstudien fick ett dokument skickat till sig via e-post med frågorna 

vi skulle inkludera i vår enkät. Med dessa frågor hade vi inkluderat ett brev där vi 

berättade om hur pilotstudien skulle gå till samt att vi tog upp ett antal punkter vi 

särskilt ville att de skulle fungera kring samt lämna kommentarer om. Detta går att läsa 

om i Appendix 1. Fem av personerna i pilotstudien (de fyra eleverna samt en av de två 
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ordförande) lämnade sina kommenterar via dokumentet vi skickade, där de inkluderat 

sina konstruktiva kommentarer om vad som kunde förbättras. Vi hade även möjlighet 

att via telefon ringa upp personerna i det fall vi ansåg oss vara i behov av ett 

förtydligande av något slag gällande deras kommentarer. De sista två personerna i 

pilotstudien (ekonomiansvarige och den andra ordföranden) framförde sina 

kommentarer till oss via telefon. Det kan tyckas att det varit bättre för oss att bestämma 

träff och prata igenom enkäten öga mot öga med våra sju testpiloter men på grund av 

tidsbrist var detta tyvärr inte en möjlighet för oss, delvis beroende på att alla personer 

vilka var inkluderade inte befann sig i Umeå under tiden pilotstudien utfördes. 

 

De kommentarer vi fick via vår pilotstudie var överlag positiva, bland annat att enkäten 

var bra utformad och enkel att förstå. En kommentar vi dock fick från fler personer var 

att svarsalternativet ”vet ej” kan leda till att respondenterna blir bekväma i sitt svar och 

inte försöker ta reda på svaret på frågan utan av bekvämlighet svarar just “vet ej”. Vi 

anser att utförandet av pilotstudien gav oss mycket hjälp gällande förbättringar av vår 

enkät. Utifrån de kommentarer vi fick ändrade vi en del av våra frågor genom att 

formulera om och förtydliga dessa. Vi tog bland annat bort svarsalternativet ”vet ej” på 

många frågor för att undvika “bekvämlighetsproblemet”. Något vi även gjorde var att 

ändra några ”ja och nej”- frågor till frågor som istället besvarades via en likertskala. En 

likertskala tvingar respondenten att på en femgradig skala ta ställning huruvida 

personen instämmer med eller tar avstånd från påståendet i frågan (Patel & Davidson, 

2011, s. 88). 

 

5.4.2 Enkätens konstruktion  
Det har varit viktigt för oss författare att ha ett etiskt förhållningssätt under studiens 

genomförande. Enligt Ejlertsson (2014, s. 32) är det vid en enkätundersökning viktigt 

att forskaren tar hänsyn till fyra etiska aspekter vilket vi i största möjliga mån gjort. Två 

av dessa har vi försökt ta hänsyn till i enkätens introduktionsbrev. Introduktionsbrevet 

(se Appendix 2) innehåller sådant vi anser viktigt för våra respondenter att ta del av, 

bland annat vilka vi är, kontaktuppgifter till oss, vilka vi helst ser svarar på enkäten 

samt syftet med vår studie. På så sätt uppfyller vi den etiska aspekten 

informationskravet vilken säger att de personer som berörs av studien ska medges 

studiens syfte (Ejlertsson, 2014, s. 32). Det var väldigt viktigt för oss att påpeka i 

introduktionsbrevet att svaren är konfidentiella och att enskilda svar inte kommer att 

kunna utläsas. Vi tror att vi genom detta erhöll fler och mer uppriktiga svar jämfört med 

om det varit möjligt för oss att urskilja svaren. Genom att vi behandlar svaren och 

uppgifterna om respondenterna konfidentiellt tillgodoses den etiska aspekten 

konfidentialitetskravet (Ejlertsson, 2014, s. 32). Vi har inte tvingat någon att besvara 

enkäten utan alla föreningar har kunnat avstå om de inte haft vilja eller möjlighet att 

delta i vår undersökning. Genom att svara på enkäten visar respondenten att den vill 

delta i studien och därmed infrias samtyckeskravet (Ejlertsson, 2014, s. 32). De 

uppgifter vi fått in genom vår undersökning kommer endast att användas för vårt syfte. 

Eftersom vår enkät är anonym är det heller inte möjligt för oss att använda specifik 

information om våra respondenter för annat bruk då uppgifterna vi mottagit inte går att 

härleda till personen som svarat. Detta gör att även den sista aspekten nyttjandekravet, 

som säger att användandet av de uppgifter om enskilda personer vilka samlats in bara 

får användas för enkätens syfte (Ejlertsson, 2014, s. 32), även den är uppfylld.   

 

För att konstruera frågorna till vår enkät har vi utgått ifrån vår teoretiska referensram. 

Det vi framförallt har haft som grund till våra frågor är COSOs fem komponenter. Innan 
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vi konstruerade enkäten sökte vi efter tidigare gjorda enkätundersökningar inom 

internkontroll. Detta för att vi ville se om det fanns frågor inkluderade i tidigare studier 

vi kunde använda oss av i vår enkät. Detta är något Ejlertsson (2014, s. 8) samt Bryman 

och Bell (2013, s. 277) anser är en fördel i en studie eftersom då kan forskaren jämföra 

med tidigare forskning samt att en pilotstudie då inte är nödvändig eftersom frågorna 

redan testats. Frågorna kan fungera som utfyllnad eller som en inspiration i 

framställandet av frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 277). Vi fann dock inte någon 

tidigare studie som inkluderade frågor vilka vi kunde använda oss av i vår enkät. Därför 

har vi istället utformat frågorna på egen hand. Vid en explorativ studie är det enligt 

Patel och Davidson (2011, s. 12) viktigt att besitta en sådan idérikedom. 

 

Vår enkät (se Appendix 3) inleds med frågor vi anser vara av enklare graden för 

respondenterna att besvara. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 77) är det bra att inleda 

en enkät med neutrala frågor som beskriver bakgrunden till det forskaren vill veta. Efter 

det följer frågor som kan anses vara svårare för respondenten att besvara och kräver mer 

eftertänksamhet samt ställningstagande från respondentens sida. Vår enkät består av tre 

delar med totalt 41 frågor. Den första delen innehåller 14 frågor och heter ”Del 1 – 

allmänna frågor som föreningen”. Den allra första frågan är huruvida föreningen är 

medlem i Riksidrottsförbundet. Detta var den enda obligatoriska frågan i vår enkät. Vid 

ett svar ”nej” ombeds respondenten att inte fortsätta svara på enkäten och istället skicka 

in den. Detta för att vi, som tidigare nämnts, vill säkerställa att de föreningar som är 

inkluderade i vår studie är ideella och medlemmar i Riksidrottsförbundet. Sedan följer 

ett antal frågor vilka rör personen som besvarar enkäten såsom befattning, hur länge 

personen haft befattningen och om personen är ideellt arbetande eller anställd. 

Resterande frågor i första delen handlar om själva föreningen. Dessa frågor behandlar 

bland annat ämnen såsom omsättning, kommunikation, ansvarsfördelning samt 

inkomstkällor. Svarsalternativen för de två frågorna i del 1 som rör föreningens 

omsättning samt antal medlemmar i föreningen är tagna från en rapport gjord av 

Centrum för idrottsforskning. De måtten fanns med i rapporten gällande definierandet 

av vad som anses vara små, medelstor och stor förening (CIF, 2014, s. 25) samt vad de 

räknar som låg, mellan samt hög omsättning (CIF, 2014, s. 26). 

 

Del 2 i enkäten innehåller även den 14 frågor och dessa berör bokföring. Frågorna rör 

bland annat huruvida föreningen har en revisor, vem som sköter bokföringen, policys, 

avstämningar och rutiner. Frågorna i denna del har sin grund i COSOs komponenter. 

Den sista delen i vår enkät, del 3, behandlar frågor gällande föreningarnas kassa. Den 

delen består av 13 frågor. Frågorna handlar bland annat om rutiner för kassahantering, 

bedrägerier, policys samt kontroll av kontantkassa. Även i denna del har frågorna sin 

grund i COSOs fem komponenter. Genomgående i enkätens delar har vi inkluderat 

attitydfrågor där respondenterna tvingas ta ställning i hur viktigt denne anser att en del 

av de ämnen frågorna berör är. Det är viktigt att ha i åtanke att svaren som 

respondenterna ger på attitydfrågorna och övriga frågor speglar en enskild individs 

åsikter och uppfattningar och inte föreningen i helhet. Vid konstruktionen av enkäten 

har vi medvetet uteslutit begreppet internkontroll i våra frågor. Valet att inte inkludera 

begreppet grundar sig i att tolkningen av vad internkontroll innebär troligen skiljer sig åt 

från respondent till respondent. Vi vill att studien ska präglas av COSOs definition av 

internkontroll och därför framställde vi frågorna utifrån komponenterna utan att 

använda begreppet internkontroll. Genom det kunde vi säkerställa att studiens tolkning 

av internkontroll präglade enkäten samtidigt som vi undvek missförstånd i tolkningen 

av begreppet. 
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Vi valde att inkludera olika sorters frågor i de olika delarna. I varje del är det blandat 

mellan frågor med likertskala, flervalsfrågor samt ja och nej-frågor. Något vi tror kan 

vara en nackdel med ett sådant upplägg är att det kan upplevas otydligt och ostrukturerat 

av respondenterna, jämfört med en struktur där de olika delarna innefattar endast en av 

de olika sorters frågorna. Utifrån det vi menade att undersöka i varje del konstaterade vi 

att det inte skulle vara möjligt för oss att konstruera en enkät med samma sorters frågor 

genomgående i varje del. Den information vi ville få fram ur de olika delarna krävde 

enligt oss olika sorters frågor och kunde inte enbart begränsas till exempelvis 

flervalsfrågor eller frågor med likertskala. Vår enkät är konstruerad i Googles plugin 

Google docs. Att konstruera enkäten i Google docs var väldigt enkelt och smidigt. 

Eftersom vi har flera olika typer av svarsalternativ på våra frågor var det därför bra med 

ett program som erbjöd möjligheten till det. 

 

5.5 Svarsfrekvens och bortfall   
 

Totalt skickade vi ut vår webbenkät till 3 384 idrottsföreningar. Utskicket skedde den 

11:e och 12:e mars. Eftersom alla inte kollar sin e-post regelbundet valde vi även att 

skicka vi ut en påminnelse (se Appendix 4). Detta eftersom vi ansåg att det var en bra 

möjlighet att öka vår svarsfrekvens, vilket även Dahmström (2011, s. 360) bekräftar att 

en påminnelse kan bidra med. Utskicket av påminnelsen skedde den 18:onde och 

19:onde mars, vilket var när vår enkät legat till förfogande för våra respondenter under 

en veckas tid. Vi stängde vår enkät för ytterligare svar den 30:e mars. Den totala 

svarstiden blev då 20 dagar. Nedan i figur 4 presenterar vi de dagar vi mottog svaren på 

webbenkäten. Vad som går att urskilja från diagrammet är att de två topparna vi har, de 

dagar vi fick in mest svar, var den 12:e och 18:onde mars. Det är enligt oss rimligt 

eftersom det var i samband med första omgången av utskicket samt då vi skickade ut 

påminnelsen. Vi kan även se att vi de sista dagarna innan vi stängde vår enkät mottog 

väldigt få svar. Det tyder enligt oss på att stängde enkäten vid rätt tidpunkt då vi troligen 

inte hade samlat in många fler svar efter det. 

 

Figur 4. Svarsfrekvens under tiden 2015-03-11 till 2015-03-30 

 

Totalt fick vi 638 svar på vår webbenkät. Vi exkluderade dock 19 svar eftersom 

föreningarna inte var medlem i Riksidrottsförbundet och som vi tidigare nämnt var det 

ett krav från vår sida. Efter att ha tagit bort dessa uppgick de godkända svaren till 619 
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stycken. Det ger oss en svarsfrekvens på 18,3 procent. Vi studerade våra variabler för 

att se om någon fråga eventuellt hade ett bortfall vilket kan ses som för stort. Detta är 

något som Holme och Solvang (1991, s. 200) menar är bra att göra. Vidare menar de att 

om det skulle vara fallet kan de variablerna exkluderas från analysen (Holme & 

Solvang, 1991, s. 200). När vi undersökte variablerna fann vi ingen fråga som hade 

väldigt få svar och därför inkluderade vi alla frågor i vår fortsatta analys. En 

övergripande bild över svaren vi fick samt bortfallen ses i Figur 5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figur 5. Antal svar och bortfall. 

 

För att förebygga ett stort bortfall finns det några åtgärder som kan vidtas. Detta är 

speciellt viktigt för oss eftersom vi samlat in data via en enkät då Bryman och Bell 

(2013, s. 248) menar att bortfall är större vid enkäter än vid exempelvis intervjuer. 

Något som kan motverka bortfall är om det introduktionsbrev vilket är inkluderat med 

enkäten ger en beskrivning över några viktiga punkter, nämligen vilket syftet med 

studien är, på vilket sätt den är viktigt och även sättet forskaren gjort urvalet av 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013, s. 249). För att begränsa bortfallet så mycket 

som möjligt har vi inkluderat alla dessa delar i vårt introduktionsbrev och försökt 

förklara dem så tydligt som möjligt för att det inte skulle råda några tveksamheter hos 

respondenterna. När vi utformade vår enkät resonerade vi en del kring längden på 

denna. Samtidigt som vi ville samla in så mycket information som möjligt var det även 

viktigt för oss att enkäten inte blev för lång, eftersom det kan leda till att folk inte orkar 

lägga ner tid att svara på frågorna. När vi var färdiga med enkäten hade vi konstruerat 

den så att svarstiden låg på ungefär 10-15 minuter. För att undvika variabelbortfall är 

det enligt Dahmström (2011, s. 93) en bra tid för en enkätundersökning. 

 

Av de 3 384 utskickade enkäter fick vi ett bortfall på totalt 81,7 procent. Som tidigare 

nämnt berodde 19 (0,5 procent) på svar som getts där föreningen inte var medlem i RF. 

Ett bortfall på 119 svar (3,5 procent) var på grund av misslyckande vid utskicket 

beroende på att e-postadresser inte längre var i bruk. Det resterande bortfallet på 2 626 

(77,6 procent) är de som valde att inte besvara vår enkät. De bortfall som var på grund 

av misslyckande vid utskicket och de som inte svarade alls, kallas individbortfall som 
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enligt Dahmström (2011, s. 355) uppstår när inga svar alls mottas. Det finns flera 

anledningar till varför en del inte svarade på enkäten. Vi fick respons via e-post att vissa 

föreningar har lagt ner, personen vi skickat till inte är verksam inom föreningen längre, 

att föreningen har uppehåll och så vidare. Andra anledningar till varför vi inte fått svar 

var troligen för att vissa e-postadresser inte används längre eller att vi skickat en del 

enkäter till info-adresser där vi inte lyckats nå någon person med kunskap om de ämnen 

vår enkät behandlar. 

 

5.6 Kritik mot enkätens utformning  
 

I efterhand finns det framförallt en sak vi känner att vi kunnat göra annorlunda när det 

gäller utformningen av vår enkät. Det var många respondenter som gjorda oss 

uppmärksamma på att de inte använder sig av någon kontantkassa. Då flera av våra 

frågor i enkäten utgår ifrån att de som besvarar enkäten har någon form av kontantkassa 

är det inte möjligt för respondenterna att ge rättvisande svar på dessa frågor om 

föreningen saknar kontantkassa. Därför är vi medvetna om att vissa svar på frågorna 

som rör kontantkassa inte helt ger en rättvisande bild av hur det ser ut hos föreningarna. 

Det kan även vara så att vissa respondenter har valt att inte besvara dessa frågor och 

därför har det genererat i ett bortfall på just de frågorna. Vi utgick ifrån att alla 

föreningar vi skickade vår enkät till skulle ha någon form av kontantkassa. Ett 

antagande vi i efterhand inser att vi inte borde ha gjort. Dock ska vi nämna att en del av 

frågorna gällande kontantkassa går att besvara trots avsaknaden av en sådan, exempelvis 

de attitydfrågor vilka var inkluderade i den delen av enkäten.  
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6 Empiri och analys 
 

6.1 Introduktion  

 
Vi har delat upp vår empiri i fyra delar. I den första delen redogör vi för svaren på våra 

bakgrundsfrågor och de frågor som rör respondenterna. Vi valde att inleda med denna 

del för att ge en överblick över vilka som besvarat enkäten samt presentera 

grundläggande fakta om föreningarna. I vår andra del redogör vi för frågorna som rör 

COSOs fem komponenter. Denna del kommer ligga som grund för att besvara vår 

frågeställning då vi genom den kommer att kunna urskilja mot vilka områden inom 

internkontroll föreningarna behöver rika mer resurser samt de områden där arbetet med 

internkontroll fungerar bra.  För varje komponent har vi konstruerat ett index som 

presenteras i slutet av varje komponent. Vår tredje del i empirin presenterar ett 

totalindex där vi summerat alla index för komponenterna. Vi har sedan gjort en multipel 

regression där vi ställt totalindex mot våra bakgrundvariabler. Genom regressionen 

kommer de kännetecken som speglar föreningar med mer omfattande 

internkontrollarbete framgå vilket vår studie ämnar undersöka. Den fjärde och sista 

delen innehåller en sammanfattande tabell över ett attitydindex som är en summering av 

poängen respondenterna uppnått på attitydfrågorna där olika svar har genererat olika 

höga poäng. Anledningen till varför vi har gjort ett attitydindex är för att vi har 

uppfattningen att de personer inom föreningarna vilka har ingått i vår undersökning på 

något sätt har ett inflytande och kan påverka frågorna vår enkät berör. Om 

respondenterna anser att områdena attitydfrågorna behandlar är av vikt för dem tror vi 

chansen är större att de försöker få föreningen att arbeta mer med dessa. Tvärtom gäller 

om de som besvarat vår enkät inte anser att det är viktigt, då är det möjligt att ett 

förbättringsarbete med de punkter som brister inte sker.   

 

Nedan visas en sammanfattning av upplägget för empirin: 
 

 Om respondenterna och allmänt om föreningarna 

 Komponenterna 

 Totalindex 

 Attitydindex 

6.2 Om respondenterna och allmänt om föreningarna  
 

Vi ville till största del nå ordförande och kassör med vår enkät, vilket vi skrev i vårt 

brev som följde med enkäten. Resultatet i Tabell 2 nedan visar att vi lyckats bra med att 

nå just de personerna. Tabellen visar även att de personer vilka besvarade enkäten till 

största del är ideellt arbetande. Centrum för idrottsforsknings undersökning gjord på 

RFs medlemsföreningar visar är att många kassörer i föreningarna är just ideella (CIF, 

2014, s. 9), vilket även resultatet av vår studie kan konstatera. Det öppna 

svarsalternativet “övrigt” där respondenten själv kunde skriva in sin befattning har 39 

svar. Exempel på övriga befattningar är ekonom, sportchef/klubbchef, revisor och 

kanslichef.  
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Tabell 2. Respondenternas huvudsakliga befattning och huruvida de arbetar ideellt. 

Huvudsaklig 

befattning Ideell Anställd Ej angett Totalt 

Ordförande 167 3 4 174 

Kassör 285 8 2 295 

Annan styrelsepost 39 

  

39 

Administratör 13 48 1 62 

Tränare 5 1 

 

6 

Övrigt 8 31   39 

Ej angett     4 4 

Totalt 517 91 11 619 

 

I Tabell 3 nedan ses en sammanställning av hur länge respektive respondent har haft sin 

huvudsakliga befattning. De flesta respondenter har suttit på sin post relativt länge där 

en stor del har haft sin befattning över tre år. 25 procent av respondenterna har en tid på 

posten på över 10 år. Detta är enligt oss en fördel för vår studie då vi anser att dessa 

med sin erfarenhet borde ha god insyn i föreningen och därmed kunna ge en rättvisande 

bild av föreningen. 

 

Tabell 3. Respondenternas huvudsakliga befattning och tid på posten. 

Huvudsaklig 

befattning < 1 år 1-3 år 4-6 år 7-10 år > 10 år Ej angett Totalt 

Ordförande 11 65 42 21 35   174 

Kassör 29 88 63 43 71 1 295 

Annan 

styrelsepost 2 7 8 7 15 

 

39 

Administratör 7 15 11 10 19   62 

Tränare 

 

1 1 1 3 

 

6 

Övrigt 4 7 12 4 12   39 

Ej angett           4 4 

Total 53 183 137 86 155 5 619 

 

I vår studie har vi använt oss av samma storleksmått på föreningar som CIF gjort i deras 

studie “Etik och ekonomi i idrottsföreningar” på RFs medlemsföreningar år 2014. I den 

studien är små föreningar de med högst 50 medlemmar, medelstora de med 51-200 

medlemmar och de som anses stora har fler än 200 medlemmar (CIF, 2014, s. 25). De 

flesta föreningar i vår studie är enligt resultatet i Tabell 4 stora föreningar. Studien CIF 

gjorde genererade i ungefär 5 500 svar och är betydligt större än vår studie. Det som 

dock kan sägas är att fördelningen i CIFs studie mellan små, medelstora och stora 

föreningar (CIF, 2014, s. 25) är liknande med fördelningen i vår studie, vilken går att se 

i Tabell 4. Därför anser vi att vi har ett representativt urval och kan därmed göra 

generaliseringar av det resultat vi fått fram. 
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Tabell 4. Antal medlemmar i föreningarna.  

Antal medlemmar                          N                                                  Procent (%) 

1-50 163 26,3 

51-200 195 31,6 

> 200 251 40,5 

Ej angett 10 1,6 

Totalt 619 100 

  

Tabell 5 visar vilken omsättning föreningarna i vår studie hade år 2014. CIFs 

undersökning vi nämnt ovan visade att var tredje förening har en omsättning på upp till 

100 000 kronor (CIF, 2014, s. 26), vilket i princip stämmer överens med vår studies 

resultat. När vi kategoriserade omsättningen har vi använt oss av intervallen från CIFs 

undersökning (CIF, 2014, s. 26). I den studien klassificeras en omsättning på upp till 

100 000 kronor som en låg omsättning, en omsättning på 100 001-1 000 000 kronor 

som mellanomsättning och en omsättning över 1 000 000 kronor som hög omsättning. 

De flesta föreningar i vår undersökning hade alltså enligt Tabell 5 en låg- eller 

mellanomsättning år 2014. Det som kan konstateras från Tabell 4 och 5 är att en stor 

förening inte nödvändigtvis behöver ha en hög omsättning.  

 

Tabell 5. Föreningarnas omsättning 2014.  

Omsättning 2014  N Procent (%) 

Upp till 100 000 233 37,6 

100 001 - 1 000 000 227 36,7 

> 1 000 000 138 22,3 

Ej angett 21 3,4 

Totalt  619 100 

 

Enligt Lundén och Lindblad (2011, s. 17) är arbetet som sker i ideella föreningar till 

största del ideellt. Vårt resultat som ses i Tabell 6 styrker detta då det framgår att 426 

föreningar i vår studie inte har någon anställd. Ungefär 33 procent av föreningarna har 

däremot anställd personal. Detta är en siffra som stämmer överens med undersökningen 

CIF gjorde på Riksidrottsförbundets medlemsföreningar som visade att 3 av 10 

föreningar har anställd personal (CIF, 2014, s. 41).  

 

Tabell 6. Antal heltids- och deltidsanställda inom föreningarna.  

Antal anställda                          N                  Procent (%) 

Inga 426 68,8 

1-2 99 16 

3-5 49 7,9 

6-10 17 2,7 

> 10 21 3,4 

Ej angett 7 1,1 

Totalt 619 100 

 

I Figur 6 redovisar vi hur våra respondenter upplever att ekonomin i föreningen är, där 

ett står för att ekonomin är mycket dålig och fem för mycket bra. Vad som kan 

konstateras utifrån tabellen är att den största delen anser att ekonomin är “neutral”, 
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vilket också medelvärdet på 3,6 visar. En stor del av respondenterna anser att ekonomin 

är bra eller mycket bra och endast en liten del upplever ekonomin i föreningen som 

dålig. CIFs rapport vi diskuterat ovan inkluderar just denna fråga och 51 procent av 

kassörerna som deltog i den undersökningen ansåg att ekonomin i föreningen var 

mycket eller ganska bra (CIF, 2014, s. 10) vilket stämmer överens med vårt resultat.  

 

 

 
Figur 6. Respondenternas upplevelse av ekonomin inom föreningarna. 

Vilka som är föreningarnas största inkomstkällor visas i Figur 7 nedan. Respondenterna 

hade på denna fråga möjlighet att välja ett obegränsat antal svarsalternativ. Vi var dock 

tydliga i enkäten med att vi önskade deras tre största inkomstkällor. Saknades lämpliga 

svarsalternativ fick respondenterna uppge egna inkomstkällor under kategorin ”övrigt”. 

Exempel på inkomstkällor de uppgav var andra bidrag, tävlingsintäkter och 

hyresintäkter. Ur figuren kan utläsas att medlemsavgifter och statligt/kommunalt bidrag 

ligger i topp. RF menar även de att en genomsnittlig förenings största inkomstkällor är 

medlemsavgifter och statligt/kommunalt bidrag (RF, 2013b, s. 10).  

 

 
Figur 7. Föreningarnas största inkomstkällor. 
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När det gäller föreningarnas användande av begreppet internkontroll kan en 

sammanfattning av det ses i Tabell 7. I studien av Antonsson et al. (1998, s. 11) visade 

resultatet att 26 procent av de tillfrågade företagen inte kände till begreppet 

internkontroll. Huruvida respondenterna i vår studie vilka svarat att föreningen inte 

använder sig av begreppet internkontroll känner till begreppet kan vi inte säkert säga. 

Det är dock tydligt att många föreningar inte använder sig av begreppet. 

 

Tabell 7. Omfattningen av föreningarnas användning av begreppet internkontroll.  

Använder sig föreningen av begreppet 

internkontroll? 
N Procent (%) 

Ja 146 23,6 

Nej 412 66,5 

Vet ej 55 8,9 

Ej angett 6 1 

Totalt 619 100 

 

Tabell 8 nedan behandlar frågan huruvida föreningarna har en revisor. Resultatet visar 

att de flesta föreningar har en revisor och största delen av dessa är lekmannarevisorer. 

Vi ser det som positivt att en sådan stor del av föreningarna har en revisor. Dock saknas 

det kvalifikationskrav för lekmannarevisorer i ideella föreningar (Skatteverket) vilket 

enligt oss kan leda till att deras kunskap om internkontroll är begränsad. 

 

Tabell 8. Omfattningen av revisorer inom föreningarna.  

Har föreningen en revisor?                          N  Procent (%) 

Ja, auktoriserad/godkänd 165  26,7 

Ja, lekmanna 408  65,9 

Nej 41  6,6 

Ej angett 5  0,8 

Totalt 619  100 

 

I Tabell 9 framgår det vem som sköter föreningarnas bokföring samt om de har någon 

ekonomisk utbildning. Vad som kan konstateras från tabellen är att den största delen av 

de som sköter bokföringen är ideellt arbetande och åtminstone 30 procent av dessa 

saknar ekonomisk utbildning. Av de 50 föreningar där en redovisningsbyrå ansvarar för 

bokföringen har 84 procent eller fler en ekonomisk utbildning.  

 

Tabell 9. Vilka som sköter bokföringen och huruvida de har ekonomisk utbildning.  

Befattning 

Universitet 

/högskola Annan utb. 

Ingen 

utb. Vet ej 

Ej 

angett Totalt 

Ideellt arbetande 127 186 141 17   471 

Anställd personal 13 50 13 3 1 80 

Redovisningsbyrå 29 13 1 6 1 50 

Övrigt   4 7 1   12 

Ej angett 1 1     4 6 

Totalt 170 254 162 27 6 619 
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I Figur 8 nedan ses en sammanställning över i vilken grad respondenterna anser att 

föreningarna arbetar aktivt med att förbättra bokföringen, där ett står för ”inte alls” och 

fem står för ”i hög grad”. Med att förbättra bokföringen menar vi exempelvis 

utbildningar eller aktiviteter för att förebygga felaktigheter, vilket framgår i enkäten. 

Resultatet är väldigt jämnt fördelat men största delen ställer sig neutrala till frågan. 

Något som dock är anmärkningsvärt är hur pass stor del som inte besvarat frågan. Vår 

första tanke var att detta berodde på att frågan var otydligt formulerad men efter att vi 

diskuterat detta anser vi att frågan är tydlig och vi har inga andra förklaringar till vad 

bortfallet beror på.  

 

 

Figur 8. Föreningarnas arbete med att förbättra bokföringen. 

 

Intresset för föreningarnas ekonomi från sponsorer, medlemmar och kommun/stat enligt 

våra respondenter kan ses i Tabell 10. Intresset är bedömt på en skala ett till fem där ett 

ses som att intressenterna inte alls är intresserade av ekonomin och fem ses som att de 

är mycket intresserade. Vad som kan utläsas ur tabellen är att intresset för föreningarnas 

ekonomi inte är speciellt stort från någon av aktörerna. Prakash och Gugerty (2010, s. 

23) menar att bidragsgivarna ofta inte har tillräckligt med information om till exempel 

hur föreningarna sköts internt och vad bidragen används till. Det gör att bidragsgivarna 

kan få svårt att urskilja de trovärdiga föreningarna från de som inte är trovärdiga 

(Prakash & Gugerty, 2010, s. 23). Trots att de är viktiga bidragsgivare är intresset för 

föreningarnas ekonomi från kommunen och staten lågt enligt våra respondenter.  

 

Tabell 10. Intressenternas intresse för föreningarnas ekonomi. 

  1 2 3 4 5 Ej angett Totalt 

Sponsorer 40,5% 17,8% 23,6% 7,3% 3,6% 7,2% 100% 

Medlemmar 11,1% 21,3% 35,9% 21,8% 7,6% 2,3% 100% 

Kommun/stat 26,3% 18,6% 28,4% 16,6% 8,6% 1,5% 100% 

 

Vilket vi diskuterat i inledningen är en bra internkontroll viktig för att förebygga 

bedrägerier. I Tabell 11 framgår det att nästan 9 procent av föreningarna i vår studie har 

blivit utsatta för bedrägerier utfört av någon inom föreningen. En potentiell anledning 

till varför de blivit utsatta kan vara på grund av en bristande internkontroll, men det kan 

inte fastställas. Eftersom detta område kan uppfattas som känsligt för många kan antalet 

föreningar vilka blivit utsatta för bedrägerier vara fler än vad vår studie visar då det är 
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möjligt att alla respondenter inte vill uppge att det förekommit bedrägerier inom 

föreningen.  

 

Tabell 11. Huruvida föreningarna har blivit utsatta för bedrägerier. 

Har föreningen blivit utsatt för bedrägerier 

utfört av någon inom föreningen? 
                         N Procent (%) 

Ja 53 8,6 

Nej 502 81,1 

Vet ej 50 8,1 

Ej angett 14 2,2 

Totalt 619 100 

 

6.3 Komponenterna  

6.3.1 Introduktion till komponenterna  

I detta avsnitt kommer svaren på frågorna som rör komponenterna att presenteras. 

Komponenterna presenteras en efter en för att tydligt visa vilka frågor som hör ihop 

med vilken komponent. Sedan avslutas varje del med ett komponentindex, vilket är en 

summering av poängen föreningarna uppnått på respektive fråga. Index är uträknat 

utifrån svaren respondenterna gav på komponentfrågorna. Antalet poäng föreningarna 

har fått på varje fråga varierar mellan noll och en poäng beroende på vilket svar 

respondenterna gav. Detta förklaras mer ingående i varje del. Eftersom det saknas 

liknande studier och vår studie därför devis är explorativ har vi själva bedömt hur 

många poäng varje svar ska generera i.  

 

6.3.2 Riskbedömning  

Komponenten riskbedömning består av två frågor vilka kommer att presenteras nedan. 

Vi inleder avsnittet med Tabell 12 som visar att ungefär var fjärde förening i vår studie 

saknar tydliga mål för att utveckla verksamheten. Enligt oss är detta något föreningarna 

bör förbättra då Wikland (2014, s. 65) belyser att det är viktigt med tydligt skrivna mål i 

en organisation för att kunna upptäcka potentiella risker. En del föreningar vilka innehar 

tydliga mål för att utveckla verksamheten kan ha brister i kommunikationen av dessa 

vilket leder till att alla inom föreningarna inte är medvetna om målen. Detta tror vi är en 

av orsakerna till varför 29 respondenter svarat ”vet ej” på denna fråga.  

 

Tabell 12. Om föreningarna har tydliga mål för att utveckla verksamheten. 

Har föreningen tydliga mål för att 

utveckla verksamheten? 
                         N Procent (%) 

Ja 422 68,2 

Nej 159 25,7 

Vet ej 29 4,7 

Ej angett 9 1,4 

Totalt 619 100 

 

De negativa effekter som uppstår till följd av bedrägerier drabbar ideella föreningar hårt 

enligt Archambeault et al. (2014, s. 2). Trots det visar Tabell 13 att nästan 75 procent av 

våra tillfrågade föreningar inte har rutiner eller riktlinjer för hur man ska agera vid 

misstanke om bedrägeri inom föreningen, vilket är en mycket hög siffra.  
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Tabell 13. Förekomsten av rutiner eller riktlinjer vid misstanke om bedrägeri. 

Har föreningen rutiner eller riktlinjer hur 

man ska agera vid misstanke om bedrägeri 

inom föreningen? 

                         N Procent (%) 

Ja 89 14,4 

Nej 455 73,5 

Vet ej 55 8,9 

Ej angett 20 3,2 

Totalt 619 100 

 

I Tabell 14 nedan framgår hur vi har valt att poängsätta svaren på frågorna. Gällande 

första frågan har vi resonerat så att om föreningen har tydliga mål för att utveckla 

verksamheten får föreningen en poäng och saknas tydliga mål genererar det i noll 

poäng. Detta eftersom det, som vi nämnt i inledningen av denna del, är bra att ha tydligt 

skrivna mål för att kunna uppnå bra riskbedömning. På den andra frågan har 

föreningarna fått en poäng om de har rutiner eller riktlinjer för hur de ska agera vid 

misstanke om bedrägeri och noll poäng om föreningen saknar rutiner eller riktlinjer 

samt om respondenten inte vet huruvida sådana finns. Har respondenten svarat ”vet ej” 

kan föreningen ändå ha riktlinjer eller rutiner men vi anser att det inte är värt poäng då 

de uppenbarligen inte är kommunicerade nog bra. Totalpoängen föreningarna kan uppnå 

på index för riskbedömning är två poäng.  

 

Tabell 14. Poäng index riskbedömning. 

Fråga Poäng 

Har föreningen tydliga mål för att utveckla verksamheten? Ja = 1 

 

Nej = 0 

 

Vet ej = 0 

Har föreningen rutiner eller riktlinjer hur man ska agera    

vid misstanke om bedrägeri inom föreningen? Ja = 1 

  Nej = 0 

  Vet ej = 0 

 

Tabell 15 nedan visar poängen föreningarna uppnått på index för komponenten 

riskbedömning. Endast 12,1 procent fick maxpoäng på detta index. Att inte fler 

föreningar uppnått högre poäng visar att det brister i båda områdena komponenten 

behandlar och detta var något även tabellerna ovan visade. Enligt oss är tydliga mål och 

rutiner vid bedrägerier så pass viktigt att fler föreningar borde prioritera att arbeta med 

dessa områden. 
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Tabell 15. Resultat index riskbedömning.  

Poäng N Procent (%)  Medelvärde 

   

 0,8384 

0 171 27,7    

1 348 56,2  

 2 75 12,1    

Totalt 594 96  

 Ej angett 25 4    

Totalt 619 100    

 

6.3.3 Styr- och kontrollmiljön  

I denna komponent ingår tre frågor. Den första är huruvida föreningarna har någon 

policy gällande kassahanteringen. En sammanställning av svaren på frågan kan ses i 

Tabell 16. Vad som kan konstateras är att största delen av föreningarna saknar policy. 

En bidragande orsak är att alla föreningar inte har någon kassahantering. Vi vet dock 

inte hur många föreningar detta rör sig om men det borde inte vara den enda 

förklaringen till den låga förekomsten av policy för kassahantering inom föreningarna.  

 

Tabell 16. Förekomsten av en policy gällande kassahantering. 

Har föreningen någon policy gällande 

kassahanteringen? 
                         N Procent (%) 

Ja 185 29,9 

Nej 364 58,8 

Vet ej 51 8,2 

Ej angett 19 3,1 

Totalt 619 100 

  

Huruvida föreningarna har en policy rörande bokföringen/redovisningen kan ses i 

sammanställningen i Tabell 17 nedan. Det är en relativ jämn fördelning mellan de 

föreningar som har en policy och de som saknar policy. Noterbart är att 81 respondenter 

angav att de inte vet om föreningen har någon policy vilket kan tyda på att föreningarna 

behöver kommunicera sin policy på ett bättre sätt. Vid en jämförelse av svaren i Tabell 

16 och 17 kan konstateras att fler föreningar innehar en policy för 

bokföringen/redovisningen än för kassahanteringen. 

 

Tabell 17. Huruvida föreningarna har en policy för bokföringen/redovisningen. 

Har föreningen någon policy rörande etik och 

moral gällande bokföringen/redovisningen? 
                         N Procent (%) 

Ja 234 37,8 

Nej 287 46,4 

Vet ej 81 13,1 

Ej angett 17 2,7 

Totalt 619 100 

 

Hur tydlig ansvarsfördelning respondenterna anser att det finns inom föreningarna kan 

ses i Figur 9 där ett står för att ansvarsfördelningen är mycket otydlig och fem att den är 

väldigt tydlig. De flesta respondenter anser att det finns en tydlig ansvarsfördelning då 
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medelvärdet är nästan 4 (se Tabell 18). Detta resultat är positivt för föreningarna 

eftersom Arwinge (2015, s. 94) menar att en tydlig ansvarsfördelning är viktig för att 

kunna uppnå en fungerande internkontroll. Även om resultatet är bra bör det dock 

påpekas att detta är en enskild individs uppfattning och hur övriga personer inom 

föreningarna upplever ansvarsfördelningen går inte att veta.  

 

 
 Figur 9. Ansvarsfördelningen inom föreningarna. 

 

Tabell 18. Sammanställning över ansvarsfördelningen. 

N Saknas Medelvärde Median Standardavvikelse 

612 7 3,833 4 0,9252 

 

Poängsättningen för frågorna i index för styr- och kontrollmiljön finns i Tabell 19. 

Gällande de två första frågorna har föreningarna tilldelats en poäng om föreningen har 

en policy. Saknar föreningen policy genererar det i noll poäng. Detsamma gäller om 

respondenten inte vet om föreningen har någon policy eftersom vi anser att vid ett 

eventuellt innehav av en policy är den inte tillräckligt kommunicerad i föreningen. 

Gällande hur tydlig ansvarsfördelningen är inom föreningen genererar en väldigt tydlig 

ansvarsfördelning i högst poäng eftersom, som vi tidigare nämnt, det är bra för 

internkontrollen.  

 

Tabell 19. Poäng index styr- och kontrollmiljön.  

Fråga Poäng 

Har föreningen någon policy gällande kassahanteringen? Ja = 1 

 

Nej = 0 

 

Vet ej = 0 

Har föreningen någon policy rörande etik och moral gällande  Ja = 1 

redovisningen/bokföringen? Nej = 0 

  Vet ej = 0 

Hur tydlig ansvarsfördelning anser du att det finns inom föreningen? 1 = 0 

 
2 = 0,25 

 
3 = 0,5 

 
4 = 0,75 

  5 = 1 
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Resultatet för index presenteras i Tabell 20 där maxpoängen är tre poäng. Medelvärdet 

ligger på ungefär 1,4. Det är en relativt jämn fördelning över hela spannet men de flesta 

föreningar har uppnått 0,75 poäng. De frågor som drog ner resultatet på denna 

komponent var frågorna som berör policys. Vilket vi nämnt beror det delvis på att alla 

föreningar inte har en kassa och därför troligen inte heller en policy för kassahantering 

vilket gör att deras totalpoäng på index påverkas. Det var dock inte bara förekomsten av 

policy för kassahantering som var bristande utan även för bokföringen/redovisningen då 

46 procent av föreningarna saknar en sådan policy. Önskar föreningarna att förbättra 

internkontrollen är detta något de behöver se över. Även om det finns brister i 

innehavandet av policys hos föreningarna är ansvarsfördelningen inom föreningarna 

något positivt att lyfta fram.  

 

Tabell 20. Resultat för indexet styr- och kontrollmiljön.  

Poäng N Procent (%) Medelvärde 

   

1,3968 

0 8 1,3 

 0,25 30 4,8 

 0,50 93 15 

 0,75 128 20,7 

 1 58 9,4 

 1,25 2 0,3 

 1,50 31 5 

 1,75 60 9,7 

 2 39 6,3 

 2,25 8 1,3 

 2,50 26 4,2 

 2,75 54 8,7 

 3 49 7,9 

 Ej angett 33 5,3 

 Totalt 619 100   

 

6.3.4 Övervakande aktiviteter 

De fyra frågor vilka ingår i komponenten övervakande aktiviteter kan ses i Tabell 21-24 

nedan. I Tabell 21 finns en sammanfattning över svaren på frågan ”Har föreningen 

tydliga rutiner hur avvikelser i kassan ska rapporteras?”. För att kunna uppnå en bra 

övervakning är det enligt Wikland (2014, s. 70) viktigt med rapportering av avvikelser. 

Vad som kan utläsas ur tabellen är att den största delen av föreningarna saknar tydliga 

rutiner för hur avvikelser i kassan ska rapporteras. Detta beror till viss del på att en del 

föreningar inte har någon kassa och därför är det rimligt att anta att de även saknar 

rutiner för hur avvikelser i kassan ska rapporteras. Just under en tredjedel av 

föreningarna har rutiner för avvikelser.  Eftersom vi inte vet exakt hur många föreningar 

som saknar kassa är det svårt för oss att ge ett rättvist uttalande om dessa siffror. 
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Tabell 21. Om föreningarna har rutiner för avvikelser i kassan. 

Har föreningen tydliga rutiner hur 

avvikelser i kassan ska rapporteras? 
                         N Procent (%) 

Ja 186 30 

Nej 403 65,2 

Ej angett 30 4,8 

Totalt 619 100 

  

På frågan ovan gällande rutiner för kassahantering finns en följdfråga gällande hur ofta 

föreningarna utvärderar rutinerna. Svaren på frågan är sammanställda i Tabell 22. 

Eftersom en stor del av föreningarna inte har rutiner var det många som inte svarade på 

följdfrågan, vilket också var meningen om föreningen saknar rutiner. Det gjorde att 

denna fråga fick ett stort bortfall (346 stycken). På grund av det har vi inte inkluderat de 

som inte svarat på frågan för att få en mer rättvisande procent. Resultatet visar att de 

flesta föreningar utvärderar rutinerna för kassahanteringen mer sällan än vartannat år. 

Ungefär två tredjedelar utvärderar rutinerna en gång per år eller mer än en gång per år, 

vilket enligt oss kan ses som ofta. Alla föreningar som har rutiner för kassahantering 

utvärderar dessa någon gång. 

 

Tabell 22. Hur ofta föreningarna utvärderar rutinerna för kassahanteringen. 

Hur ofta utvärderar föreningen 

rutinerna för kassahantering? 
                         N Giltig procent (%) 

Mer än en gång per år 81 29,7 

En gång per år 89 32,6 

Vartannat år 8 2,9 

Mer sällan 95 34,8 

Aldrig 0 0 

Totalt 273 100 

 

När det gäller hur ofta föreningarna utvärderar rutinerna för hur bokföringen ska utföras 

finns resultatet på den frågan i Tabell 23 nedan. Även på denna fråga är bortfallet stort 

(319 stycken) eftersom alla föreningar inte har sådana rutiner. Vi har därför valt att 

utesluta bortfallet även här. Det kan konstateras att precis som på föregående fråga 

utvärderar en stor del (ungefär 60 procent) av föreningarna rutinerna en gång per år eller 

oftare. Den största skillnaden jämfört med frågan ovan är att gällande rutinerna för 

bokföring utvärderar 16 procent av föreningarna aldrig dessa rutiner. 

 

Tabell 23. Hur ofta föreningarna utvärderar rutinerna för bokföringen.  

Hur ofta utvärderar ni rutinerna för hur 

bokföringen ska utföras? N Giltig procent (%) 

Mer än en gång per år 67 22,3 

En gång per år 116 38,7 

Vartannat år 4 1,3 

Mer sällan 65 21,7 

Aldrig 48 16 

Totalt 300 100 

 



45 
 

När det handlar om hur ofta föreningarna följer upp policyn gällande etik och moral för 

redovisningen/bokföringen kan resultatet ses i Tabell 24. Precis som för de två 

föregående frågorna har denna fråga ett stort bortfall (337 stycken) eftersom en del 

föreningar saknar policy. Även här är bortfallet inte medräknat i resultatet i tabellen. För 

över 80 procent av föreningarna som har en policy gällande etik och moral för 

redovisningen/bokföringen sker uppföljningen av denna en gång per år eller oftare. För 

att nå en bra övervakning är det viktigt att det finns löpande uppföljningar (Wikland, 

2014, s. 70), vilket vi kan konstatera att föreningarna har genom att utläsa resultatet av 

dessa frågor. 

 

Tabell 24. Hur ofta föreningarna följer upp policyn för bokföringen/redovisningen. 

Hur ofta följer ni upp policyn för 

bokföringen/redovisningen? N Giltig procent (%) 

Mer än en gång per år 121 42,9 

En gång per år 111 39,4 

Vartannat år 2 0,7 

Mer sällan 13 4,6 

Aldrig 35 12,4 

Totalt 282 100 

  

I Tabell 25 ses en sammanställning av frågorna för denna komponent och 

poängsättningen för dem. Eftersom tre av frågorna för detta index har ett stort bortfall 

räknade vi ut index för denna komponent på ett annat sätt. Anledningen till varför 

bortfallet är så pass stort är för att frågorna är följdfrågor som endast besvaras om 

föreningen har rutiner eller riktlinjer. Hade vi räknat ut detta index på samma sätt som 

för övriga komponenter hade bortfallet på totalindex blivit väldigt stort eftersom en 

respondent behöver svara på samtliga frågor vilka ingår i totalindex för att räknas med i 

resultatet för totalindex. Istället för att summera poängen föreningarna fick på de olika 

frågorna för att sedan konstatera totala poängen har vi istället lagt till ett ytterligare steg 

där vi dividerat poängen med totala antalet frågor respondenten besvarat. På så sätt 

räknas medelvärdet ut vilket gör att maxpoängen på index blir en poäng och eventuella 

bortfall påverkar inte den totala poängen.  

 

På första frågan i tabellen får föreningarna en poäng om de har tydliga rutiner för hur 

avvikelser i kassan ska rapporteras och noll poäng om de inte har det. De andra tre 

frågorna i index handlar om utvärdering och uppföljning av rutiner och policy. Dessa 

har vi poängsatt likadant. Om föreningen aldrig följer upp eller utvärderas dessa utdelas 

inga poäng på frågan. Sker det vartannat år eller mer sällan genererar det i 0,5 poäng 

och sker det oftare än så tilldelas föreningen en poäng. Vi har inte funnit några riktlinjer 

gällande hur ofta sådana rutiner och policys bör utvärderas och följas upp. Därför har vi 

utgått ifrån vad som enligt oss känns rimligt. För att det inte skulle bli för stora 

skillnader på poängen mellan svarsalternativen ansåg vi att det var lämpligt att dela upp 

kodningen i en tregradig skala. 
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Tabell 25. Poäng index övervakande aktiviteter. 

Fråga Poäng 

Har föreningen tydliga rutiner hur avvikelser i kassan 

ska rapporteras? 

 

Ja = 1 

  Nej = 0 

Hur ofta utvärderar ni rutinerna för kassahantering?  Aldrig = 0 

  Mer sällan = 0,5 

  Vartannat år = 0,5 

  En gång per år = 1 

  Mer än en gång per år = 1 

Hur ofta utvärderar ni rutinerna för hur bokföringen ska 

utföras? 

 

Aldrig = 0 

 
Mer sällan = 0,5 

 
Vartannat år = 0,5 

 
En gång per år = 1 

 
Mer än en gång per år = 1 

 Hur ofta följs etikpolicyn upp för att se hur den 

efterlevs? 

 

Aldrig = 0 

  Mer sällan = 0,5 

  Vartannat år = 0,5 

  En gång per år = 1 

  Mer än en gång per år = 1 

  
  

Resultatet för index övervakande aktiviteter presenteras i Tabell 26. Ur tabellen kan 

utläsas att 179 föreningar har noll poäng på index. Att det brister inom dessa områden 

känns enligt oss rimligt med de förda resonemangen gällande att inte alla föreningar har 

rutiner som grund. Saknar en förening även kassa påverkas föreningens totalpoäng på 

index ytterligare. På grund av att föreningarna endast kunde erhålla en poäng på detta 

index är det enligt oss viktigare att studera frågorna var för sig än att fokusera på 

totalpoängen eftersom poängen på index inte ger en helt rättvisande bild. Vi ansåg ändå 

att det bästa alternativet för oss var att räkna ut index som vi gjort. Detta eftersom 

bortfallet på totalindex vi kommer presentera sedan annars skulle bli för stort, vilket vi 

diskuterat ovan. Ur Tabell 26 framgår även att 160 föreningar fick full poäng på detta 

index vilket visar att de föreningar som har rutiner och policys även är bra på att 

utvärdera och följa upp dessa.  

 

Eftersom vi räknade ut detta index med en annan metod genererade det i att poängen en 

del föreningar fick var ojämna. Vi vill förtydliga detta med ett exempel. Har en förening 

exempelvis besvarat tre frågor och på dessa uppnått två poäng har föreningen uppnått 

0,67 poäng på index eftersom två delat på tre är 0,67.  
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Tabell 26. Resultat index övervakande aktiviteter.  

Poäng N Procent (%)  Medelvärde 

   

 0,4839 

0 179 28,9  

 0,13 8 1,3  

 0,17 8 1,3  

 0,25 40 6,6  

 0,33 20 3,2  

 0,38 7 1,1  

 0,5 99 16  

 0,63 7 1,1  

 0,67 40 6,5  

 0,75 23 3,7  

 0,83 11 1,8  

 0,88 7 1,1  

 1 160 25,8  

 Saknas 10 1,6  

 Totalt 619 100    

 

6.3.5 Information och kommunikation  

Denna komponent studerar om och på vilket sätt styrelsen kommunicerar ekonomisk 

information till sina medlemmar samt externa intressenter. Kommunikationsvägarna till 

medlemmarna kan utläsas ur Tabell 27. Respondenterna hade möjlighet att välja flera 

svarsalternativ, därav det höga antalet svar. Enligt Eriksson och Svensson (2005, s. 58) 

är det vanligt att föreningar kommunicerar ekonomisk information genom årsmötet. 

Detta är något som stämmer överens med vår studies resultat. Det går även att 

konstatera att e-post och hemsidan är vanliga kommunikationskanaler för föreningarna. 

”Övriga” kommunikationsvägar är sådana respondenterna fick skriva in själva. Exempel 

på dessa är personlig kommunikation, SMS samt olika varianter av möten. 

 

Tabell 27. Hur föreningarna kommunicerar ekonomisk information till medlemmarna. 

Kommunikationsväg      N 

Årsmötet    
 

518 

E-post      138 

Hemsida    
 

105 

Övrigt      74 

Sociala medier    
 

44 

Brev      23 

Kommunicerar ej    
 

24 

Totalt      926 
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Hur föreningarna kommunicerar ekonomisk information till externa intressenter kan 

utläsas ur Tabell 28. På samma sätt som ovan kunde respondenten även här välja flera 

svarsalternativ. Den vanligaste kommunikationsvägen är även för kommunikationen till 

externa intressenter årsmötet. Vårt resultat visar att nästan 300 föreningar inte 

kommunicerar ekonomisk information till externa intressenter, vilka ofta är viktiga 

bidragsgivare. Något som kan medföra att information om hur bidragen inom 

föreningarna används inte når fram till intressenterna. Detta är något studien av Prakash 

och Guerty (2010, s. 23) har konstaterat är ett förekommande problem.  

 

Tabell 28. Hur föreningarna kommunicerar ekonomisk information till externa 

intressenter. 

Kommunikationsväg      N 

Årsmötet 
 

   156 

E-post      120 

Brev 
 

   56 

Hemsida      55 

Övrigt 
 

   47 

Sociala medier      15 

Kommunicerar ej 
 

   286 

Totalt      735 

 

Poängsättningen för index kan utläsas i Tabell 29. Om föreningen kommunicerar 

ekonomisk information genererar det i en poäng och noll poäng om föreningen inte 

kommunicerar. När vi resonerade hur poängen skulle tilldelas diskuterade vi om 

föreningarna skulle få högre poäng om de kommunicerade på flera olika sätt. Eftersom 

vi hade formulerat frågorna så att respondenterna skulle uppge hur föreningen 

huvudsakligen kommunicerar var frågorna öppna för tolkning. Detta gjorde att en del 

respondenter markerat flera alternativ och vissa bara ett. Därför ansåg vi det mest 

rättvist att endast ge en poäng om föreningen kommunicerar, oavsett på hur många olika 

sätt.  

 

Tabell 29. Poäng index information och kommunikation.  

Fråga Poäng 

Kommunicerar styrelsen till största del ekonomisk information 

om föreningen till medlemmarna? Ja = 1 

 

Nej = 0 

Kommunicerar styrelsen till största del ekonomisk information 

om föreningen till externa intressenter? Ja = 1 

 

Nej = 0 

 

Resultatet av index information och kommunikation finns i Tabell 30 nedan. Eftersom 

index består av två frågor är maxpoängen två poäng. Ur resultatet i tabellen kan 

konstateras att 325 föreningar kommunicerar ekonomisk information till både 

medlemmar och externa intressenter. Vad som dock inte framgår ur tabellen är om de 

261 föreningar vilka endast uppnått en poäng på index kommunicerar den ekonomiska 

informationen till medlemmarna eller till de externa intressenterna. Genom att studera 

Tabell 27 och 28 kan vi däremot säga att dessa till största del borde kommunicera med 

medlemmarna då tabellerna visar att ett större antal föreningar kommunicerar till 
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medlemmarna än till de externa intressenterna. Utifrån det kan vi slutligen säga att 

omfattningen av föreningarnas kommunikation av ekonomisk information till externa 

intressenter bör utökas medan kommunikationen till medlemmarna sker i stor 

utsträckning. Dock bör belysas att det inte framgår exakt vilken information som delges 

varken medlemmarna eller de externa intressenterna. 

 

Tabell 30. Resultat index information och kommunikation.  

  Poäng N Procent (%)  Medelvärde 

    

 1,5083 

  0 18 2,9    

 
1 261 42,2  

   2 325 52,5    

 
Totalt 604 97,6  

   Saknas 15 2,4    

  Totalt 619 100    

 

6.3.6 Kontrollaktiviteter 

För den avslutande komponenten kontrollaktiviteter är fem frågor konstruerade. De två 

första frågorna behandlar separation av ansvarsområden och en sammanställning av 

svaren på frågorna kan ses nedan i Tabell 31 och 32. Frågorna berör huruvida samma 

person inom föreningarna attesterar och betalar fakturorna samt har hand om och 

kontrollerar kontantkassan. Det finns naturligtvis andra ansvarsområden inom en 

organisation som kan separeras men vi anser att dessa två områden är viktiga att 

prioritera för att förebygga bedrägerier. Resultatet visar att det inom nästan 70 procent 

av föreningarna oftast eller ibland är samma person som attesterar och betalar 

fakturorna. Just över 60 procent av respondenterna har angett att det oftast eller ibland 

är samma person som både har hand om kontantkassan och kontrollerar den. 

 

Tabell 31. Huruvida samma person attesterar och betalar fakturorna. 

Är det samma person som både attesterar och 

betalar fakturorna? N Procent (%) 

Ja, oftast 331 53,5 

Ja, ibland 91 14,7 

Nej 192 31 

Ej angett 5 0,8 

Totalt 619 100 

 

Tabell 32. Huruvida samma person har hand om och kontrollerar kontantkassan. 

Är det samma person som både har hand om 

kontantkassan och kontrollerar den? N Procent (%) 

Ja, oftast 290 46,9 

Ja, ibland 103 16,6 

Nej 198 32 

Ej angett 28 4,5 

Totalt 619 100 
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Avstämningen mellan kassa och bokföring inom föreningarna sker enligt resultatet i 

Tabell 33. Överlag anser vi att föreningarnas avstämning sker i tillräcklig utsträckning 

då ungefär 40 procent kontrollerar kassan mot bokföringen en eller fler gånger per 

månad. Av de föreningar vilka svarat att de aldrig stämmer av kassan är det möjligt att 

det ingår föreningar som inte har någon kassa och därför kan vi inte dra några större 

slutsatser av det. 

 

Tabell 33. Hur ofta föreningarna kontrollerar kassan mot bokföringen. 

Hur ofta kontrollerar någon att kassan stämmer 

överens med bokföringen? N Procent (%) 

Varje vecka 60 9,7 

Varje månad 176 28,4 

Flera gånger per år 141 22,8 

En gång per år 156 25,2 

Mer sällan 15 2,4 

Aldrig 53 8,6 

Ej angett 18 2,9 

Totalt 619 100 

 

Ur Tabell 34 framgår huruvida föreningarna har dokumenterade rutiner för 

kassahantering. Tabellen visar att nästan två tredjedelar av föreningarna saknar sådana 

rutiner. Här ska återigen påpekas att alla föreningar inte har en kassa och därmed 

troligen inte heller några rutiner för kassahantering. Ett exempel på när det är viktigt för 

en ideell idrottsförening att ha tydliga rutiner är gällande hur kontanterna ska hanteras 

vid exempelvis olika arrangemang (RF, 2013c). Detta är något även vi vill lyfta fram 

som viktigt eftersom vi med vår erfarenhet av olika idrottsarrangemang vet att det ofta 

är många personer involverade i hanterandet av kontanter och då underlättar sådana 

rutiner. 

 

Tabell 34. Om föreningarna har dokumenterade rutiner för kassahantering.  

Har föreningen dokumenterade rutiner för 

kassahantering? N Procent (%) 

Ja 208 33,6 

Nej 401 64,8 

Ej angett 10 1,6 

Totalt 619 100 

 

När olika arbetssätt finns dokumenterade kan det minska osäkerheten i hur olika 

situationer ska skötas vilket i sin tur kan öka produktiviteten och effektiviteten 

(Arwinge, 2015, s. 129).  Tabell 35 visar huruvida föreningarna har dokumenterade 

rutiner för hur bokföringen ska utföras. Nästan 65 procent av föreningarna saknar 

sådana rutiner. Detta kan leda till situationer där personer vilka arbetar med bokföringen 

inte känner sig säkra på hur de ska agera.  

 

Tabell 35. Förekomsten av rutiner för bokföringen. 

Har ni dokumenterade rutiner för hur bokföringen ska 

utföras? 
N Procent (%) 

Ja 202 32,7 
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Nej 402 64,9 

Ej angett 15 2,4 

Totalt 619 100 

 

De frågor vilka är inkluderade för index gällande kontrollaktiviteter redogör vi för i 

Tabell 36. Poängsättningen vi gjort för svarsalternativen presenteras även de i tabellen. 

Eftersom separation av ansvarsområden är en viktig del i denna komponent har vi på de 

två frågorna som behandlar det (de två första frågorna i tabellen) valt att ge föreningen 

noll poäng om det oftast är samma person som utför båda uppgifterna, 0,5 poäng om det 

endast ibland är samma person och en poäng om aldrig samma person utför båda 

uppgifterna. Nästa fråga har vi poängsatt så att om föreningen aldrig kontrollerar att 

kassan stämmer överens med bokföringen utdelas inga poäng. Sker det flera gånger per 

år, en gång per år eller mer sällan genererar det i 0,5 poäng och sker det oftare än så 

tilldelas föreningen en poäng. Vi har inte funnit några riktlinjer som tydligt säger hur 

ofta kassan bör stämmas av mot bokföringen. Därför har vi utgått ifrån vad som enligt 

oss känns rimligt. För att det inte skulle bli för stora skillnader på poängen mellan 

svarsalternativen ansåg vi att det var lämpligt att dela upp poängen i en tregradig skala. 

 

Tabell 36. Poäng index kontrollaktiviteter. 

Fråga Poäng 

Är det samma person som både attesterar och betalar 

fakturorna? Ja, oftast = 0 

 

Ja, ibland = 0,5 

 

Nej = 1 

 

Är det samma person som både har hand om kontantkassan 

och kontrollerar den?                        Ja, oftast = 0 

  Ja, ibland = 0,5 

  
Nej = 1 

 

Hur ofta kontrollerar någon att kassan stämmer överens med 

 bokföringen? Aldrig = 0 

 

Mer sällan = 0,5 

 
En gång per år = 0,5 

 
Flera gånger per år = 0,5 

 
Varje månad = 1 

 
Varje vecka = 1 

  Har föreningen dokumenterade rutiner för kassahantering? Nej = 0 

  Ja = 1 

Har ni dokumenterade rutiner för hur bokföringen ska 

utföras? Nej = 0 

  Ja = 1 

 

Tabell 37 visar resultatet av index för komponenten kontrollaktiviteter. Just över 60 

procent av föreningarna når inte upp till hälften av totalpoängen. Frågorna i index 

behandlar separation av ansvarsområden, kontroll och rutiner. En bidragande orsak till 

varför vissa föreningar har en låg poäng på index är det vi diskuterat ovan, nämligen att 
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en del föreningar saknar kassa eller har en väldigt begränsad kassahantering. Något som 

även det förklarar den låga poängen på index är att det enligt COSO (2006) kan vara 

svårt att få fram de resurser som krävs för att uppnå en tillfredsställande separering av 

ansvarsområden. Detta är säkerligen ett problem för de föreningar vilka har få arbetande 

eftersom de inte har humana resurser i tillräckligt stor omfattning.  
 

Tabell 37. Resultat index kontrollaktiviteter.  

Poäng N Procent (%)  Medelvärde 

   

 2,1518 

0 14 2,3  

 0,5 86 13,9  

 1 84 13,6  

 1,5 73 11,8  

 2 68 11  

 2,5 58 9,4  

 3 63 10,2  

 3,5 40 6,5  

 4 38 6,1  

 4,5 21 3,4  

 5 28 4,5  

 Saknas 46 7,3    

Totalt 619 100    

 

 

6.4 Totalindex 
 

6.4.1 Resultat totalindex 

Vi har konstruerat ett totalindex genom att summera resultaten av alla fem 

komponentindex (för resultat se Tabell 38 nedan). Detta för att få en bättre överblick 

över på vilken nivå internkontrollen befinner sig inom de ideella idrottsföreningarna. 

Med hjälp av totalindex kommer även studiens forskningsfråga “Hur fungerar 

internkontrollen i ideella idrottsföreningar?” kunna besvaras.  

 

När vi konstruerade vår enkät utifrån COSOs komponenter bedömde vi själva vilka 

frågor vi ville inkludera eftersom vi inte haft möjlighet att utgå ifrån tidigare studier. 

Eftersom en del komponenter var lättare att anpassa till ideella idrottsföreningar blev 

antalet frågor inte detsamma för de olika komponenterna. Det genererade i att 

komponenterna är värda olika många poäng för totalindex. Enligt oss är det därför svårt 

att genom poängen på totalindex fastställa nivåer på vad vi anser är en bra respektive 

dålig internkontroll. Vi ser dock ändå poängen på totalindex som hjälpsam vid 

bedömningen av hur arbetet med internkontrollen fungerar i föreningarna eftersom vi i 

stora drag kan studera hur arbetet fungerar. Har exempelvis en förening uppnått full 

poäng på totalindex tyder det enligt oss på att den föreningen har en bra internkontroll. 

För de föreningar med 0,5 poäng på totalindex kan det enligt oss konstateras att 

internkontrollen inte är bra. Poängen däremellan är enligt oss svårare att bedöma och 

därför kommer vi inte prata i termer om bra respektive dålig internkontroll. Vi anser 

därför att det är av största vikt att studera komponenterna var för sig för att genom det 

utläsa vilka områden inom internkontroll som fungerar bra respektive dåligt.  
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Den högsta poängen föreningarna kan ha på totalindex är 13 poäng och medelvärdet för 

alla föreningar är ungefär sex poäng. Tabell 38 visar att 25 procent av föreningarna inte 

har mer än fyra poäng. Något som inte framgår ur tabellen men som resultatet visar är 

att två föreningar endast nått upp till 0,5 poäng medan fem föreningar har fått 

maxpoäng. En djupare analys av resultatet kommer att göras i diskussionen. 

 

Tabell 38. Resultat totalindex.   

N Saknas Minimumvärde Maxvärde Medelvärde 

536 83 0 13 6,3525 

Median Standardavvikelse 25:e percentil 50:e percentil 75:e percentil 

6 2,83373 4 6 8,5 

  

6.4.2 Multipel regression med totalindex 
För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan totalindex och våra 

bakgrundsvariabler har vi utfört en multipel regression. Kodningen för variablerna vi 

använt oss av går att finna i Tabell 39 nedan. Vi har omvandlat alla variabler till 

dummyvariabler.  De variabler som rör respondenten samt de frågor där respondentens 

egna åsikter framkom har vi exkluderat ur regressionen då vi har som intention att 

undersöka föreningarnas egenskaper mot totalindex och inte individernas. Av resterande 

variabler har vi inkluderat de vi ansåg vara relevanta för internkontrollen i den mening 

att de kan påverka hur internkontrollen fungerar. Vi ville inkludera ett mått på storlek i 

regressionen. De tre variabler i vår enkät som kan beskriva storleken på föreningarna är 

antal anställda, omsättning samt antal medlemmar. Innan vi valde variabel utfördes 

enkla regressioner där vi testade varje variabel mot totalindex. Den variabeln som var 

mest signifikant mot totalindex var omsättning och därför inkluderade vi omsättning i 

vår multipla regression.  

 

Variabeln huruvida föreningarna har blivit utsatta för bedrägerier ingår i vår regression 

för att vi tror att erfarenheter av bedrägerier kan påverka föreningarnas arbete med 

internkontroll. Vi tror även att omfattningen av arbetet med internkontroll speglas av 

huruvida begreppet internkontroll används inom föreningarna och därför är den 

variabeln med i regressionen. Anledningen till varför vi inkluderat de tre övriga 

variablerna har en gemensam faktor, kunskap. Vi tror att en revisor samt personer med 

ekonomisk utbildning besitter kunskap om internkontroll. Något vi även ser som troligt 

är att omfattningen av arbetet med internkontroll påverkas av vem det är som sköter 

bokföringen.  

 

Efter att vi valt ut variablerna undersökte vi i hur hög grad dessa korrelerade. Resultatet 

visade att korrelationen var låg mellan samtliga variabler och därför kunde alla variabler 

inkluderas i regressionen. Inom varje vald variabel har vi i vår regression valt att ha det 

svarsalternativ vi anser vara högst förankrat med en god internkontroll i 

referenskategorin. 
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Tabell 39. Kodning multipel regression totalindex. 

Beroende variabel   

Y (Totalindex) 

 Oberoende variabel Kodning 

Bedrägerier 1 = Blivit utsatt 

  0 = Inte blivit utsatt 

Låg omsättning 1 =  Upp till 100 000 

  0 = Annan omsättning 

Mellan omsättning 1 = 100 001-1 000 000 

 
0 = Annan omsättning 

Hög omsättning Referenskategori 

Ingen revisor 1 = Ingen revisor 

 
0 = Lekmanna/Auktoriserad 

Lekmanna revisor 1 = Lekmanna revisor 

  0 = Ingen/auktoriserad 

Auktoriserad revisor Referenskategori 

Ideell sköter bokföringen 1 = Ideellt arbetande 

  0 = Övriga 

Anställd sköter bokföringen 1 = Anställd 

 
0 = Övriga 

Annan sköter bokföringen 1 = Annan 

  0 = Övriga 

Redovisningsbyrå sköter bokföringen Referenskategori 

Begreppet internkontroll 1 = Använder sig inte av begreppet 

  0 = Använder sig av begreppet 

Ingen ekonomisk utbildning 1 = Ingen utbildning 

  0 = Har en utbildning 

Annan ekonomisk utbildning 1 = Annan utbildning 

  0 = Ingen/ högskola-universitet 

Ekonomisk utbildning 

högskola/universitet 
Referenskategori 

 

Regressionen har 534 observationer och resultatet går att se i Tabell 40 nedan. Vad som 

kan utläsas ur tabellen är att modellen har en förklaringsgrad på 29,8 procent och 

modellens signifikansnivå är 0. Den signifikansnivå vi använder oss av är 5 procent. 

Enligt Byström och Byström (2011, s. 292) är 5 procent en vanlig signifikansnivå att 

använda. Det vi kan konstatera är att några variabler inte visar ett signifikant resultat 

och därför kommer vi inte att analysera dessa vidare. Vi kommer istället fokusera på de 

resultat vilka är signifikanta.  

 

Av resultatet framgår att de föreningar vilka har blivit utsatta för bedrägerier utfört av 

någon inom föreningar har ett högre totalindex än de föreningar där sådana bedrägerier 

inte förekommit. Vidare kan konstateras att de föreningar vars omsättning var högre 

under 2014 även de har uppnått en högre poäng på totalindex jämfört med föreningar 

med lägre omsättning. Det framgår tydligt ur tabellen att de föreningar vilka inte har en 

revisor har ett lägre totalindex jämfört med de föreningar som har en auktoriserad 
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revisor. Det framgår även att poängen på totalindex är lägre för föreningar som inte 

använder sig av begreppet internkontroll jämfört med de föreningar där begreppet 

förekommer.  

 

De föreningar vilka har en ideellt arbetande som sköter bokföringen uppvisar ett lägre 

totalindex än de föreningar vars bokföring utförs av en redovisningsbyrå. Har personen 

som sköter bokföringen inte någon ekonomisk utbildning är även då totalindex lägre för 

föreningen jämfört med de föreningar vilka har någon med ekonomisk utbildning på 

universitets-/högskolenivå som ansvarar för bokföringen. 

 

Tabell 40. Resultat multipel regression totalindex. 

Variabel B-koefficient Signifikans R² 

  

0,000 0,298 

Blivit utsatt för bedrägerier 0,747 0,050   

Mellan omsättning -0,729 0,018 
 Låg omsättning -1,306 0,000   

Lekmanna revisor -0,411 0,123 

 Ingen revisor -1,066 0,023   

Ideellt arbetande sköter bokföringen -0,895 0,036 

 Anställd sköter bokföringen -0,163 0,735   

Annan som sköter bokföringen 0,791 0,331 

 Använder sig inte av begreppet 

internkontroll -1,953 0,000   

Annan ekonomisk utbildning -0,268 0,287 

 Ingen ekonomisk utbildning -0,696 0,016   

 

6.5 Respondenternas attityder 

 
Utöver ett index för varje komponent och ett totalindex har vi även konstruerat ett 

attitydindex. Detta index består av sex attitydfrågor (se Tabell 41) vilka är inkluderade i 

enkäten. Attitydfrågorna är kopplade till frågor som ingår i totalindex. Frågorna har 

formen av en likertskala där ett, vilket är det lägsta talet i skalan, står för ”inte alls 

viktigt” och fem, det högsta talet i skalan, står för ”mycket viktigt”. Har respondenten 

exempelvis angett att något inte alls är viktigt har det genererat i en poäng och så vidare. 

I Tabell 41 kan medelvärdena för respektive attitydfråga studeras. Det kan konstateras 

att medelvärdena befinner sig på liknande nivåer för alla frågor samt att nivån på 

poängen är hög på samtliga frågor. Marginellt högst värderas att stämma av kassan mot 

bokföringen regelbundet där medelvärdet är fyra poäng.  
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Tabell 41. Frågorna i attitydindex och deras medelvärden.  

Fråga  Medelvärde 

Hur viktigt anser du det är med en policy gällande kassahanteringen? 3,6 

Hur viktigt anser du det är att det finns en policy gällande 

redovisningen/bokföringen? 

 

3,8 

Hur viktigt anser du det är att det finns tydliga rutiner för hur avvikelser   

i kassan ska rapporteras?  3,8 

Hur viktigt anser du det är att det finns rutiner för kassahantering? 3,7 

Hur viktigt anser du det är att det finns rutiner för hur bokföringen ska 

utföras? 

 

 3,9 

Hur viktigt anser du det är att man stämmer av kassan mot bokföringen 

regelbundet? 
4 

 

Resultatet för attitydindex finns i Tabell 42. Det som kan konstateras är att medelvärdet 

är relativt högt, vilket visar att respondenterna värdesätter rutiner och policys gällande 

hur arbetet med kassa och bokföring ska genomföras högt. Det höga medelvärdet ger 

bra förutsättningar för att omfattningen av arbetet med internkontrollen i föreningarna 

ska öka framöver. Detta eftersom vi, som nämnt i del 6.1, har uppfattningen att våra 

respondenter har inflytande och kan påverka de områden attitydfrågorna innefattar. 

Endast åtta respondenter fick sex poäng på attitydindex, vilket var lägsta möjliga poäng. 

Hela 94 respondenter uppnådde maxvärdet på attitydindex.  

 

Tabell 42. Resultat attitydindex.  

N Saknas Minimumvärde Maxvärde Medelvärde 

554 65 6 30 22,8 

Median Standardavvikelse 25:e percentil 50:e percentil 75:e percentil 

23,4 5,93 19 23,4 27,8 
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7 Diskussion   
         

7.1 Introduktion 
 

Vårt diskussionskapitel inleds med att återge studiens problemformulering och syfte. 

Dessa är viktiga att ha i åtanke för att kunna följa med i vår diskussion eftersom de 

ligger som grund för studien. I nästa del kommer föreningarnas arbete med 

internkontroll att diskuteras. Där kommer vi att redogöra för de områden inom 

internkontroll vilka fungerar bra samt vilka som behöver utvecklas. Vi kommer även att 

diskutera vad vi tror att det beror på att arbetet med internkontroll inom vissa områden 

är mer och mindre omfattande. I kapitlets sista del kommer de kännetecken vilka 

föreningarna med ett mer omfattande internkontrollarbete har diskuteras. 

 

7.2 Studiens problemformulering och syfte      
 

Problemformulering      

Hur fungerar internkontrollen i ideella idrottsföreningar? 

 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur internkontrollen fungerar i ideella 

idrottsföreningar i Sverige. Genom detta syfte är intentionen att få en insikt i vilka 

områden inom COSOs fem komponenter som fungerar bra i organisationernas arbete 

med internkontroll och vilka områden som kan utvecklas. Studien ämnar också ta reda 

på vad som kännetecknar de föreningar vilka har ett mer omfattande arbete med 

internkontroll. 

 

7.3 Föreningarnas arbete med internkontroll  

 
Totalindex ger en samlad bild över hur internkontrollen fungerar i föreningarna. I Tabell 

38 framgår att föreningarnas medelvärde på totalindex befinner sig på ungefär 50 

procent av totalvärdet. Vår kartläggning visar att föreningarnas arbete med 

internkontroll kan utvecklas då vi funnit områden inom komponenterna som inte 

prioriteras. Det ska dock tilläggas att även om en del områden kan förbättras finns det 

flera delar inom internkontroll där föreningarnas arbete fungerar bra.  

 

Det kan finnas ett flertal orsaker till varför föreningarna inte har bättre internkontroll 

men vi tror att det i stor utsträckning grundar sig i okunskap. Att arbetet med 

internkontroll inte prioriteras i alla föreningar kan enligt oss bero på att föreningarna 

inte är medvetna om vad en bra respektive dålig internkontroll kan ha för konsekvenser. 

Ett område vi sett brister i hos föreningarna är förekomsten av dokumenterade rutiner 

vilka behandlas i komponenten kontrollaktiviteter. Avsaknaden av kunskap kan vara en 

avgörande faktor till varför föreningarna inte förstår nyttan med formalisering och 

därför väljer att inte implementera rutiner i verksamheten. I en ideell förening består 

arbetskraften ofta av ideellt arbetande vars arbete i föreningen är en bisyssla. De ideellt 

arbetande har därför inte alltid möjligheten att fördjupa sig i processerna och på grund 

av det anser vi att dokumenterade rutiner är extra viktigt i en ideell förening för att ge 

trygghet åt de ideellt arbetande. Vad som även bör nämnas är att det enligt vår 

erfarenhet inte alltid är möjligt att den kompetens föreningarna vill ska finnas i styrelsen 

är möjlig att få. Detta mycket på grund av att det kan vara problematiskt att få någon att 
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vilja sitta i styrelsen och det kan resultera i att personer utan erfarenhet och kunskap av 

vad föreningsliv och styrelsearbete innebär ingår i styrelsen. Svårigheterna med att 

rekrytera kompetenta personer innebär att kunskapen hos styrelsemedlemmarna kan 

variera mycket. I och med detta ställs ideella föreningar inför en annan verklighet än 

företag där ofta mer resurser finns att tillgå. Eftersom en del föreningar i vår studie har 

en låg omsättning är det inte säkert att de vill eller kan lägga ner de finansiella resurser 

som krävs på arbetet med internkontroll utan gör istället en övervägning mot 

kostnaderna för att avgöra om det är värt att rikta resurser mot arbetet med 

internkontroll. Något vi ser som viktigt att belysa och som framgår i Tabell 22 och 23 är 

att de föreningar i vår studie vilka har dokumenterade rutiner även är bra på att följa upp 

dessa. Om en förening har implementerat dokumenterade rutiner i verksamheten anser 

vi att det är ett tecken på att föreningen ser området rutinerna berör som viktigt. Därför 

tror vi att föreningen även prioriterar att följa upp rutinerna för att säkerställa att de är 

effektiva eftersom rutiner i en organisation som inte fungerar kan ses som slöseri med 

resurser. Upptäcker föreningen brister i rutinerna kan bristerna elimineras vilket leder 

till att både rutinerna och verksamheten blir mer effektiv.  

 

En väldigt stor del av föreningarna (73,5 procent) i vår studie saknar riktlinjer för hur 

föreningen ska agera vid misstanke om bedrägerier. Även detta är något vi tror 

okunskap ligger bakom där föreningar inte vet vad bedrägerier kan leda till. Något som 

bland annat grundar sig i att de flesta föreningarna i vår studie inte har blivit utsatta för 

bedrägerier och fått uppleva konsekvenserna bedrägerier medför. Även om få 

föreningar har blivit utsatta för bedrägerier anser vi att dessa riktlinjer bör införas i en 

större omfattning eftersom, vilket vi diskuterat tidigare, bedrägerier är ett stort hot mot 

ideella föreningar. Komponenten styr- och kontrollmiljön betonar vikten av etiskt 

beteende. Vår studie visar att etik- och moralpolicys för bokföringen/redovisningen inte 

prioriteras i föreningarna, något som även det kan antas ha en koppling till att få 

föreningar har blivit utsatta för bedrägerier. Föreningarna ser därmed inte behovet av att 

stärka upp de etiska värdena i organisationen. Vi anser dock att det är viktigt att arbetet 

sker preventivt då detta kan hjälpa till att förebygga bedrägerier. Enligt oss kan etik- och 

moralpolicys vara en trygghet för de som arbetar inom föreningen eftersom de ger stöd 

gällande hur de förhålla sig till olika etiska och moraliska aspekter samt hur de ska 

agera i olika situationer som kan uppstå. 

 

Arbetet med internkontroll kan även påverkas av det faktum att en del föreningar har 

begränsade resurser. Resursbrist kan leda till att områden vilka rör internkontroll inte 

prioriteras. Föreningar med resursbrist kan exempelvis uppleva svårigheter med att 

separera ansvarsområden eftersom varken pengarna eller arbetskraften som krävs finns 

tillgängliga. För att utforma och följa upp riktlinjer och policys behövs humana resurser. 

En del föreningar innehar inte resurserna som krävs och därmed har de inte möjlighet att 

genomgå en sådan process. 

 

Vi har i del 3.3 nämnt att det blir allt mer komplext att leda och förvalta ideella 

idrottsföreningar. För att underlätta arbetet är det enligt oss extra viktigt att föreningarna 

har en bra fördelning av ansvar. Uppfattningen våra respondenter har och som Figur 9 

visar är att ansvarsfördelningen inom föreningarna är tydlig. Det faktum att 

föreningarna har en tydlig ansvarsfördelning tror vi har en grund i att ideella föreningar 

består av många ideellt arbetande. Eftersom mängden arbete samt arbetsuppgifter som 

utförs av de ideellt arbetande ofta varierar kan det upplevas svårt att tydligt fördela 

ansvar inom vissa områden. Vår uppfattning är att fördelningen av ansvar borde vara 
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lättare att utföra högre upp inom en idrottsförening eftersom kassören eller ordförande 

inte byts ut lika frekvent som exempelvis lott- och fikaförsäljarna. Frågan hur 

respondenten upplever ansvarsfördelningen inom föreningen skiljer sig från övriga 

indexfrågor eftersom den rätt igenom speglar respondentens egen uppfattning. Därför 

behöver inte ansvarsfördelningen vara så tydlig som respondenterna upplever den. 

Eftersom många av våra respondenter har en högt uppsatt position inom föreningarna 

kan de därför uppleva ansvarsfördelningen som tydlig då, som vi sa ovan, det är lättare 

att fördela ansvar högre upp i en idrottsförening. 

 

I Tabell 27 framgår att kommunikationen av ekonomisk information till medlemmarna 

sker i stor utsträckning då endast 24 föreningar inte kommunicerar den ekonomiska 

informationen till medlemmarna. Tabell 28 visar att kommunikationen till externa 

intressenter kan utökas då 286 förningar inte kommunicerar ekonomisk information till 

externa intressenter. Vi anser att kommunikation av ekonomisk information till både 

medlemmar och externa intressenter är väldigt viktig då dessa borde ha ett intresse av 

att veta hur den ekonomiska situationen ser ut i föreningarna samt hur föreningarna 

använder bidragen. Tillges de externa intressenterna den informationen kan bland annat 

principal-agent problemet förebyggas eftersom bidragsgivarna, vilket vi diskuterat i del 

4.2.2, kan ses som principaler i ideella föreningar. Respondenterna i vår studie uppgav 

dock att varken medlemmar eller stat och kommun i någon större utsträckning är 

intresserade av ekonomin i föreningarna. Resultatet i Tabell 10 visar dock att 

medlemmarna har ett större intresse än vad stat och kommun har. Vi tror att detta kan 

vara en anledning till varför kommunikationen av ekonomisk information är mer 

omfattande till föreningarnas medlemmar jämfört med till stat och kommun. Vi har 

även uppfattningen att föreningar har en mer naturlig kontakt med medlemmarna och 

genom det sker en mer regelbunden kommunikation.  En orsak till det låga intresset från 

de externa intressenterna kan vara det Gustafson (2006, s. 18) påstår, nämligen att 

informationsbehovet ser annorlunda ut för intressenterna till ideella föreningar eftersom 

dessa har ett annat syfte. En annan potentiell anledning kan vara att en del föreningar i 

vår studie saknar externa intressenter att kommunicera ut informationen till eftersom de 

är så pass små. Vi anser att det ska vara en tvåvägskommunikation gällande den 

ekonomiska informationen mellan föreningen och deras intressenter. Framförallt när det 

gäller bidragsgivarna eftersom Iyer och Watkins (2008, s. 256) menar att 

bidragsgivarnas förtroende är viktigt för att föreningarna ska kunna säkerställa framtida 

bidrag. Enligt oss är det inte lämpligt att lägga över ansvaret på den ena parten utan de 

behöver hjälpas åt för att få kommunikationen att fungera.  

 

En svag internkontroll kan drabba ideella föreningar hårt. Vi har tidigare både i 

inledningen och i den teoretiska referensramen diskuterat att en dålig internkontroll kan 

leda till bedrägerier inom föreningen samt ett minskat förtroende från allmänheten. 

Studien av Petrovits et al. visar att ett bristande förtroende från allmänheten kan leda till 

minskade bidragsintäkter, något som kan vara förödande för ideella föreningar eftersom 

de ofta är beroende av bidrag. Utöver dessa konstaterade konsekvenser ideella 

föreningar kan drabbas av finns det enligt oss ytterligare faktorer vilka borde motivera 

föreningarna att arbeta mot en bra internkontroll. Nedan kommer vi föra en diskussion 

kring dem. 

 

Vid dålig internkontroll i en ideell förening tror vi att föreningen kan uppfattas som 

oseriös och ostrukturerad av de arbetande inom föreningen. Eftersom mycket av arbetet 

som utförs i ideella föreningar sker ideellt är det lättare för de ideellt arbetande att välja 
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bort fortsatt arbete och därmed kan föreningarna lätt förlora viktig arbetskraft. Något vi 

erfar är att det ideella arbetet i ideella föreningar ofta sker i väldigt begränsad 

omfattning och därför har de ideellt arbetande möjligtvis inte en utbredd kunskap om 

alla delar gällande internkontroll. För att den ideella arbetskraften ska ha motivation och 

drivkraft att fortsätta arbeta anser vi att det är extra viktigt med tydlighet i en ideell 

förening gällande de faktorer vi berört gällande internkontroll, bland annat rutiner och 

riktlinjer. 

 

Studierna av Nezhina och Brudney (2012) samt Iyer och Watkins (2008) visar att ett 

utökat arbete med internkontrollen i ideella föreningar kan generera i positiva effekter. 

Föreningarna inkluderade i studierna upplevde bland annat ökad finansiell kontroll och 

minskade bedrägerier. Detta är något vi anser viktigt att lyfta fram eftersom arbetet med 

internkontroll säkerligen kan upplevas som omfattande och komplicerat enligt många 

och då är de positiva effekter ett sådant arbete kan leda till viktiga att belysa. 

 

Det faktum att omfattningen av de ideella idrottsföreningarnas arbete med internkontroll 

behöver utökas tror inte vi är något som i allmänhet är förvånande. Detta eftersom vi 

med vår erfarenhet och vårt engagemang inom den ideella föreningskretsen har en 

uppfattning om att en vanlig fördom i samhället är just att idrottsföreningar har en 

bristande internkontroll. Denna studie visar tydligt hur arbetet med internkontroll 

fungerar i ideella idrottsföreningar i Sverige. Med kunskapen som framkommit genom 

denna studie tror vi att de ideella föreningarna lättare uppmärksammar innebörden och 

vikten av internkontroll samt vilka delar inom internkontroll den individuella 

föreningen behöver utveckla. Resultatet av denna studie har inte bara en påverkan på 

den enskilde föreningen utan även på samhället i stort. Utvecklingen av ideella 

idrottsföreningar är en samhällsfråga och som vi nämnde i inledningen är idrottsrörelsen 

en betydande del av samhället och kan ses som en användbar resurs. Eftersom 

föreningarna bland annat finansieras av skattemedel är det inte bara föreningarna själva 

som tjänar på att förbättra internkontrollen utan även samhället i stort. Detta eftersom en 

bra internkontroll leder till att skattepengarna används effektivare. I slutändan är det 

dock enligt oss föreningarna själva som är de största vinnarna av en förbättrad 

internkontroll.  

 

Om föreningarna väljer att inte rikta mer resurser mot arbetet med internkontroll för att 

förbättra den kan det i slutändan leda till att en reglering gällande områdena vilka berör 

internkontroll implementeras. Enligt oss medför en sådan reglering både för- och 

nackdelar för de ideella föreningarna. Samtidigt som föreningarna får tydliga riktlinjer 

för exempelvis hur processer ska utföras anser vi att det även tar bort en del av det som 

utmärker ideella föreningar då de blir mer styrda. Därför hoppas vi att föreningarna 

själva tar initiativ till att arbeta mer med internkontroll.  

 

Det yttersta ansvaret för internkontrollen ligger som vi nämnt i den teoretiska 

referensramen hos styrelsen. Därför är styrelsens värdering av de områden vår enkät 

behandlar vilka berör internkontroll väldigt viktig. Det är just styrelsemedlemmar som 

till största del besvarat vår enkät och ur Tabell 42 går att utläsa att attitydindex för våra 

respondenter är högt. Det höga attitydindex visar att våra respondenter värderar delarna 

attitydfrågorna behandlar högt. En förklaring till det höga attitydindex i kombination 

med det relativt låga totalindex kan ha sin grund i att steget från tanke till handling kan 

vara stort. Den okunskap vi tidigare diskuterat kan därför förlänga processen att 

implementera kontroller i föreningen. Något som även det komplicerar processen är att 
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det krävs mer än bara en tanke för att utveckla internkontrollen eftersom poängen varje 

förening uppnått på attitydindex endast speglar åsikten hos en enda person inom 

föreningen. Vi anser ändå att det är en bra start mot en förbättrad internkontroll då det 

enligt oss är en förutsättning att styrelsemedlemmarna värderar dessa områden högt om 

ett förbättringsarbete ska kunna utföras.  

 

7.4 Kännetecken för de föreningar med omfattande internkontrollarbete 

Även om arbetet med internkontrollen i föreningarna inkluderade i vår studie överlag 

kan ses som bristfälligt bör det dock nämnas att flertalet föreningar uppnådde en hög 

poäng på totalindex, där fem föreningar noterade maxpoäng. Utifrån vår linjära 

regression vi gjorde med totalindex ska vi nedan diskutera vad som kännetecknar de 

föreningar vilka har ett mer omfattande arbete med internkontroll. 

 

De föreningar i vår studie vilka hade högre omsättning år 2014 har ett högre totalindex 

än de föreningarna som uppvisade en lägre omsättning. Internkontrollen prioriteras 

troligen mer i föreningar med högre omsättning eftersom mer pengar är i omlopp både 

via konton och kontanta medel. Vi tror att den höga omsättningen av pengar gör att 

föreningarna lägger större vikt vid att stämma av kassan samt säkerställa att rutinerna 

för kassahantering och bokföring fungerar. En annan potentiell förklaring till varför 

föreningar med högre omsättning har uppnått en högre poäng på totalindex tror vi kan 

vara att omgivningen ställer högre krav på dessa föreningar gällande deras bokföring 

och kassahantering. Kraven kan komma från såväl medlemmar som sponsorer och andra 

externa intressenter. Visar en förening upp en hög omsättning tror vi att intressenterna 

är mån om att föreningen bland annat har rutiner, policys och avstämningar som 

säkerställer att hanteringen av de ekonomiska medlen sker på ett korrekt sätt. 

 

Ett högre totalindex har uppnåtts för de föreningar som blivit utsatta för bedrägerier 

utfört av någon inom föreningen jämfört med de föreningar vilka inte har blivit utsatta. 

Ett resultat vi tror beror på att en förekomst av bedrägerier kan leda till att åtgärder 

vidtas för att förebygga att det inte inträffar igen. Sådana åtgärder kan däribland 

innefatta rutiner och riktlinjer. De föreningar vilka använder sig av begreppet 

internkontroll har även de ett högre totalindex jämfört med föreningar där begreppet inte 

förekommer. Vi tror att de föreningar som använder sig av begreppet internkontroll har 

kunskap om vad internkontroll innebär samt vilka positiva effekter en bra internkontroll 

kan bidra med. En sådan kunskap gör det enklare för föreningarna att veta hur de ska 

rikta sina resurser i sitt arbete mot en väl fungerande internkontroll och därför har dessa 

föreningar uppnått en högre poäng på totalindex. 

 

Något som även kännetecknar de föreningar vilka arbetar mer omfattande med 

internkontroll är att de har en auktoriserad revisor samt att de använder sig av en 

redovisningsbyrå som sköter bokföringen. En viktig uppgift för revisorerna är att 

granska internkontrollen (Lundén & Lindblad, 2011, s. 121). Detta tror vi kan bidra till 

ett högre index eftersom revisorerna via deras granskningar kan upptäcka och påpeka 

brister gällande internkontrollen. Föreningarna kan då fördela resurser till de områden 

där arbetet med internkontrollen behöver förbättras. 

 

Grunden till varför föreningar där en redovisningsbyrå sköter bokföringen har ett högre 

totalindex ligger i faktorn ekonomisk utbildning. Detta eftersom det framgår av Tabell 9 

att de ideellt arbetande som sköter bokföringen inte har en ekonomisk utbildning via 
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högskola eller universitet i samma omfattning som de från redovisningsbyråerna. 

Eftersom de föreningar vars bokföring sköts av någon med en ekonomisk utbildning på 

universitet-/högskolenivå har uppnått ett högre totalindex har de föreningar vilka anlitat 

en redovisningsbyrå högre poäng på totalindex jämfört med de föreningar där en ideellt 

arbetande ansvarar för bokföringen. Vi tror att det som ligger bakom detta resultat är det 

vi diskuterade ovan gällande revisorerna, nämligen att redovisningsbyråerna lättare 

upptäcker fel och brister som föreningarna kan förbättra. 

 

Efter att vi studerat och diskuterat de kännetecken föreningarna med mer omfattande 

internkontrollarbete har kan vi konstatera att dessa kännetecken är sådana vi anser är 

vanligt förekommande hos mer utvecklade föreningar. En mer utvecklad förening är 

enligt oss en förening med en omfattande organisation som har stor tillgång till resurser.  

Det är viktigt att belysa att det enligt oss inte är rimligt att ställa samma krav på 

internkontrollen i föreningar vilka har kommit långt i sin utveckling och de mindre 

utvecklade föreningarna. Detta eftersom alla föreningar inte har samma mål och 

ambition att utvecklas och bli större. Sedan finns det säkerligen även föreningar vilka 

vill utvecklas men inte besitter de resurser som krävs. Enligt oss behöver inte mer 

utvecklade och mindre utvecklade föreningar ha samma omfattning på deras arbete med 

internkontroll. Något vi dock anser viktigt är att alla föreningar jobbar med de delar 

internkontrollen berör. Vi ser det möjligt anpassa arbetet med internkontrollen efter 

föreningarnas ambitioner och utveckling. Att mindre utvecklade föreningar där 

aktiviteten är väldigt låg ska ha rutiner och riktlinjer i samma omfattning som en 

förening med en miljonomsättning känns inte rimligt enligt oss. Vi är även medvetna 

om att det är betydligt svårare att dela upp ansvar mellan personer i en förening där det 

knappt finns några arbetande jämfört med föreningar där tillgången till arbetskraft är 

stor. Med detta vill vi lyfta fram att vi har en förståelse för varför en del föreningar i vår 

studie inte uppnådde en hög poäng på totalindex men att vi ändå anser att de 

föreningarna ändå kan arbeta med internkontroll. 
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8 Slutsats  
 

8.1 Studiens slutsats 

 
Studiens syfte var att kartlägga hur arbetet med internkontroll fungerar i ideella 

idrottsföreningar i Sverige. De områden vilka rör internkontroll som fungerar bra inom 

föreningarna är rutiner för avvikelser i kassan, utvärdering och uppföljning av 

rutiner/riktlinjer samt ansvarsfördelningen. Något som även är positivt är att 

kommunikationen av ekonomisk information till medlemmarna sker i stor omfattning.  

 

Områden inom internkontrollen där föreningarna behöver lägga ner mer resurser för att 

utveckla är separation av ansvarsområden, rutiner för kassa/bokföring, policy gällande 

etik och moral för bokföringen/redovisningen, policy för kassahantering, riktlinjer vid 

misstanke om bedrägeri inom föreningen samt utformandet av tydliga mål för att 

utveckla verksamheten. Föreningarna bör även utöka kommunikationen av ekonomisk 

information till sina externa intressenter. 

 

Det som påverkar omfattningen av föreningarnas arbete med internkontrollen är 

omsättningen, huruvida föreningen har en auktoriserad revisor, användandet av 

begreppet internkontroll inom föreningen samt om föreningen har blivit utsatt för 

bedrägerier utfört av någon inom föreningen. Studiens resultat visar även att huruvida 

det är en redovisningsbyrå som sköter bokföringen samt om den som sköter 

bokföringen har ekonomisk utbildning på universitet-/högskolenivå även det påverkar 

omfattningen av arbetet med internkontroll. 

 

8.2 Studiens bidrag 
 

Forskningen inom internkontroll i ideella idrottsföreningar i Sverige är som vi tidigare 

nämnt nästintill obefintlig. Studien bidrar därmed med en välbehövlig kartläggning av 

internkontrollen i idrottsföreningarna samt vad som påverkar omfattningen av arbetet 

med internkontroll. Kartläggningen underlättar och möjliggör vidare forskning inom 

området eftersom studien via sitt syfte ger en bra grund vilket kan behövas för att vidare 

studera internkontroll i ideella idrottsföreningar.   

 

Den praktiska nytta vår studie bidrar med är att uppmärksamma internkontrollen hos 

ideella idrottsföreningar. Vi hoppas att föreningarna ska få en insikt i hur arbetet med de 

olika delarna gällande internkontroll fungerar samt reflektera över vilka områden de kan 

förbättra och vad en sådan förbättring kan leda till. Föreningarnas intressenter kommer 

genom studien bli mer insatta i hur delarna studien berör fungerar inom föreningarna 

och därmed tror vi att de kommer börja ställa högre krav på att arbetet med dessa 

fungerar.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 
 

Efter att ha gjort denna kartläggning av ideella idrottsföreningarnas arbete med 

interkontroll ser vi att det finns ett antal sätt att studera detta område vidare. Vid 

utförandet av en kvalitativ studie istället för kvantitativ, genom exempelvis intervjuer, 

kan en djupare kunskap och förståelse för detta ämne nås. Då kan en insikt i hur 
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personer inom föreningarna tänker och resonerar kring internkontroll fås genom att låta 

respondenterna förklara och utveckla svaren på frågorna studien berör ytterligare.  

 

Något som även skulle kunna vara en inriktning i vidare studier är att undersöka en 

specifik faktor vilken har visats påverka omfattningen av arbetet med internkontroll 

inom föreningarna. Exempelvis genom att jämföra de föreningar vilka använder sig av 

begreppet internkontroll med de som inte gör det. Då kan undersökas vad som skiljer 

dessa åt och vad orsaken är till att de arbetar mer omfattande med sin internkontroll. 
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9 Studiens kvalitet 

 
9.1 Vår studies kvalitet 
  

Det är viktigt för oss forskare att beakta vår studies kvalitet. Enligt Patel och Davidson 

(2011, s. 101) beror kvaliteten i en kvantitativ studien på den insamlade datans säkerhet. 

Vi har själva konstruerat enkäten vi använt för att samla in data och detta försvårar 

enligt Patel och Davidson (2011, s. 103) säkerställandet av att informationen är säker 

och att vi lyckats mäta vad vi ämnar.  

 

För att öka vår studies validitet, vilket innebär att studien undersöker det som menas att 

undersökas (Patel & Davidson, 2011, s. 102), har vi varit noggranna med att analysera 

och utgå från vår teoretiska referensram vid utformandet av vår enkät. Patel och 

Davidson (2011, s. 103) menar att en god validitet avspeglas i att forskaren översatt 

teorierna till enskilda frågor samt att denne i hög utsträckning täckt det problemområde 

som menas att undersökas. Genom att utgå ifrån COSOs fem komponenter anser vi att 

vårt problemområde är omfattat då vi genom att utgå från komponenterna inkluderat 

alla stora delar av internkontroll. Vi har genom det lyckats konstruera relevanta frågor 

för det område studien omfattas av. Tidigare har vi belyst att studien är av explorativ 

karaktär vilket har gjort att vi använt vår kunskap om föreningslivet för att på eget sätt 

anpassa COSOs komponenter till ideella idrottsföreningar.  

 

Reliabilitet visar huruvida en undersökning sker på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidson, 2011, s. 102). För att öka vår studies reliabilitet försökte vi genom att utföra 

en pilotstudie säkerställa att våra respondenters uppfattning av vår enkät skulle vara 

densamma som vår uppfattning. Patel och Davison (2011, s. 105) menar att vid en 

enkätundersökning är det på förhand svårt att kontrollera tillförlitligheten av 

undersökningen. Genom pilotstudien ökade vi tillförlitligheten eftersom den undersökte 

huruvida frågorna i enkäten var tydliga. Patel och Davidson (2011, s. 105) belyser 

vikten av att testa enkäten på en grupp innan den når ut till respondenterna. Pilotstudien 

var till stor hjälp för oss under processen att konstruera enkäten men det fanns dock 

faktorer vilka inte fångades upp. En av faktorerna var det vi diskuterat i vår empiri, 

nämligen att alla föreningar inte har en kassa och det hade en inverkan på svaren där 

frågorna berörde kassa. Vår studies reliabilitet påverkas negativt av detta men vi har i 

den mån det gått tagit hänsyn till problemet under arbetets gång. Trots detta är vår 

studie reliabel eftersom vi anser att vårt urval är representativt för vår population. Att 

urvalet kan ses som representativt grundar vi i att, som vi nämnt i empirin, föreningarna 

i vår studie har samma fördelning gällande storleken på föreningarna som CIFs 

undersökning. Ett representativt urval är något Bryman och Bell (2013, s. 62) menar 

speglar en studie med hög reliabilitet. Vidare menar de att ett representativt urval är en 

grund för att kunna göra generaliseringar (Bryman & Bell, 2013, s. 177). Tidigare har vi 

diskuterat att detta är något vi önskar göra. Vi är dock försiktiga gällande 

generaliseringar av vårt resultat då vi är medvetna om att möjligheten finns att 

föreningar från ett enda distrikt har besvarat vår enkät även om vi anser att den risken är 

väldigt liten. Det som talar för att vi kan generalisera vårt resultat är att vi mottagit över 

600 svar samt att vår fördelning av föreningarnas storlek är densamma som den i CIFs 

undersökning, vilket vi tidigare nämnt.  
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Appendix 1: Instruktioner till våra testpiloter 
 

 

Hej! 

I detta mail finner du enkäten i en bifogad fil. Enkäten är endast ett utkast och kommer 

sedan göras som en webb-enkät. När du går igenom enkäten behöver du inte skriva ner 

dina svar utan det viktigaste är att du försöker förstå innebörden av frågorna. När du 

läser igenom enkäten ber vi dig att tänka på följande, vilket kommer ligga till grund för 

vår diskussion senare: 

 Fanns det någon fråga som du uppfattade som otydlig/svår att förstå? 

 Fanns det någon fråga som du upplevde som känslig att svara på? 

 Hur kändes längden på enkäten? Hur lång tid tog det ungefär att svara på 

enkäten? 

 Fanns det någon fråga där du kände att svarsalternativen kunnat vara 

annorlunda? 

 Kändes någon fråga svår att svara på? 
 

Vi vill avsluta med att tacka för att du ställde upp som vår testpilot! 
 

/Fanny Bygdén och Marie Nilsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 2: Introduktionsbrev till enkäten  
 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning 

och revision vid Umeå universitet. Nu under våren 2015 skriver vi vårt examensarbete 

med syfte att göra en kartläggning över hur ideella idrottsföreningar arbetar med sin 

internkontroll. 

 

Er förening är utvald från Riksidrottsförbundets hemsida och via den har vi gått in på 

eran hemsida och tagit fram en tillgänglig mailadress. Vår frågeställning för studien är 

”Hur arbetar ideella idrottsföreningar med sin internkontroll och vad påverkar 

omfattningen av arbetet? ”. Enkäten består av tre delar och tar ungefär 10-15 minuter att 

besvara. Frågorna handlar till största del om föreningens bokföring och kassa så 

personen som svarar på enkäten bör ha god insyn i dessa områden. Anser du att du inte 

besitter nödvändig kunskap om ämnet ber vi dig vänligen vidarebefordra detta mail till 

någon du anser gör det (exempelvis ordförande eller kassör). Enkätsvaren kommer att 

behandlas helt konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att gå att utläsa i resultaten. 

 

Vi är mycket tacksamma om Ni kan besvara enkäten snarast. För att vår studie ska få så 

hög kvalité så möjligt samt för att vi ska kunna göra generaliseringar uppskattar vi om 

ni tar er tid att svara på enkäten. Klicka på länken nedan för att besvara enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/193D0vQ8qbUfLo3TD8tKRlokZahgg0UQm0SI6tw3n

SeI/formResponse 
 

Vill ni ta del av resultatet, eller om ni har frågor gällande enkäten eller studien, tveka 

inte att kontakta oss! 
 

Vi vill tacka i förhand för ert deltagande! 
 

Med vänlig hälsning, 

Marie Nilsson och Fanny Bygdén 
 

Nilssonmarie17@gmail.com fanny.bygden@sooshim.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/193D0vQ8qbUfLo3TD8tKRlokZahgg0UQm0SI6tw3nSeI/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/193D0vQ8qbUfLo3TD8tKRlokZahgg0UQm0SI6tw3nSeI/formResponse


 
 

Appendix 3: Vår enkät 

 

 

Del 1 - Allmänt om föreningen 

1. Är föreningen medlem i Riksidrottsförbundet? * 

(Vid NEJ, vänligen gå till sista sidan och skicka in enkäten) 

□ Ja □ Nej 

 

 

2. Vad är din huvudsakliga befattning i föreningen? 

□ Ordförande □ Kassör □ Annan styrelsepost □ Administratör □ Tränare □ 
Övrigt 

 

 

3. Hur länge har du haft befattningen? 

□ < 1 år  □ 1-3 år  □ 4-6 år  □ 7-10 år  □ > 10 år 

 

 

4. Är du? 

□ Ideellt arbetande  □ Anställd 

 

 

5. Hur många medlemmar har föreningen? 

□ 1-50   □ 51-200   □ > 200 

 

 

6. Hur många anställda personer har föreningen? (Både heltids- och deltidsanställda) 

□ Inga  □ 1-2  □ 3-5  □ 6-10 □ > 10 

 

 

7. Hur mycket omsatte föreningen 2014? (I SEK) 

□ Upp till 100 000  □ 100 001 - 1 000 000  □ > 1 000 000 

 

 

8. Vilka är föreningens TRE största inkomstkällor? (Vänligen välj TRE alternativ) 

□ Medlemsavgifter □ Statligt/kommunalt bidrag □ Sponsring □ Träningsavgifter 

□ Bingo/lotter □ Försäljning □ Egna arrangemang  □ Övrigt 

 

 



 
 

9. Hur upplever du att ekonomin inom föreningen är? 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket dålig      Mycket bra 

 

 

10. Har föreningen tydliga mål för att utveckla verksamheten? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

 

11. Använder sig föreningen av begreppet internkontroll? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

12. Hur tydlig ansvarsfördelning anser du att det finns inom föreningen? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls tydlig      Mycket tydlig 

 

 

13. Hur kommunicerar styrelsen till största del ekonomisk information om föreningen 

till medlemmarna? (Flera alternativ är möjliga) 

□ Kommunicerar ej □ Brev □ Hemsidan □ Sociala medier □ E-post □ Årsmötet 

□ Övrigt 

 

 

14. Hur kommunicerar styrelsen till största del ekonomisk information om föreningen 

till externa intressenter? (Flera alternativ är möjliga) 

□ Kommunicerar ej □ Brev □ Hemsidan □ Sociala medier □ E-post □ Årsmötet 

□ Övrigt 

 

 

Del 2 - Bokföring 

15. Har föreningen en revisor? 

□ Ja, lekmanna  □ Ja, auktoriserad/godkänd  □ Nej 

 

 

 

 

 



 
 

16. Vem sköter huvudsakligen bokföringen i föreningen? 

□ Ideellt arbetande  □ Anställd personal  □ Redovisningsbyrå  □ 
Övrigt 

 

 

17. Har personen som huvudsakligen sköter bokföringen i föreningen någon form av 

ekonomisk utbildning? 

□ Ja, universitet/högskola  □ Ja, annan utbildning  □ Nej  □ Vet ej 

 

 

18. Är det samma person som både attesterar och betalar fakturorna? 

□ Ja, oftast   □ Ja, ibland   □ Nej 

 

 

19. Har föreningen någon policy rörande etik och moral gällande 

redovisningen/bokföringen? (Vid NEJ eller VET EJ, vänligen hoppa över nästa fråga) 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

 

20. Hur ofta följs denna upp för att se hur den efterlevs? (Svara endast vid JA på 

föregående fråga) 

□ Mer än en gång per år □ En gång per år □ Vartannat år □ Mer sällan □ Aldrig 

 

 

21. Hur viktigt anser du det är att det finns en policy gällande 

redovisningen/bokföringen? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 

 

 

22. Har ni dokumenterade rutiner för hur bokföringen ska utföras? (Vid NEJ, vänligen 

hoppa över nästa fråga) 

□ Ja   □ Nej 

 

 

23. Hur ofta utvärderar ni rutinerna för hur bokföringen ska utföras? (Svara endast vid 

JA på ovanstående fråga) 

□ Mer än en gång per år □ En gång per år □ Vartannat år □ Mer sällan □ Aldrig 

 



 
 

24. Hur viktigt anser du att det är att det finns rutiner för hur bokföringen ska utföras? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 

 

 

25. I vilken grad anser du att föreningen jobbar aktivt med att förbättra bokföringen? 

(Exempelvis genom utbildningar eller aktiviteter för att förebygga felaktigheter) 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      I hög grad 

 

26. I vilken grad anser du att föreningens sponsorer är intresserade av föreningens 

ekonomi? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls intresserade      Mycket intresserade 

 

27. I vilken grad anser du att föreningens medlemmar är intresserade av föreningens 

ekonomi? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls intresserade      Mycket intresserade 

 

28. I vilken grad anser du att kommunen/staten är intresserade av föreningens ekonomi? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls intresserade      Mycket intresserade 

 

Del 3 - Kassa 

29. Har föreningen dokumenterade rutiner för kassahantering? (Vid NEJ, vänligen 

hoppa över nästa fråga) 

□ Ja   □ Nej 

 

 

 

 



 
 

30. Hur ofta utvärderar ni rutinerna för kassahantering? (Svara endast vid JA på 

föregående fråga) 

□ Mer än en gång per år □ En gång per år □ Vartannat år □ Mer sällan □ Aldrig 

 

 

31. Hur viktigt anser du det är att det finns rutiner för kassahantering? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 

 

 

32. Har föreningen blivit utsatt för bedrägerier utfört av någon inom föreningen? 

□ Ja   □ Nej   □ Vet ej 

 

 

33. Har föreningen rutiner eller riktlinjer hur man ska agera vid misstanke om bedrägeri 

inom föreningen? 

□ Ja   □ Nej   □ Vet ej 

 

 

34. Har föreningen någon policy gällande kassahanteringen? (Vid NEJ eller VET EJ, 

vänligen hoppa över nästa fråga) 

□ Ja    □ Nej   □ Vet ej 

 

 

35. Hur ofta följs denna upp för att se hur den efterlevs? (Svara endast vid JA på 

föregående fråga) 

□ Mer än en gång per år □ En gång per år □ Vartannat år □ Mer sällan □ Aldrig 

 

 

36. Hur viktigt anser du det är att det finns en policy gällande kassahanteringen? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 

 

 

37. Hur ofta kontrollerar någon att kassan stämmer överens med bokföringen? 

□ Varje vecka □ Varje månad □ Flera gånger per år □ En gång per år □ Mer sällan 

□ Aldrig 



 
 

38. Hur viktigt anser du att det är att man stämmer av kassan mot bokföringen 

regelbundet? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 

 

 

39. Är det samma person som både har hand om kontantkassan och kontrollerar den? 

□ Ja, oftast   □ Ja, ibland  □ Nej 

 

 

40. Har föreningen tydliga rutiner hur avvikelser i kassan ska rapporteras? 

□ Ja    □ Nej 

 

 

41. Hur viktigt anser du det är att det finns tydliga rutiner hur avvikelser i kassan ska 

rapporteras? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 4: Påminnelse till enkäten 
 

Påminnelse 1 

Hej! 

För ungefär en vecka sedan ska ni ha mottagit en e-post gällande en enkät om er 

förenings bokföring och kassahantering. Eftersom svaren på denna enkät är helt 

anonyma kan vi inte se vilka som redan svarat på enkäten så ni som har svarat 

eller avböjt deltagande i undersökningen kan bortse från detta mail. Vi vill 

samtidigt tacka er som svarat för ert bidrag till studien. 
 

Vi skickar nu ut en påminnelse till er förening för att ert svar betyder mycket för oss och 

vår studie! Vi hoppas därmed att ni kan ta cirka 10-15 min och svara på vår enkät 

rörande föreningens bokföring och kassa. 
 

Om ni inte har kvar mailet eller inte mottagit det från första början så bifogas här en 

länk som tar er till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/193D0vQ8qbUfLo3TD8tKRlokZahgg0UQm0SI6tw3n

SeI/formResponse 
 

Vid eventuella frågor eller om ni vill ta del av studiens resultat, kontakta oss gärna! 
 

Med vänlig hälsning, 

Marie Nilsson och Fanny Bygdén 
 

Nilssonmarie17@gmail.com fanny.bygden@sooshim.se 
 

Nedan är instruktionerna till undersökningen 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning 

och revision vid Umeå universitet. Nu under våren 2015 skriver vi vårt examensarbete 

med syfte att göra en kartläggning över hur ideella idrottsföreningar arbetar med sin 

internkontroll. 
 

Er förening är utvald från Riksidrottsförbundets hemsida och via den har vi gått in på 

eran hemsida och tagit fram en tillgänglig mailadress. Vår frågeställning för studien är 

”Hur arbetar ideella idrottsföreningar med sin internkontroll och vad påverkar 

omfattningen av arbetet? ”. Enkäten består av tre delar och tar ungefär 10-15 minuter att 

besvara. Frågorna handlar till största del om föreningens bokföring och kassa så 

personen som svarar på enkäten bör ha god insyn i dessa områden. Anser du att du inte 

besitter nödvändig kunskap om ämnet ber vi dig vänligen vidarebefordra detta mail till 

någon du anser gör det (exempelvis ordförande eller kassör). Enkätsvaren kommer att 

behandlas helt konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att gå att utläsa i resultaten. 

https://docs.google.com/forms/d/193D0vQ8qbUfLo3TD8tKRlokZahgg0UQm0SI6tw3nSeI/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/193D0vQ8qbUfLo3TD8tKRlokZahgg0UQm0SI6tw3nSeI/formResponse


 
 

 

Vi är mycket tacksamma om Ni kan besvara enkäten snarast. För att vår studie ska få så 

hög kvalité så möjligt samt för att vi ska kunna göra generaliseringar uppskattar vi om 

ni tar er tid att svara på enkäten. Klicka på länken nedan för att besvara enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/193D0vQ8qbUfLo3TD8tKRlokZahgg0UQm0SI6tw3n

SeI/formResponse 
 

Vill ni ta del av resultatet, eller om ni har frågor gällande enkäten eller studien, tveka 

inte att kontakta oss! 
 

Vi vill tacka i förhand för ert deltagande! 
 

Med vänlig hälsning, 

Marie Nilsson och Fanny Bygdén 
 

Nilssonmarie17@gmail.com fanny.bygden@sooshim.se 
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