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Sammanfattning 

 

Lekmannarevisorer är ofta förtroendevalda utan någon relevant utbildning som skulle 

anses likvärdig den en yrkesverksam revisor har. Trots att lekmannarevisorerna inte har 

några direkta formkrav som en professionell revisor har så ska de följa god revisionssed. 

Grunden för god revisonssed är enligt FAR att revisorn ska vara oberoende, ha rätt 

kompetens och vårda tystnadsplikten. En verksam revisor har dessa ledord i ryggmärgen 

men en novis (som man kan utgå från att en lekmannarevisor är) har de troligen inte lika 

inpräntade. Man kan undra vad som är drivkraften bakom hur dessa lekmannarevisorer i 

idrottsföreningar agerar i olika situationer med tanke på att det också är mycket känslor 

involverade. Målsättningen för en idrottsförening är inte inriktad på samma vinstdrivande 

mål som andra bolag utan det är de sportsliga framgångarna som värdesätts högst. Syftet 

med denna studie är att utforska vad som påverkar handlingsutrymmet för 

lekmannarevisorer som verkar i idrottsföreningar. En explorativ forskningsfilosofi har 

använts tillsammans med en abduktiv ansats och en kvalitativ metod. 

 

Med studien har vi funnit att volontärerna har en mycket viktig roll för 

idrottsföreningarnas överlevnad och att de rekryteringsproblem som finns idag troligen 

påverkar lekmannarevisorns handlingsutrymme negativt. Vidare visade det sig att den 

ekonomiska kompetens som vi trodde var en förutsättning för att kunna följa god 

revisionssed fick helt andra effekter på revisionen, främst negativa då granskningen av 

verksamhet (styrelsens arbete) inte gjordes. Studie visar också på att det finns ett behov 

av tydligare riktlinjer och krav på föreningarna och lekmannarevisorerna så att uppdraget 

i sig i framtiden har större möjlighet att utföras i linje med medlemmarnas intresse och 

god revisionssed. Då författarna av denna uppsats inte har funnit någon tidigare forskning 

som tittat på lekmannarevisorers agerande i idrottsföreningar (utifrån handlingsutrymmet) 

så kan resultatet hjälpa till att förstå området bättre. Resultatet kan användas för att göra 

idrottsföreningar medvetna om vilka faktorer som påverkar lekmannarevisorernas 

agerande och på så vis belysa vikten av dessa när man utser lekmannarevisorer i 

framtiden.   

 

Nyckelord: Lekmannarevisor, idrottsföreningar, handlingsutrymme  
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Abstract 

 

Lay auditors are often elected without any relevant education that would be considered 

equivalent to the one a professional auditor has. Although the lay auditor has no direct 

formal requirements as of a professional auditor, the lay auditor still comply with 

generally accepted auditing standards. The backbone of these generally accepted auditing 

standards (GAAS) according to FARs definition the auditor has to be independent, have 

the right skills and care for professional secrecy, in order to develop a trust for the 

auditor. For a professional auditor these guiding principles are second nature but for a 

novice (that one can assume that a lay auditor is) they are probably not as ingrained or 

even aware of them. With this in mind, one might wonder what the driving force behind 

how lay auditors in sports clubs act in different situations is, keeping the emotions 

involved in mind. The objective of a sports club is not focused on the same goals as other 

for-profit companies, but instead it is the sporting success that is of bigger value. The 

purpose of this study is to explore what affects the scope for lay auditors active in sports 

clubs. An exploratory research philosophy has been used along with an abductive 

approach and a qualitative method. 

In the study, we found that volunteers are very important in sports clubs survival. The 

recruitment problems that exist today are likely to affect the lay auditors’ discretion 

negative. It was also found that the economic expertise that we thought was a necessity to 

follow GAAS had quite different effects on the audit, mostly negative as the review of 

operations was not done. The study also shows the need for guidelines and requirements 

on the sports clubs and the lay auditors so that the task itself in the future is more likely to 

be carried out in line with the interests of the members and the GAAS. 

As the authors of this paper have not found any previous research that looked at the lay 

auditors’ behavior in sports clubs (using discretion) the results can help to understand this 

area better. The results can be useful for sports clubs to be aware of the factors that 

influence the behavior of lay auditor, thus highlighting the importance of these when 

appointing lay auditors in the future. 

Keywords: lay auditor, sports clubs, discretion (latitude of action) 
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Förord 

 

Den uppsats som nu ligger framför dig har kommit till genom vårt gemensamma mål att 

bli revisor samt vårt brinnande intresse för sport. Vår förhoppning är att ni kan relatera 

till det vi skrivit och att ni finner uppsatsen lättsam och intressant. 

Vi vill tacka vår handledare Pernilla Broberg för hennes värdefulla kommentarer, stöd, 

engagemang och ovärderliga hjälp under arbetets gång. Vidare vill vi även rikta ett stort 

tack till samtliga respondenter som ställt upp på intervjuerna som möjliggjort denna 

studie. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som stöttat och stått ut med oss under 

hela uppsatsarbetet.  

Tack! 

 

Kristianstad 3 juni 2013 

 

 

Ann-Sofie Gangefors                 Josefin Svensson 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden för studiens ämne och en diskussion kring 

problemet förs. Denna diskussion utmynnar sedan i vår problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

I tredje ring på gymnasiet blev jag utvald till revisor för elevrådet. Jag hade ingen 

erfarenhet och ingen egentlig aning om vad jag skulle leta efter eller ens vad jag skulle 

göra om jag verkligen hittade något som var tokigt. När jag nu står här med snart 3 års 

högskoleutbildning i ryggen och har den riktiga revisorstiteln inom räckhåll så kan man 

tänka tillbaks och fråga sig om man verkligen hade kunskap och erfarenhet nog för att 

kunna fullgöra uppdraget enligt god revisionssed?  

 

De flesta människor är någon gång medlemmar i en ideell förening, det är ofta en viktig 

del i vårt sociala nätverk. I en förening träffar man likasinnade och man får en känsla av 

delaktighet. För oss har idrottsföreningar varit en viktig del av vår uppväxt, utveckling 

och kamratskap. Men för att en förening ska kunna gå runt behövs det olika 

nyckelpersoner så som styrelsen i en förening. Men för att inte styrelsen ska bli enväldig 

härskare behövs någon som ser till medlemmarnas bästa och därför har man i alla 

idrottsföreningar en revisor. Revisorn väljs på årsmötet och kan vara en yrkesverksam 

revisor eller lekmannarevisor det vill säga någon som inte arbetar med revision och som 

ställer upp ideellt. Med detta i åtanke kan man undra vilka faktorer som påverkar hur 

lekmannarevisorer i idrottsföreningar agerar i olika situationer med tanke på att det 

också är mycket känslor involverade. I en idrottsförening är man inte inriktad på samma 

vinstdrivande mål som i ett företag utan det är istället de sportsliga framgångarna som 

värdesätts högst (Garcia-del-Barrio & Szymanski, 2009; Wilson, Plumley, & 

Ramchandani, 2013). Att man dessutom då möjligen saknar den nödvändiga kunskap 

som man egentligen behöver för att fullgöra sitt uppdrag gör att risken ökar för att 

bedömningar görs utifrån vad andra människor förväntar sig och vill ha eller att man 

agerar helt utifrån sin egen personliga vinning (Deegan & Unerman, 2011).   

 

För en revisor är det inte bara lagar och regler som ska följas man har även ett antal 

etiska regler som ska ligga till grund för en revisors arbete och handlande. Att god 

revisionssed ska följas finns bland annat föreskrivit i aktiebolagslagen och i 
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rekommendationer som ges ut årligen från diverse normgivande organ. Grundstommen 

för god revisonssed är enligt FAR att revisorn ska vara oberoende, ha rätt kompetens 

och vårda tystnadsplikten, detta för att skapa ett förtroende för revisorn. (FAR, 2013) 

För en yrkesverksam revisor sitter dessa ledord i ryggmärgen men för en novis (som 

man kan utgå från att en lekmannarevisor är) är de troligen inte lika inpräntade, om de 

ens är medvetna om dem. 

 

1.2 Problematisering 

Lekmannarevisorer är ofta förtroendevalda utan någon direkt utbildning som skulle 

anses likvärdig den en yrkesverksam revisor har. Trots att lekmannarevisorerna inte har 

några direkta formkrav som en professionell revisor har så ska lekmannarevisorn ändå 

följa god revisionssed. Då man i en idrottsförening förmodligen oftast väljer den som 

ställer upp och inte den med rätt kunskaper kan det vara så att lekmannarevisorn inte har 

de förutsättningar som krävs för att kunna det.   

 

Då lekmannarevisorerna inte har sin huvudinkomst, om ens någon inkomst, från sitt 

arbete i föreningen kan man se uppdraget som en börda och bara vilja bli av med det 

genom minsta möjliga arbetsinsats. Kluvers och Tippett (2011) menar att enligt 

agentteorin är människor rationella och har klara prioriteringar och deras egenintresse är 

motiverat av mer pengar och mindre arbetsinsats. Därför ligger utmaningen i att kunna 

motivera dem att agera och granska utifrån klubbens bästa. 

 

Vidare beskriver Kluvers och Tippett (2011) förutsättningarna för stewardshipteorin, de 

menar att de anställda då arbetar för organisationens intresse istället för sina egna och 

framgångar för organisationen ses som en bedrift. Att det finns en stark lagkänsla i en 

förening råder det ingen tvekan om, vid matcher/tävlingar är det ofta en känsla av ”vi 

och dem”, något som är påtagligt både bland utövare såväl som hos observatörerna på 

läktaren.  

 

Van Puyvelde et. al. (2012) påpekar att man inte uteslutande ska använda sig av en av 

dessa teorier utan menar istället att det finns olika relationer mellan olika principaler 

och agenter i organisationerna som gör att man bör utgå från olika teorier beroende på 
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vilken relation det gäller. Detta gör i så fall att vilket förhållande man studerar avgör 

vilken teori man ska utgå ifrån och inte det faktum att det är en ideell förening. 

 

Ovan nämnda teorier syftar till relationen mellan olika människor, ofta i 

beroendeställning till varandra. Huvudsyftet med denna uppsats är att utforska 

lekmannarevisors agerande. Ett sätt att titta på hur en individ agerar är att titta på vilket 

individens handlingsutrymme i organisationen är. Detta är ett område som är relativt 

sparsamt utforskat men något som är oundvikligt i organisationer då handlingsutrymmet 

uppkommer så fort något är oklart (Caza, 2012).   Hambrick och Finkelstein (1987) är 

de första som har försökt förklara sambanden mellan olika faktorers påverkan på 

handlingsutrymmet, i deras fall utifrån verkställande direktörers perspektiv. De menar 

att det finns olika typer av organisatoriska och miljöfaktorer som påverkar 

handlingsutrymmet men även individens chefsegenskaper har betydelse (Hambrick & 

Finkelstein, 1987). För lekmannarevisorn i en idrottsförening så är det troligen 

individens egenskaper som har betydelse och deras chefsegenskaper har mindre (om än 

någon) betydelse. Att handlingsutrymmet för en lekmannarevisor i en ideell 

idrottsförening skulle skilja sig ifrån en yrkesverksam revisors handlingsutrymme i ett 

vinstdrivande företag är en slags föreställning som vi tror på och utgår ifrån, detta då 

man dels har olika typer av mål för verksamheterna och individerna inom 

organisationerna är där på olika premisser. Senare forskning bygger på Hambrick och 

Finkelsteins forskning, till exempel har Finkelstein och Peteraf (2007) vidareutvecklat 

teorin och menar att vissa aktiviteter påverkar handlingsutrymmet mer än andra 

samtidigt som olika faktorer inom de olika områdena påverkar handlingsutrymmet 

olika. (Finkelstein & Peteraf, 2007)  

 

När man diskuterar handlingsutrymme menas egentligen vilken möjlighet som 

individen har att påverka hur man gör sitt jobb samtidigt som man tittar på vilka val 

man kan göra och vad dessa val leder till för resultat. (Caza, 2012) En lekmannarevisor 

har förmodligen inte samma möjligheter som en yrkesverksam revisor att påverka 

slutförandet av sin uppgift då lekmannarevisorn inte har samma kunskap eller ens 

samma makt över organisationen som en yrkesverksam revisor har.  Detta gör det 

intressant att titta på vad som påverkar lekmannarevisorns agerande i idrottsföreningar.  

Caza (2012) har tagit fram en modell med åtta olika områden som behandlar individens 
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handlingsutrymme vilken enligt honom är applicerbar på alla olika typer av arbete. 

Därför även på lekmannarevisorn då denne ställs inför oklarheter vilket enligt Caza 

(2012) är oundvikligt i organisationer och alltid medför någon typ av 

handlingsutrymme. Modellen är uppbyggd utifrån fyra perspektiv som 

handlingsutrymmet härleds till, internt, externt, relationer och uppgifter. Dessa fyra 

perspektiv består i sig av de åtta områdena ansträngning, målsättning, tekniskt 

handlingsutrymme, bemanning, stöd, social stil, Civic Virtue och buffering.  

 

Ett annat viktigt ledord när det gäller revision är oberoende. Att man då som 

lekmannarevisor i en idrottförening där man själv eventuellt är aktiv eller har 

anknytning till kan vara helt oberoende är något som bör ifrågasättas. Debatten om 

betydelsen av oberoendet, oavsett om man är lekmannarevisor eller yrkesverksam 

revisor, förs bland annat i en artikel från SvD opinion skriven av Munters (2011, 9 

september) där det påstås att helt oberoende revison inte finns och man kan läsa att 

”Varje form av revision kommer att utföras av människor och organisationer som på 

olika sätt uppvisar risker för beroenden… Varje revisor löper risk att ta hänsyn till 

egna intressen”. Kan man då vara oberoende i en förening som man själv eller ens barn 

är aktiva i eller där man på annat sätt är känslomässigt engagerad utan att risken finns 

att man agerar utifrån sin egen vinnings skull. Men forskningen om oberoendets 

betydelse går isär och bland annat Strand Norman, Rose och Rose (2010) hävdar istället 

att beroende leder till högre kvalitet på revisionen samtidigt som DeZoort, Hort och 

Taylor (2012) lyfter fram integriteten och kompetensen som viktigare faktorer för att 

uppnå objektivitet och i slutändan tillförlitlighet.  

 

När man diskuterar integritet och kompetens så är detta något som är kopplat till 

individen och dennes personliga egenskaper. Att personliga egenskaper påverkar 

individens agerande är något som forskarna är överrens om och att man måste se hela 

individens erfarenheter, anlag, kompetens, attityder med mera för att kunna förstå varför 

man agerar på olika sätt.  (Ahmad & Taylor, 2009; Windsor & Warming-Rasmussen, 

2009) För om man hamnar i en situation där det gäller att ta ett beslut, och särskilt om 

det finns olika intressekonflikter som påverkar, så är det i slutändan individen själv med 

dennes livserfarenhet och även anlag som avgör hur man handlar (Windsor & Warming-

Rasmussen, 2009). Beroende på till exempel vilken kunskap man har eller om man har 
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erfarenhet från liknande uppdrag sedan tidigare så påverkar detta hur lekmannarevisorn 

kommer agera då man har en annan syn på situationen. Detta gör att individen är en 

viktig faktor för hur denne i rollen som lekmannarevisor kommer att agera och hur man 

utför uppdraget så att det utförs i linje med medlemmarnas intresse.   

 

När det gäller organisationens påverkan på handlingsutrymmet i framför allt 

idrottsföreningar finns det väldigt lite forskning. Ett problem som många 

idrottsföreningar brottas med är bristen på volontärer som är villiga att engagera sig på 

fritiden och kanske inta en position i styrelsen (Nichols, Tacon, & Muir, 2012). Nichols, 

Tacon och Muir (2012) menar att det är sociala teorier som spelar in på detta och 

speciellt det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet handlar om en grupp människor med 

olika relationer till varandra men som delar liknande värderingar, de jobbar tillsammans 

för att till exempel lösa problem som uppkommer (Nichols, Tacon, & Muir, 2012; 

Hoeber, 2010).  

 

I föreningar och i synnerhet idrottsföreningar där det sociala spelet har sin högborg 

utvecklar man ofta en vi och dem mentalitet, därför är man mycket ovillig att söka sig 

utanför den ”bubblan” för att exempelvis få en kompetent lekmannarevisor. Man visar 

också på hur de olika sätt man kan interagera i stora och små grupper, men också vilka 

effekter dessa har på individuella incitament, beteende och agerandet när det gäller 

förändringar till exempel ekonomiska sådana.  (Hoeber, 2010; Nichols, Tacon, & Muir, 

2012) 

 

När man tittar på styrelsen i en idrottsförening måste man ha i åtanke att det inte är som 

i ett företag, i en idrottsförening är det ofta mer informellt. Ordförande har kanske blivit 

vald då det inte fanns någon annan frivillig som vill åta sig den posten, därför blir 

hierarkin i en idrottsförening inte så viktig (om ens befintlig) utan relationerna mellan 

styrelseledamöterna är det som väger tyngst. Tilliten är högre till den som har liknande 

social identitet som en själv, detta påverkar såklart handlingsutrymmet. (Nichols, Tacon, 

& Muir, 2012; Smith, 2007) 
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Att ha hjärtat i föreningen, det vill säga att man är känslomässigt bunden, är något som 

medlemmarna upplever mycket positivt och som man i ideella föreningar ser som något 

mycket värdefullt. Detta eftersom de då litar till fullo på att man alltid agerar i 

föreningens bästa intresse (Balduck, Van Rossem, & Marc, 2010; Smith, 2007).  

 

Att både individuella och organitoriska faktorer påverkar individers handlingsutrymme i 

organisationer är således något som framkommer tydligt i tidigare forskning. Därför 

torde det även påverka lekmannarevisorers agerande genom att deras handlingsutrymme 

kan vara begränsat på grund av dessa olika faktorer. 

 

Ovan förda resonemang leder fram till följande problemformulering:   

Hur påverkar individuella och organisatoriska faktorer lekmannarevisorernas 

handlingsutrymme i idrottsföreningar?  

 

Syftet med denna studie är att utforska vad som påverkar handlingsutrymmet för 

lekmannarevisorer som verkar i idrottsföreningar.  
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2. Vetenskaplig Metod 

I detta kapitel presenteras studiens angreppssätt, vetenskaplig ansats och 

forskningsmetoder. Vidare förklaras bakgrunden för hur den teoretiska referensramen 

som presenteras i kapitel 4 tagits fram. 

2.1 Angreppssätt, vetenskaplig ansats och forskningsmetoder 

Lekmannarevisorer är ofta förtroendevalda utan någon relevant utbildning som skulle 

anses likvärdig den en yrkesverksam revisor har. Syftet med denna studie är att utforska 

vad som påverkar handlingsutrymmet för lekmannarevisorer som verkar i 

idrottsföreningar.  

 

Då vår uppsats berör människor och hur de handlar i en till viss del given situation kan 

man utgå från den epistemologiska grenen interpretivism. Denna – ism lägger sitt fokus 

på de skillnader i agerande som finns bland människor i olika sociala situationer, och 

om man agerar sin egen ”roll” eller utifrån vad ”regissören” vill. (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009) 

 

Vår forskningsfilosofi är explorativ, det vill säga man lägger mycket fokus på att 

utforska något nytt då man inte riktigt vet vilket problemet egentligen är eller hur utbrett 

det är. Det gäller dock att vara med, för med en explorativ filosofi följer man dit 

undersökningen visar, vilket kan vara åt helt motsatt håll än vad man trodde från början 

så flexibilitet är viktigt. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) För att få fram så mycket 

information som möjligt menar Saunders, Lewis och Thornhill (2009) att intervjuer är 

det främsta alternativet för datainsamling när man använder sig av en explorativ 

forskningsfilosofi. 

 

Vi kommer att använda oss av kvalitativ metod då vi vill få en djupare förståelse för 

problemet samt ge respondenterna möjligheten att dela med sig av, för oss, nya 

infallsvinklar. Med en kvantitativ metod är frågorna och därmed även svaren väldigt 

styrda detta för att det ska bli enklare vid analysen att generalisera. Då vårt 

forskningsområde är relativt outforskat finns det inte mycket tidigare forskning att 

grunda en omfattande enkätundersökning på. Vi kommer därför istället utföra intervjuer 
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med ett antal lekmannarevisorer för att kunna börja kartlägga området och kanske bana 

väg för framtida kvantitativa undersökningar.   

 

Studien kommer att ha en abduktiv ansats. Med detta menas att vi använder oss av både 

deduktion (teori - empiri) men även av induktion (empiri- teori), dock är det viktigt att 

förstå att abduktion inte bara är en blandning mellan dessa utan står på egna ben och kan 

tillföra mycket nytt till forskningen. Abduktion får ett ytterligare djup eftersom man gör 

sina studier på två plan och därmed ökar förståelsen. Man utgår från ett empiriskt 

synsätt men bygger upp sina studier på forskning för att sedan testa det i verkligheten, 

till skillnad från deduktion som också utgår från empiri men vars undersökningar endast 

grundar sig på gissningar. Både vid induktion och vid abduktion finns det utrymme för 

misstag att smita igenom; för att komma tillrätta med detta måste man undersöka flera 

fall. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

 

Teorier och tidigare studier hjälper oss att kunna utforma en modell som sedan ligger till 

grund för intervjufrågor till lekmannarevisorer i idrottsföreningar runt om i Sverige. För 

att få en bredd på undersökningen kommer idrottsföreningar aktiva inom olika idrotter 

att kontaktas. Dessa data kommer sedan att analyseras med hjälp av teorierna. Det 

kommer även inkluderas frågor som avser lekmannarevisorns bakgrund och tidigare 

erfarenheter för att få mer underlag för att kunna besvara vår frågeställning. 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

För studier som denna som handlar om människor och som i detta fall till stor del om 

deras förhållande till varandra bör man söka sig till beteendevetenskapliga teorier. Då 

vår undersökning är av företagsekonomiskt slag har vi letat efter teorier som både kan 

hjälpa oss förklara människors agerande men som även tar i beaktning det speciella 

klimat och de omständigheter som finns när man arbetar med ekonomi i olika former. 

Då man ofta arbetar ”nära” företagets pengar är det viktigt att förstå människors 

agerande för att motverka att de agerar opportunistiskt.  

I företagsekonomisk forskning, och då framförallt den som har en positivistisk 

inriktning är agentteorin en av dem som försöker förklara just relationen och agerandet 

mellan en agent och en principal. I vår studie ser vi lekmannarevisorn som agent och 
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undersöker hur dennes relation till styrelsen, medlemmarna och föreningen i egenskap 

av principaler påverkar lekmannarevisorns agerande. En annan positiv teori som också 

har sitt fokus på denna relation, och som vi utgått ifrån är stewardshipteorin. Skillnaden 

mellan dessa två teorier är att agentteorin fokuserar på egenintresset hos agenten och 

utgår ifrån att alla handlar på det vis som är mest fördelaktigt för en själv, 

stewardshipteorin ser istället att alla agerar utifrån organisationens bästa dock ändå 

drivet av ett egenintresse. (Deegan & Unerman, 2011) Stewardshipteorins scenario 

bygger mycket på just det problem vi försöker belysa med denna uppsats. 

För studier inom området handlingsutrymme är Hambrick och Finkelsteins 

vetenskapliga artikel från 1987 en av de främsta och det är den de flesta studier som 

belyser handlingsutrymme har sin grund i. Caza som vi främst har använt oss är inget 

undantag. Hambrick och Finkelsteins (1987) studie hittade 48 faktorer som påverkade 

handlingsutrymmet, Caza (2012) minimerade dessa till 8 stycken som han menar 

påverkar handlingsutrymmet, vissa mer än andra men det är faktorer som man kan hitta 

i alla organisationer och därför är modellen applicerbar inom alla branscher. Inspirerade 

av Cazas tankesätt har vi med hjälp av de teoretiska perspektiven, egna kunskaper och 

erfarenheter byggt vår egen modell. Vi har utgått från två huvudgrupper, individuella 

och organisatoriska faktorer. Dessa har vi sedan delat upp i ytterligare fem 

underkategorier i varje. Modellen ligger sedan till grund för de intervjuer som utgör 

studiens empiri. 
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3. Lagar och normer för idrottsföreningar 

I detta kapitel klargör vi kortfattat vilka lagar och regler som är specifika för 

idrottsföreningar och vilka normer lekmannarevisorerna i dessa föreningar bör följa. Vi 

belyser också Riksidrottsförbundets betydande roll för svenska idrottföreningar.  

3.1 Lagar och regler 

För att veta vilken lagstiftning man ska rätta sig efter så måste man klargöra om 

föreningen är en ekonomisk eller ideell förening. Vad som avgör om en förening är en 

ekonomisk förening eller inte, är enligt lagen om ekonomiska föreningar (även kallad 

föreningslagen) om föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 

intresse genom ekonomisk verksamhet och att medlemmarna ska ha nytta av att delta i 

verksamheten på något vis. Visserligen ägnar idrottsföreningar sig åt ekonomisk 

verksamhet men inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse utan istället är 

målet själva verksamheten. Detta gör att idrottsföreningar ingår i kategorin ideella 

föreningar och inte ekonomiska.  Andra exempel på ideella föreningar är 

fackföreningar, hyresgästföreningar med flera. (Hemström & Giertz, 2011) 

Föreningslagen är därför inte tillämplig på idrottsföreningar och det finns heller ingen 

specifik lag som reglerar ideella föreningar. Istället så är det föreningens stadgar som 

avgör hur verksamheten ska bedrivas och vidare så är det praxis som gäller. Praxis både 

externt från högsta domstolen och regeringsrätten men också internt från 

Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden. Dock gäller allmän civilrättslig 

lagstiftning som bland annat de köprättsliga och skadeståndsrättsliga för ideella 

föreningar och dess företrädare precis som för alla andra civila. Dessutom måste 

föreningen även följa andra lagar så som till exempel bokföringslagen om de är 

bokföringsskyldiga. (Hemström & Giertz, 2011)  

 

3.2 Riksidrottförbundets betydelse 

Riksidrottsförbundet har en mycket viktig roll i vilka normer som gäller för 

idrottsföreningar runt om i Sverige. Som central organisation arbetar de med att skapa 

riktlinjer för att bedriva och utveckla idrottsföreningar i Sverige och samarbetar med 

bland annat regeringen och kommuner för att underlätta för föreningarna. Att 
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Riksidrottsförbundet själva får avgöra tvister utanför det vanliga civilrättsliga systemet 

är något som höjer statusen på organisationen samt gör den till en viktig normgivare. 

Detta gör troligen också att många av fallen inte tas upp i regeringsrätten eller högsta 

domstolen utan hamnar istället inom organisationen där första instans är 

specialidrottsförbundet följd av deras egna högsta domstol som är riksidrottsnämnden. 

(Riksidrottsförbundet, 2011)  

 

3.3 God revisionssed  

Enligt lag ska revisorer följa god revisionssed som i grund och botten handlar om hur 

man skapar och bygger upp ett förtroende för revisorn. Viktiga krav för detta är bland 

annat kompetens, oberoende och tystnadsplikt (FAR, 2013). Det handlar bland annat om 

hur man ska förhålla sig och utföra sina uppdrag i sin roll som revisor. Vad god 

revisionssed egentligen är finns inte fullständigt reglerat enligt lag utan det tar vid där 

lagstiftningen slutar. Det är en typ av god sed som egentligen beskriver hur en 

professionell, erfaren revisor skulle agerat i liknande situation. Det är något som aldrig 

ska falla utanför fokus för revisorn och är något som utvecklas och skapas genom 

revisorerna själva under utövandet av yrket. (Riksidrottsförbundet, 2012b)  

 

3.4 Revisor i idrottsförening 

Vilka lagar och regler som gäller för revisorer i idrottsföreningar i Sverige är helt 

beroende på hur stor föreningen är och vad som står i föreningens stadgar. Är det en 

större förening så behövs det en kvalificerad revisor, vilket betyder en yrkesverksam 

revisor, då gäller den rådande lagstiftning för auktoriserade och godkända revisorer så 

som revisonslagen med flera. Men i många fall när det gäller idrottsföreningar som ofta 

inte har som mål att ha en vinstdrivande näringsverksamhet (därmed inte sagt att de inte 

är bokföringsskyldiga) (Lundén, 2011) så räcker det med en så kallad lekmannarevisor 

med ett betydligt vagare regelsystem för vad som krävs och vad som bör göras.  

Skatteverket har i sin handbok för ideella föreningar enkelt förklarat vad de anser att 

man kan förvänta sig av en revisor. De specificerar vilka krav som krävs för att du ska 

kunna bli vald och sen tar de upp vilka saker som bör ingå i revisionen. Det som 

framkommer tydligast är att revisorn ska granska den ekonomiska delen och styrelsens 
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arbete, den så kallade förvaltningsrevisionen. Men otydligheten ökar återigen då man 

framhåller att mängden av revisionen beror mycket på komplexiteten i föreningen och 

därför kan inga generaliseringar göras. (Skatteverket, 2012)  

Hemström och Giertz (2011) har försökt att tolka vad som gäller för revisorn och har 

kommit fram till likande slutsatser som Skatteverkets riktlinjer, att revisorn ska granska 

hur styrelsen har skött sitt uppdrag samt föreningens ekonomi. Dessutom tar de upp en 

viktig, om än diffus, aspekt vilket är att den valda revisorn bör ha den kunskap och 

erfarenhet av ekonomi som gör att denne kan fullgöra sitt uppdrag. Vad detta innebär är 

som tidigare nämnts beroende på föreningens komplexitet och kan därför inte direkt 

fastställas. Dock ska man vara medveten om att revisorns roll är att kontrollera styrelsen 

åt övriga medlemmar och på så vis ge stämman möjlighet att besluta om ansvarsfrihet 

för styrelsen. Detta ger revisorn en mycket central och viktig roll i föreningen vilken 

inte ska underskattas men fortfarande är det oklart vad som egentligen gäller.  

(Hemström & Giertz, 2011) 

För att kunna komma närmre sanningen så riktades därför istället blickarna åter mot 

Riksidrottsförbundet som man ändå måste se som en typ av normgivande organisation 

för idrottsföreningar i Sverige. I deras broschyr Idrottens redovisning finns tydliga 

riktlinjer på vilka regler och normer som gäller för revisorer i svenska idrottsföreningar. 

Dessa riktlinjer stämmer bra överens med Hemström och Giertz tolkningar men här 

lyfts även vikten av att följa god revisionssed enligt revisonslagen men också god 

revisionssed inom svensk idrott (se bilaga 2). För övrigt så är det föreninges stadgar 

som avgör hur revisionen ska utföras men granskningen av styrelsens arbete och 

föreningens ekonomi återkommer.  (Riksidrottsförbundet, 2012b)  

Riksidrottsförbundets riktlinjer är nära sammankopplad med gällande lagstiftning och 

god revisionssed för auktoriserade revisorer. Vilket gör att där lagstiftning finns så 

kopplas denna samman med riktlinjerna. Detta gör att vi i följande kapitel kommer att 

använda oss av Riksidrottsförbundets riktlinjer för hur revision bör utföras i 

idrottsföreningar i Sverige (Se bilaga 1).  
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel fatställer vi vilka teorier som kommer används och presenterar forskning 

som stödjer vår egna teoretiska modell om vilka faktorer som anses påverkar 

lekmannarevisors handlingsutrymme, tillika agerande, i idrottsföreningar. 

4.1 Agentteori 

I Agentteorin utgår man ifrån principaler och agenter. Deegan och Unerman (2012) 

citerar i sin bok Jensen och Mecklings förklaring angående relationen mellan just 

principaler och agenter,” A contract under which one or more (principals) engage 

another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves 

delegating some decision-making authority to the agent.” (Deegan & Unerman, 2011 s. 

263). En av svårigheterna enligt denna teori är att få agenten att frångå sitt 

självcentrerade tänkande och handla i principalens eller företagets intresse. Detta gör 

man genom olika incitament som ska belöna de rätta handlingarna (Deegan & Unerman, 

2011). En lekmannarevisor arbetar oftast ideellt, eventuellt mot en mindre, symbolisk 

summa, så vilka incitament fungerar för dem? Utmaningen ligger i att kunna motivera 

dem att agera och granska utifrån klubbens bästa och inte se det som en börda och något 

man bara hafsar igenom. Agenten har ett informationsövertag över principalen till 

exempel när man blir utsedd till lekmannarevisor i en idrottsförening då har principalen 

egentligen ingen aning hur mycket ”revisor” det finns i personen. Troligen tar de någon 

som finns tillgänglig istället för att hitta den bäst lämpade för uppdraget (Shapiro, 

2005). Detta kan också leda till en så kallad ”Moral-Hazard”, det vill säga att agenten 

tar onödigt stora risker, utan att egentligen vara den som står för risken (Shapiro, 2005). 

Detta kan motverkas genom vissa lagar och regler, till exempel har lekmannarevisorn 

tystnadsplikt så den risken är överförd tillbaka till denne. Man får inte heller glömma att 

agentteorin utgår ifrån att alla människor är självcentrerade vilket då även gäller 

principalerna (Van Puyvelde, Caers, Du Bois, & Jegers, 2012). 

 

4.2 Stewardshipteori 

En vidareutveckling utav agentteorin är stewardshipteorin. Vilken menar att människor 

är självcentrerade men de kommer att agera mot sin egen vilja eller principer för att vara 

principalen till mötes om det i framtiden skulle innebär fördelar för agenten själv (Van 
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Puyvelde, Caers, Du Bois, & Jegers, 2012). Till skillnad från agentteorin så motiveras 

agenten istället av organisationens framgång och välbefinnande och det förutsätter att 

man har ett samarbetsintresse istället för egenintresse (Kluvers & Tippett, 2011).  Man 

identifierar sig också starkt med organisationen och man fokuserar på kollektivet då en 

framgång för organisationen leder till stärkt självbild hos agenten (Van Puyvelde, Caers, 

Du Bois, & Jegers, 2012).  I en idrottsförening antas man som medlem ha ett intresse 

för organisationen och dess verksamhet då det är helt frivilligt och dessutom kostar 

pengar att vara med. Att man också i regel arbetar ideellt i föreningarna gör att man 

troligen har ett starkt intresse för organisationens verksamhet då man annars inte skulle 

ställt upp (Hoeber, 2010). Detta stärker argumenten för att använda ett 

stewardshipperspektiv istället för ett agentperspektiv när man tittar på 

lekmannarevisorers agerande i idrottsföreningar. 

 

4.3 Teorier vid studier om ideella föreningar 

De vanligaste teorierna som använts när man tittat på ideella föreningar är alltså 

agentteorin och stewardshipteorin. Kluvers och Tippett (2011) menar att på grund av 

kulturella skillnader mellan vinstdrivande företag och ideella föreningar är agentteorin 

oftast inte applicerbar på föreningar. De refererar till Eisenhardt (1989) som menar att 

enligt agentteorin är människor rationella och har klara prioriteringar och deras 

egenintresse är motiverat av mer pengar och mindre arbetsinsats (Kluvers & Tippett, 

2011). Då lekmannarevisorerna inte har sin huvudinkomst, om ens någon inkomst, från 

sitt arbete i föreningen är det mindre troligt att de agerar enligt agentteorin, dock kan 

man se uppdraget som en börda och bara vilja bli av med det genom minsta möjliga 

arbetsinsats. Detta då bördan i sig förmodligen ligger i att man oftast får dokumenten 

tätt inpå årsstämman vilket kan upplevas stressigt.  

 

Vidare beskriver Kluvers och Tippett (2011) förutsättningarna för stewardshipteorin, de 

menar att de anställda då arbetar för organisationens intresse istället för sina egna och 

framgångar för organisationen ses som en bedrift. Att det finns en stark lagkänsla i en 

förening råder det ingen tvekan om, vid matcher/tävlingar är det ofta en känsla av ”vi 

och dem”, något som är påtagligt både bland utövare såväl som hos observatörerna på 

läktaren.  
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Van Puyvelde et. al. (2012) menar dock att man beroende på vilken relation i ideella 

organisationer man studerar måste använda olika teorier. De utgår precis som många 

andra forskare ifrån agentteorin och stewardshipteorin men har också lagt till 

stakeholderteorin. De anser att ideella föreningarna har många olika typer av relationer, 

både interna men också externa (Van Puyvelde, Caers, Du Bois, & Jegers, 2012). 

Idrottsföreningar har inga ägare som vanliga företag har men de har många andra 

intressenter då det i många fall är nära knutet till samhället och dess invånare. Eftersom 

ideella föreningar bara delvis finansieras av medlemsavgifterna så finns det sponsorer 

som har ett starkt intresse i föreningarna och som sponsrar med bland annat pengar för 

att få verksamheten att gå runt. Dessa sponsorer kan vara privata men många gånger så 

går kommuner in med bidrag då idrottsföreningar anses som något bra för samhället i 

stort då de bland annat tar hand om barn och ungdomar så att de har något att göra och 

det är även ett sätt att lära sig att samarbeta med mera (Hoeber, 2010). Detta får dock 

konsekvenser i samhället då det är skattebetalarnas pengar som används och de pengar 

som ges bort i sponsring skulle kunnat användas till något annat. Dessutom äger 

kommunen oftast hallarna och lokalerna som de olika idrottsföreningarna utövar sin 

idrott i vilket också gör att kommunen har en viss makt över vem som ska ha tillgång 

och vilka tider de olika föreningarna får. Detta gör att olika relationer har olika 

möjligheter att påverka och därför bör man använda sig av olika teorier när man tittar på 

olika relationer (Van Puyvelde, Caers, Du Bois, & Jegers, 2012). 

 

4.4 Handlingsutrymmet 

Att titta på handlingsutrymmet som lekmannarevisorn får av föreningen och skapar 

själv är ett sätt att titta på vilka möjligheter lekmannarevisorn har att agera. Detta är 

intressant då det finns i alla organisationer och är oundvikligt då det uppkommer i varje 

oklar situation. (Caza, 2012) Handlingsutrymmet kan defineras som”… latitude of 

action or control over how one does one´s work…” (Caza, 2012 s. 144). Detta syftar till 

hur man agerar och vilka val man gör utifrån de möjligheter man har i sin yrkesroll. 

Dessutom har alla människor ett behov av att de kan kontrollera sin situation och 

resultatet av sitt agerande. (Caza, 2012) Det finns självfallet andra sätt att se på 

lekmannarevisorernas agerande men dessa ligger utanför denna rapports omfattning.  
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Det finns inte mycket forskat om handlingsutrymmet men Hambrick och Finkelstein 

(1987) är de första som har försökt sig på att förklara sambanden mellan olika faktorers 

påverkan på handlingsutrymmet, i deras fall utifrån verkställande direktörers perspektiv. 

De menar att det finns olika typer av organisatoriska och miljöfaktorer som påverkar 

handlingsutrymmet men även individens chefsegenskaper har betydelse (Hambrick & 

Finkelstein, 1987).  Senare gjorda studier bygger på Hambrick och Finkelsteins 

forskning och Finkelstein och Peteraf (2007) har vidareutvecklat teorin och menar att 

vissa aktiviteter påverkar handlingsutrymmet mer än andra samtidigt som olika faktorer 

inom de olika områdena påverkar handlingsutrymmet olika. Detta hör enligt dem ihop 

med hur komplex och osäker organisationen eller handlingen är men också hur 

observerbar den är. (Finkelstein & Peteraf, 2007)  

4.4.1 Handlingsutrymmets åtta områden 

Caza (2012) har tagit fram en modell (jmf Figur 4.1) för att titta på handlingsutrymmet i 

organisationer. Denna modell är uppbyggd med åtta olika områden innehållande olika 

typer av handlingsutrymme vilken enligt honom går att applicera på alla typer av arbete. 

Dock kan omfattningen inom varje område skilja sig åt mellan olika typer av arbete men 

oavsett så har man inom alla de åtta område någon typ av handlingsutrymme. (Caza, 

2012)    

 

Figur 4.1 Handlingsutrymmets typologi (fritt översatt från Caza, 2012) 
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Modellen är uppbyggd utifrån fyra perspektiv som handlingsutrymmet härleds till, 

internt, externt, relationer och uppgifter. Vidare är de åtta områdena ansträngning, som 

titta på hur individens handlingsutrymme för vad som förväntas göras och hur mycket 

till exempel tid de måste lägga ner för att klara uppgiften. Målsättning, som omfattar 

hur mycket man har att säga till om vilka mål som man förväntas uppnå. Tekniskt 

handlingsutrymme handlar om vilka direkta valmöjlighet man har för att slutföra sin 

uppgift. Detta område har tre undergrupper som är inriktat på hur mycket man kan 

påverka hur man ska utföra uppgiften, möjligheter att planera och lägga upp arbetet 

själv samt möjligheten att påverka den input som behövs för att slutföra uppgiften. Detta 

kan till exempel vara dataprogram, information med mera. Det fjärde området, 

bemanning, har att göra med mänskliga resurser till skillnad från föregående som 

handlade om materiella resurser. Här handlar det om att man ska ha tillgång till den 

bemanning som behövs för att kunna slutföra sin uppgift. Nästa område är stöd som 

innebär att man ska kunna ha möjligheten att påverka hur andra utför sina arbeten. Detta 

område har två undergrupper som dels inriktar sig på möjligheten att hjälpa sina 

kollegor genom till exempel motivation eller träning men även att möjligheten finns att 

kontrollera resultat med mera för att på så vis kunna straffa eller belöna underordnade. 

Vidare har även individen ett visst handlingsutrymme för hur denne interagerar med 

andra människor, den så kallade sociala stilen. Detta syftar till hur en person interagerar 

med andra människor och kan handla om artighet, sportmanship med mera och rör 

aspekter om hur en persons relationsorienterade beteende är. Civic Virtue är det näst 

sista området vilket innebär att man gör osjälviska saker som gynnar organisationen på 

olika sätta. Till exempel kan man försöka få vänner att köpa organisationens produkter 

eller kanske man som chef följer med en anställd till akuten om de skadat sig på arbetet. 

Det sista området, buffering, handlar om hur man i sin roll inom organisationen gör val 

eller har möjlighet att gör val i sina relationer till den externa miljön. (Caza, 2012) I 

dessa interaktioner blir man enligt Caza (2012) många gånger en typ av huvudfigur som 

symboliskt representerar en större helhet och kan ses som en kommunikatör eller rent av 

en sköld för att skydda de inom organisationen.   
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4.5 Individuella faktorer  

Individuella faktorer torde påverka lekmannarevisorers handlingsutrymme beroende på 

vilken bakgrund, kompetens med mera som de har eller skulle kunna få. Till exempel 

skulle en ekonomisk bakgrund kunna ge lekmannarevisorn större möjlighet att agera då 

föreningen inte har kompetensen eller ens intresset för de ekonomiska delarna.  

Hur en revisor ska och bör agera hänger starkt ihop med god revisionssed och ett av 

ledorden för detta är oberoende (FAR, 2013). Man ska alltså vara oberoende för att 

revisionen ska kunna vara tillförlitlig (DeZoort, Holt, & Taylor, 2012). Men i en 

idrottsförening är oberoendet något som näst intill är omöjligt. För hur ska man kunna 

vara oberoende när de flesta som arbetar ideellt har ett förflutet eller fortfarande är 

aktiva i föreningen. (Nichols, Tacon, & Muir, 2012)  Vikten av oberoendet är något det 

forskats mycket om och där det råder skilda meningar bland forskningsstaben. Dels de 

som anser att oberoendet som tidigare är mycket viktigt och något som behöver 

upprätthållas genom regler med mera medan andra istället menar att beroendet spelar 

mindre roll och att det är andra aspekter som är viktigare. (Jamal & Sunder, 2011; 

DeZoort, Holt, & Taylor, 2012) Det finns även de forskare som förespråkar beroendet 

och som menar att det leder till högre kvalitet på revisionen då revisorn känner till 

organisationen bättre och på så sett lättare ser felaktigheter med mera (Strand Norman, 

Rose, & Rose, 2010). I rollen som lekmannarevisor i en idrottsförening som vi kommer 

att studera kan man helt enkelt inte vara oberoende vilket gör att vi i fortsättningen 

lämnar denna aspekt utanför rapporten och istället riktar in oss på individuella faktorer 

som anses påverka revisorns agerande i olika situationer så som kompetens, integritet, 

attityder, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet. 

4.5.1 Kompetens 

DeZoort, Holt och Taylor (2012) visade i sin forskning att kompetensen var en av de 

viktigaste komponenterna hos en revisor för att man skulle skapa tillförlitlighet och som 

hade betydelse för hur man agerade i olika situationer. En lekmannarevisor i en 

idrottsförening saknar oftast den kompetens som en yrkesverksam revisor har men ska 

ändå ha sådan kunskap som behövs för att kunna slutföra sitt uppdrag (Hemström & 

Giertz, 2011). Vilken kunskap beror på hur komplex föreningen är och vad som står i 

föreningens stadgar. (Riksidrottsförbundet, 2012) Att individens kompetens då har 

betydelse för om och hur lekmannarevisorn i idrottsföreningen sköter sitt uppdrag är 
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klart men även att handlingsutrymmet som denne får/skapar påverkas (Finkelstein & 

Peteraf, 2007). Man kan tänka sig att om lekmannarevisorn saknar värdefull kunskap så 

gör denne som föreningen säger eller som man tidigare gjort utan att ifrågasätta detta 

nämnvärt (Lundén, 2011). Att följa god revisionssed är då svårt eftersom att man inte 

vet, i sin roll som lekmannarevisorn, vad man ska titta efter eller hur uppdraget ska 

utföras. Men har lekmannarevisorn all nödvändig kunskap så kan denne själv skapa sig 

handlingsutrymme då man vet vad som förväntas och kan då troligen utföra uppdraget 

bättre och medlemmarna bör då känna högre tillförlitlighet att lekmannarevisorn 

granskar det som ska granskas med mera.   

4.5.2 Integritet 

En persons integritet är något som har stor betydelse för hur objektiv man kan vara i 

olika situationer och påverkar de val man gör (DeZoort, Holt, & Taylor, 2012). 

Integritet är också viktigt för det handlingsutrymme som man har då man om man har 

mycket möjlighet att påverka kan agera opportunistiskt och genom till exempel 

kunskapsövertag eller maktövertag agera utifrån egen vinning skull. Som 

lekmannarevisor så kanske man ser mellan fingrarna fall det skulle påverka föreningen 

negativt då man kan anta att de har organisationens framgång i fokus (Van Puyvelde, 

Caers, Du Bois, & Jegers, 2012). Då gäller det att man har hög integritet vilket enligt 

DeZoort, Holt och Taylor (2012) gör att man då lättare kan se objektivt på situationen 

och agerar, som vi tolkar det utifrån vår studie, i föreningens medlemmars intresse.    

4.5.3 Attityder 

Ahmad och Taylor (2009) menar att personliga faktorer har stor påverkan på hur man 

agerar i olika situationer särskilt om det finns en hög grad av intressekonflikter. De 

lyfter fram individens attityd och engagemang som viktiga faktorer för att behålla sin 

självständighet (Ahmad & Taylor, 2009). Som lekmannarevisor i en idrottsförening så 

utsätts man i sin roll för många olika intressekonflikter. Dels från medlemmar och 

styrelse men även inom organisationen där en vanligt förekommande intressekonflikt 

ofta finns mellan föreningens dam- och herrsektion eller mellan ungdomsverksamheten 

och seniorerna då man i regel har knappa resurser som ska räcka till många. Detta gör 

då att man i rollen som lekmannarevisor agerar utifrån vilken attityd man har till de 

olika konflikterna men även ens handlingsutrymme påverkas då man genom sin attityd 

och sitt engagemang skapar ett visst intryck hos till exempel styrelsen som då kan göra 
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att man får ökat eller minskat handlingsutrymme. Man kan också se det som om 

lekmannarevisorn till exempel har attityden att det uppdrag denne gör inte är så viktigt 

eller noga så kanske man gör som föreningen säger till en istället för att självständigt 

tänka och agera utifrån vad som egentligen förväntas av en för att slutföra sitt uppdrag i 

enlighet med god revisionssed (Nasution & Östermark, 2012). 

4.5.4 Livserfarenhet 

En individs livserfarenhet har också betydelse för hur man agerar i olika situationer 

(Windsor & Warming-Rasmussen, 2009). Windsor och Warming-Rasmussen (2009) 

menar att en revisors etik och moral kommer från personens hela livserfarenhet och 

även personliga anlag. När man tittar på en persons livserfarenhet så skiljer sig dessa 

erfarenheter många gånger åt beroende på olika saker så som till exempel vilka 

familjeförhållande man har eller var man växt upp samt vad man stött på under livet. 

Förmodligen påverkas man av de saker som man upplever och dessa finns som sagt 

alltid med personen i frågan och påverkar säkerligen hur denne agerar i olika situationer 

i förhållande till någon annan. Det är väl inte för inte som man brukar säga att man blir 

klokare med åren (dock inte sagt att detta är fallet). I en idrottsförening där man ofta 

ställer upp ideellt och där man i regel är känslosamt engagerad handlar mycket om att 

man litar på varandra (Nichols, Tacon, & Muir, 2012). Detta gör att om man till 

exempel har ett förflutet som lekmannarevisor i andra föreningar så som sin 

bostadsrättsförening eller vägföreningen där man bor så påverkar detta troligen 

handlingsutrymmet som föreningen ger denne i sin roll som lekmannarevisor. Som vi 

nämnt innan så är inte föreningar lika strukturerade som vanliga företag och många av 

de som sitter i styrelser med mera kanske inte har den kunskap de behöver och därför så 

förlitar man sig på den som väljs som till lekmannarevisor, särskilt om denne har ett 

förflutet som lekmannarevisor i andra föreningar.  

4.5.5 Arbetslivserfarenhet 

Nära sammankopplat med livserfarenheten är arbetslivserfarenheten som också 

påverkar hur en person agerar i olika situationer (Windsor & Warming-Rasmussen, 

2009). Denna aspekt påverkar också den kompetens som en person har och har 

självfallet betydelse för handlingsutrymmet man får men även skapar i föreningen. Som 

lekmannarevisor så gäller det att ha kunskaper om bland annat ekonomi så som 

bokföring med mera beroende på hur komplex föreningen är (Hemström & Giertz, 
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2011). Detta gör att om man till exempel arbetar på en ekonomiavdelning på ett företag 

så har man förmodligen en helt annan syn och förståelse för hur det går till och vad som 

är viktigt. Skulle man dessutom vara yrkesverksam revisor så gäller reglerna för 

kvalificerade revisorer fast att uppdraget egentligen bara är ett 

lekmannarevisorsuppdrag. Vilket ställer helt andra krav och med denna 

arbetslivserfarenhet och kunskap skapar man troligen ett större handlingsutrymme då 

man har ett kunskapsövertag jämtemot föreningen i sig.  

 

Alla ovan nämnda individuella faktorer är nära sammankopplade då de påverkar 

varandra och bidrar till utgången på olika sätt. En persons kompetens kommer bland 

annat från dess livs- och arbetslivserfarenhet medan kompetensen även påverkar en 

individs integritet. Detta då man till exempel kan uppfatta vissa situationer annorlunda 

om man har en annan kompetens och på så vis (lättare) kan uppfatta när något är 

felaktigt och som då riskerar att påverka individens integritet i sitt förtroendeuppdrag i 

idrottsföreningen.  Forskarna är överens om att de individuella faktorerna har en 

avgörande roll och att det är mycket upp till individen i fråga hur denne agerar i olika 

situationer (Ahmad & Taylor, 2009; DeZoort, Holt, & Taylor, 2012; Windsor & 

Warming-Rasmussen, 2009). 

 

4.6 Organisatoriska faktorer 

Inte bara individuella faktorer påverkar lekmannarevisorns handlingsutrymme i en 

idrottsförening utan även organisatoriska faktorer har betydelse. Detta då oavsett vem 

som är lekmannarevisor så kan uppdraget utföras i olika omfattning beroende bland 

annat på komplexiten och storleken på föreningen men även beroende på vad som står i 

föreningens stadgar med mera (Hemström & Giertz, 2011; Lundén, 2011; SISU, 2012).  

4.6.1 Storlek 

Tidigare forskning tyder på att små familjeföretag skiljer sig från stora börsnoterade 

familjeföretag där ägarfamiljen kommit långt bort från verksamheten och därför inte 

vårdar verksamheten på samma sätt. Istället utnyttjas verksamheten för egen personlig 

vinning istället för att se långsiktigt och vårda verksamheten och den nytta den bidrar 

med till samhället. (Miller, Le Breton-Miller, & Scholnick, 2008) Denna vision torde 

kunna appliceras på idrottsföreningar då mindre ideella föreningar värnar mer om själva 
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verksamheten och samhället medan en elitklubb troligen drivs hårdare med målet att 

vinna så mycket som möjligt (Garcia-del-Barrio & Szymanski, 2009). Att vi väljer att 

jämföra idrottsföreningar med familjeföretag är för att vi anser att de olika 

associationsformerna liknar varandra då det också i familjeföretag handlar mycket om 

känslor och andra mål än bara rent ekonomiska. Ett familjeföretag känner troligen också 

starkt för det verksamheten gör och verksamheten i sig är viktigare än att tjäna pengar. 

Dessutom så har man ett visst band till företaget precis som man har i idrottsföreningar 

där man oavsett om det går dåligt inte ger upp och byter företag eller idrottsförening. 

Storleken har så klart också betydelse för hur komplex föreningen är och hur mycket 

som bör göras i rollen som lekmannarevisor (Hemström & Giertz, 2011; Lundén, 2011; 

Riksidrottsförbundet, 2012). Detta påverkar troligen handlingsutrymmet då man kan 

tänka sig att i en mindre förening så krävs inte så stort handlingsutrymme för 

lekmannarevisorn då föreningen kanske inte har så invecklad bokföring och det inte 

heller handlar om så stora belopp. Det rör sig kanske bara om att kontrollera att kassan 

från kiosken som säljer korv och kaffe på matcherna eller tävlingarna sköts och att de få 

beslut som tas på styrelsemötena följs. Medan man i en mer komplex föreningen kanske 

behöver en revisor med mer kompetens som då även kräver ett större handlingsutrymme 

för att kunna utföra sitt uppdrag enligt god revisionssed.  

4.6.2 Relationer 

Som lekmannarevisor har man många relationer, dels med styrelsen men även med 

medlemmar och andra intressenter. I Lindvalls modell om den organisatoriska roll som 

ekonomer har i en organisation så lyfter Lindvall betydelsen av att det blir allt viktigare 

med samarbetet och de relationer som man i sin yrkesroll skapar. Vem man arbetar med, 

vilka som ingår i den inre kretsen och vilka relationer som finns i den yttre är 

betydelsefulla. (Lindvall, 2009) Tilliten är dessutom högre till den som har liknande 

social identitet som en själv vilket således påverkar handlingsutrymmet (Nichols, 

Tacon, & Muir, 2012; Smith, 2007). Hierarkin i en idrottsförening är inte heller så 

viktig (om ens befintlig) utan relationerna mellan till exempel styrelseledamöterna är 

det som väger tyngst. (Nichols, Tacon, & Muir, 2012) Smith (2007) menar också att 

olika positioner i styrelsen har en viss makt som i sin tur då kan påverka 

handlingsutrymmet i föreningarna. De mest maktfulla positioner är ordföranden, som är 

den som bestämmer agendan för mötena och den som har sista ordet. Kassören som får 

sin makt genom att det är kassören som har koll på de finansiella resurserna och 
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slutligen sekreteraren som är den som antecknar vad som sägs på mötena och för detta 

vidare till medlemmarna. (Smith, 2007) Detta gör att relationen som en lekmannarevisor 

har med framförallt ordföranden och kassören är viktiga och påverkar 

handlingsutrymmet då en mindre bra relation med till exempel kassören kan leda till att 

kassören försvårar för lekmannarevisorn på olika sätt. Eller att styrelsen inte känner 

tillräcklig tillit för lekmannarevisorn och därför lägger sig i mera och på det viset 

begränsar handlingsutrymmet. 

4.6.3 Styrelsesammansättning 

Styrelsen i en organisation har en viktig roll då det är de som sköter organisationen och 

verksamheten. Hur styrelsen ser ut är av betydelse då olika kompetens och erfarenhet 

gör att man kan bidra till olika saker och det finns studier som menar att en större 

engagerad styrelse leder till bättre finansiella resultat men även ökade möjligheter att 

prestera även idrottsligt. (Hyun Kim, Min Cha, Cichy, Ran Kim, & Tkach, 2012; Van 

der Walt & Ingley, 2003) Detta påverkar då handlingsutrymmet för lekmannarevisorn 

då styrelsen kan ha ett kunskapsövertag men även att de innehar en viss makt samtidigt 

som vissa styrelsepositioner har möjlighet att påverka mer än andra (Hyun Kim, Min 

Cha, Cichy, Ran Kim, & Tkach, 2012; Smith, 2007). Detta gör att om man har en stark 

styrelse, vilket i sig är bra för resultatet, så kan detta vara negativt för lekmannarevisorn 

då denne får mindre att säga till om och riskerar då att uppdraget inte utförs enligt god 

revisionssed. Men styrelsesammansättnigen kan även innebära att föreningens styrelse 

inte har den kompetens som krävs vilket då gör att lekmannarevisorn kan skapa sig 

större handlingsutrymme genom sin kunskap, sin relation till kassören eller liknande.  

4.6.4 Kultur 

Vidare är forskarna överens om att en organisations kultur påverkar anställdas attityder 

och agerande (Schein, 1990; Lehman, Chiu, & Schaller, 2004; Tsai, 2011; Wicker & 

Breuer, 2013). Lehman, Chiu och Schaller (2004) beskriver kulturen som processer där 

människors agerande och tankar påverkar kulturen och är något som byggs upp 

samtidigt som kulturen i sig påverkar individs agerande och tankar. En idrottsförenings 

kultur är alltså det som byggts upp genom åren av medlemmarna och något som präglar 

de som är engagerade i föreningen. Vidare så anses kulturen vara en viktig del av en 

organisation och något som kan förhindra organisatoriska problem (Tsai, 2011; Wicker 

& Breuer, 2013).  Inom idrott är sådant som bland annat fair play och tolerans viktiga 
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värderingar och dessutom brukar idrottsföreningar ha en stark tradition och värdesätta 

vänlighet vilket bidrar till en stark sammanhållning (Wicker & Breuer, 2013). 

Handlingsutrymmet för en lekmannarevisor borde då påverkas av kulturen eftersom 

kulturen påverkar hur en individ agerar och således påverkas dennes handlingsutrymme. 

I en idrottsförening med väldigt stark kultur skulle detta kunna innebära att 

lekmannarevisor gör som man gjort tidigare år för att normen (kulturen) säger att det är 

så man gör i denna förening.  

4.6.5 Medlemsstruktur 

Även medlemsstrukturen har ett visst inflytande på handlingsutrymmet i 

idrottsföreningar. Wilson, Plumley och Ramchandani (2013) menar att ägarstrukturen 

påverkar ett lags prestationer då rika ägare kan satsa mer pengar för att köpa in spelare 

med mera vilket i sig kan leda till bättre resultat. Dessa ägare satsar kortsiktigt för att 

vinna så mycket som möjligt vilket är deras mål med investeringen (Garcia-del-Barrio 

& Szymanski, 2009). För ideella föreningar översätter vi ägarstrukturen till 

medlemsstrukturen då det i dessa är medlemmarna som är ”ägarna”. Att det finns 

medlemmar i föreningar som dessutom finansierar föreningen är inget ovanligt. Dessa 

finansiärer får då mycket stor makt vilket gör att de har stort inflytande (Wilson, 

Plumley, & Ramchandani, 2013). Man drar sig troligen ofta också för att bli ovän med 

en sådan medlem, då de fast att de bestämmer mycket ändå gör mycket nytta för 

föreningen då man i regel har knappa resurser att röra sig med. Detta påverkar möjligen 

lekmannarevisorns handlingsutrymme då medlemmen har mycket att säga till om och 

man kan tänka sig att man inte ”vågar” eller ens vill gå emot denna viktiga finansiär då 

skadan om denne lämnar kanske blir större än om man ser mellan fingrarna ibland.  

Precis som för de individuella faktorerna så kan det finnas samband mellan de olika 

organisatoriska faktorerna. Storleken på föreningen bestämmer delvis komplexiteten 

som i säg avgör vilken styrelsesammansättning man behöver. Mer komplexa, stora 

föreningar driver troligen verksamheten mer åt företagshållet och mer pengar behövs för 

att finansiera verksamheten. Vilket i sin tur många gånger leder till en annan 

medlemsstruktur än en mindre förening som istället ser verksamheten som något man 

gör för bygden, dess invånare och samhället i stort. (Wilson, Plumley, & Ramchandani, 

2013; Hyun Kim, Min Cha, Cichy, Ran Kim, & Tkach, 2012; Miller, Le Breton-Miller, 

& Scholnick, 2008) 
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4.7 Sammanfattning 

För att studera lekmannarevisorns agerande i idrottsföreningar är det mest relevant att 

främst använda sig av ett stewardshipperspektiv där lekmannarevisorn sätter 

organisationens intresse främst. Vidare har vi valt att titta på agerandet och 

möjligheterna till agerande genom det handlingsutrymme som lekmannarevisorn dels 

får men även själv skapar på olika sätt. Till vår hjälp för att titta på handlingsutrymmet 

så används Cazas modell (jmf Figur 4.1) som enligt honom ska vara applicerbar på alla 

typer av arbete och även på lekmannarevisorn då även denne hamnar i oklara situationer 

i sin roll. Detta då uppdraget i sig är ganska oklart och ger utrymme för mycket 

tolkningar samtidigt som det många gånger skiljer sig åt mellan föreningarna beroende 

på bland annat storlek och komplexitet.   

Vad som då påverkar handlingsutrymme, tillika agerande, är enligt tidigare forskning 

både individuella och organisatoriska faktorer. Att det finns samband mellan de olika 

organisatoriska respektive individuella faktorerna är tydligt (jmf Figur 4.2) men de 

organisatoriska och individuella faktorerna påverkar troligen också varandra. För 

oavsett hur mycket till exempel kunskap och integritet man i sin roll som 

lekmannarevisor har så bör de organisatoriska faktorerna också ha en stor roll i det hela. 

Man kan tänka sig två olika föreningar där den ena är en mindre förening som har en 

mycket stark och företagande finansiär medan den andra föreningen, som visserligen är 

större, har en svag styrelse som saknar nödvändig kunskap. Att då en lekmannarevisor 

skulle agera på liknande sätt i samma situation om han/hon skulle varit aktiv i bägge 

föreningarna ställer vi oss tveksamma till. Detta då lekmannarevisorn i slutändan, med 

vårt perspektiv, kommer sätta föreningens intresse framför sitt egna och agerar därför 

med föreningens bästa i åtanke istället för det som kanske enligt god revisionssed krävs 

av lekmannarevisorn. 

Detta har gett oss en modell (se Figur 4.2) med både organisatoriska och individuella 

faktorer som vi tror påverkar lekmannarevisorns handlingsutrymme (agerande) i 

idrottsföreningar. 
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Figur 4.2 Faktorer som påverkar handlingsutrymmet för lekmannarevisorer i idrottsföreningar  
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5. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras den empiriska metod och det tillvägagångsätt som använts 

vid genomförandet av den kvalitativa undersökningen. En beskrivning av 

litteratursökning och datainsamlingsmetod ges samt hur urvalet till undersökningen 

gjorts. Slutligen redovisas intervjuform och intervjuguide. 

5.1 Litteratursökning 

För sökning efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av sökverktyg som 

tillhandahållits av högskolebiblioteket, Högskolan Kristianstad. Vi har använt oss av 

sökord som bland annat organization culture, layman auditor, sport club auditing, 

discretion, latitude of action och ett antal kombinationer av dessa för att hitta artiklar 

som angriper ämnen relaterade till vår frågeställning. Att kunna referera till 

vetenskapliga artiklar styrker våra argument och därmed ökar trovärdigheten för vårt 

arbete. Vid urvalet av vetenskapliga artiklar har vi först tittat på om ämnet 

överensstämmer med vad vi var ute efter och sedan vilket år den publicerats. Det blev 

många artiklar som var relativt nya, vilket å ena sidan är bra för då vet man att 

informationen är aktuell, men å andra sidan kan den var så pass ny att den inte är testad 

så många gånger empiriskt. Detta har vi försökt motverka genom att även läsa de 

artiklar som de grundar sig på, och i vissa fall, använda dem för att förstärka i vår 

rapport.  

Litteraturen vi har använt är aktuell från högskolekurser samt litteratur från 

högskolebiblioteket, Kristianstad. En del av litteraturen vi har använt är från 

högskolekurser vi tidigare läst och som vi har fått användning för nu i samband med 

denna uppsats. Vi har även använt litteratur som är specifik för ämnet utgiven från 

bland annat FAR och Riksidrottsförbundet. Information i den litteraturen ska man dock 

vara uppmärksam på då den oftast är normativ, det vill säga den berättar snarare hur 

man bör eller ska genomföra sitt uppdrag snarare än hur det är i verkligheten; oftast är 

det inte någon forskning som ligger till grund för informationen i boken. Då denna 

uppsats berör handlingsutrymme kan det vara relevant att veta vad man bör ha för 

handlingsutrymme för att kunna ställa det i relation till det man faktiskt gör med sitt 

handlingsutrymme ute i idrottsföreningarna. 
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5.2 Datainsamlingsmetod 

Syftet med denna studie är att utforska vad som påverkar handlingsutrymmet för 

lekmannarevisorer som verkar i idrottsföreningar. Det empiriska materialet fås genom 

intervjuer med aktiva lekmannarevisorer i idrottsföreningar. Intervjuer kan med fördel 

användas när man inte har för avsikt att generalisera utan snarare när man vill försöka 

hitta mönster och samband mellan olika faktorer. Vi har valt att göra en kvalitativ 

undersökning för att kunna få in så mycket ny information som möjligt (Silverman, 

2013). När ett ämne är relativt nytt som vårt ämne, är det bra med intervjuer då man kan 

få nya infallsvinklar från respondenterna när man ska försöka kartlägga och bygga ny 

modell. Informationen som man får i dessa intervjuer är så kallad primärdata det vill 

säga den är insamlad specifikt för att kunna svara på vår frågeställning (Saunders et al. 

2009). All annan data, till exempel om man använder någon annans empiriska studie, är 

sekundärdata (Saunders et al. 2009). Vår primärdata består av den information som vi 

fått från de intervjuer vi genomfört och som vi använder i vår analys.  

 

5.3 Kvalitativ undersökning 

5.3.1 Urval 

Då lekmannarevisorer har sitt uppdrag ideellt och har ett annat arbete som 

huvudsysselsättning var vi medvetna om att intervjuerna till stor del fick äga rum på 

kvällstid och helger, därför begränsade vi vårt urval till tre kommuner i mellanskåne det 

vill säga Eslöv, Höör och Hörby. Vi bor själva i det området och då slapp vi lägga tid på 

längre resande samt att vi båda har kontakter sedan vi var aktiva i några av dessa 

idrottsföreningar. På respektive kommuns hemsida hittade vi föreningsregister över alla 

föreningar i området och kunde lätt söka fram endast idrottsföreningar och skapa vårt 

eget register över idrottsföreningar vi skulle kunna tänka oss att kontakta.  

I vårt register fanns 136 föreningar, till åtta av dessa fanns ingen e-postadress därför 

plockades de bort från urvalet. Därefter valde vi ut föreningar av, vad vi ansåg, 

betydande storlek. Detta för att revisorerna skulle haft något att granska. Vi ville även 

försöka få ihop respondenter inom olika idrotter för att få en större variationsmöjlighet 

och då vi inte är ute efter att generalisera. I det inledande skedet skickade vi ut 21 

förfrågningar per mail (sju i varje kommun). Då det inte finns något register över 

lekmannarevisorer och detta inte heller är något man specificerar på till exempel sin 
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hemsida var vi tvungna att först gå via kontaktmailen i registret för att få fram 

kontaktuppgifterna till lekmannarevisorn. Detta visade sig vara en process som 

påverkade vårt urval negativt. Då vi efter en vecka inte fått några svar valde vi att 

skicka ut ytterligare förfrågningar och börja ringa, vilket resulterade i fyra intervjuer. Vi 

fick vara noga att poängtera att lekmannarevisorerna ska ha sitt uppdrag ideellt och inte 

anlitade genom sitt arbete på byrå. Det var annars svårt att ställa krav på respondenterna 

då vi inte direkt hade någon möjlighet att välja utan vi fick ta de som var villiga att 

ställa upp. Ett sådant urval kallas bekvämlighetsurval, där enligt Saunders et al. (2009) 

man konstaterar att tillgängligheten bestämmer vilka som kommer att delta i 

undersökningen. 

5.3.2 Intervjuform 

Insamling utav data har skett genom intervjuer med aktiva lekmannarevisorer i 

idrottsföreningar. Det finns tre olika typer av intervjuer ostrukturerade, 

semistrukturerade och strukturerade. Vid ostrukturerade intervjuer ställer man frågor 

som kan uppfattas på flera olika sätt av respondenten. Med en semistrukturerad intervju 

ställer man samma frågor till alla respondenterna men frågorna är öppna och det finns 

utrymme för respondenternas egna åsikter. En strukturerad intervju är väldigt styrd och 

respondenternas svar kan delas upp i olika kategorier som en enkät. För att kunna lättare 

jämföra respondenternas svar i vår studie och även för att försöka undvika alltför 

styrande frågor (eller för otydliga) kommer vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, då kommer vi också kunna anpassa frågorna och hur djupt vi går efter 

respondenternas förutsättningar. I de fall respondenterna samtycker kommer vi att spela 

in intervjuerna, detta för att spara tid och ha fullt fokus på att lyssna på svaren 

(Silverman, 2013). Vid transkriberingen kan man lyssna efter respondentens tonfall, 

ordval och kanske ifall denne tvekar eller verkar osäker på sitt svar. Att bli inspelad kan 

ibland kännas olustigt och bevärande därför är det viktigt som intervjuare att man är 

tydlig med att svaren behandlas konfidentiellt och bygga upp ett slags förtroende och en 

trygghet. Hur intervjuaren håller sig, hur man uttrycker sig och hur tillmötesgående man 

uppfattas av respondenten spelar stor roll. Det är den så kallade intervjuareffekten och 

kan påverka hur respondenten uppfattar frågan och hur trygg denne blir att lämna ett 

ärligt svar och inte det svar respondenten tror man vill ha (Saunders et al. 2009). 

Eftersom respondenterna behandlas konfidentiellt, det vill säga att vi vet vem som 

svarat vad men en läsare av denna uppsats kommer inte att kunna identifiera dem, har vi 
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valt att referera till dem som lekmannarevisor A-D. Intervjuer är en väldigt tidskrävande 

metod då man måste vara på plats och göra intervjuerna samt transkribera efteråt 

(Silverman, 2013) men detta till trots kan det ge ett djup till studien som enkäter inte 

skulle göra.  

5.3.3 Intervjuguide 

Vår intervjuguide (se bilaga 3) är uppdelad i olika frågeområden för att det ska bli en 

bra struktur på intervjun men utan att låsa in oss i alltför trånga frågor och därmed 

minska chansen till mycket av informationen respondenterna har (Silverman, 2013). 

Intervjuerna har varat mellan 35 minuter till lite över en timme. Vi utgår från de två 

huvudområdena i vår modell samt de fyra huvudområdena i Cazas modell som vi tog 

upp i den teoretiska referensramen och använder dem som frågeområden. I flera av våra 

frågeområden berör en och samma fråga flera delar i modellen. För att spara tid vid 

intervjun skickade vi ut ett mail till våra respondenter med enklare frågor av 

demografisk typ (Se Bilaga 4). 

Frågorna 1-11 rör de individuella faktorernas betydelse i vår modell. För att kunna 

belysa respondenternas kompetens, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet har vi ställt 

frågorna 1-3 samt 8-11 som fångar vad respondenten tidigare gjort, vilken kunskap man 

hade med sig in i uppdraget samt hur man använder sig av denna kunskap i uppdraget. 

 Faktorerna integritet och attityder är svåra att få fram genom rakt ställda frågor utan att 

förvirra respondenterna, detta medförde att det blev flera frågor kring dessa. Frågorna 4-

7 är ställda för att kunna hitta om respondentens attityd förändras om exempelvis någon 

närstående är aktiv i föreningen men också hur starkt respondentens eget intresse är för 

klubbens framgångar. Frågorna 20-23 ställdes för att belysa hur mycket respondenten 

styr själv i sitt uppdrag och hur stor ansträngning man lägger på sitt uppdrag. 

De organisatoriska faktorerna i vår modell storlek, styrelse, kultur och medlemmar 

nåddes genom frågeformuläret samt frågorna 12-19 där vi bland annat ville få fram hur 

sammansättningen i styrelsen och medlemmarna påverkar hur kulturen i föreningen är 

tillexempel om den är väldigt hierarkisk eller familjär och om detta i sin tur påverkar 

hur man agerar i sitt uppdrag.  
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 Relationerna man har till olika personer i föreningen i sitt uppdrag kan skilja sig åt och 

fungera på olika sätt, det är detta vi vill försöka komma åt med frågorna 14, 35-38 och 

till viss del även 32-34. 

5.4 Trovärdighet 

För att läsaren ska finna en trovärdighet i de resultat vi funnit är det viktigt att vi, det 

vill säga forskarna, kan visa sig insatta och pålästa i ämnet som berörs. Detta har vi 

genom våra tidigare erfarenheter som aktiva i idrottsföreningar samt genom vår 

utbildning. Det är även viktigt att man valt en för ämnet relevant metod. Vårt ämne är 

outforskat därför skulle en kvantitativ metod inte ge oss lika mycket som en kvalitativ. 

Därför har vi valt att genomföra intervjuer vilket ökar trovärdigheten. En svaghet med 

dessa intervjuer är att de är få och endast genomförts med representanter från två olika 

idrotter, detta gör att vi inte kan generalisera något i vår studie. För att väga upp dessa 

svagheter har vi tillexempel spelat in alla intervjuer och transkriberat dessa, även citat 

använda i denna uppsats är ord för ord likvärdig med vad respondenterna svarat. Våra 

intervjuer har styrts av våra intervjuguider, de har gett oss en likvärdig struktur på 

intervjuerna samtidigt som frågorna varit av lätt språk och öppna vilket indikerar att 

respondenterna inte blivit påverkade eller styrda i sina svar. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet ifrån den kvalitativa 

undersökningen. Kapitlet inleds empiriskt med resultatet av våra intervjuer, sedan 

presenteras resultatet av våra kompletterande intervjuer, det hela avslutas med 

analyser utifrån individuella och organisatoriska faktorer. Detta material ligger sedan 

till grund för de slutsatser som följer i kapitel 7. 

6.1 Resultatet av intervjuerna 

Intervjuerna är gjorda med lekmannarevisorer, som inte är yrkesverksamma revisorer, i 

olika idrottföreningar i Sverige. Då respondenterna är anonyma så har vi valt att 

benämna dem med bokstaven A till och med D.  

6.1.1 Respondent A 

Respondent A är lekmannarevisor i en mindre idrottsförening sedan många år tillbaka 

och har själv ett förflutet som aktiv i föreningen både på ungdoms – och seniornivå. Är 

idag avtalspensionär, utbildad till naturvetare men hamnade på bank av en ren 

tillfällighet. Dock har han inte arbetat med ekonomi på banken utan istället IT och 

säkerhet. Han har idag ingen koppling till föreningen mer än just i sin roll som 

lekmannarevisor.  

Varför just han blev lekmannarevisor i föreningen trodde respondent A hade samband 

med att han arbetade på bank, trots att det inte var något ekonomiskt som han sysslade 

med. Detta i kombination med hans tidigare engagemang som aktiv i klubben under 

många år. Idag är han endast stödmedlem och bakgrunden till att han fortfarande är kvar 

i föreningen är enligt honom själv alla de aktiva åren sedan ungdomen. Att hitta 

frivilliga som kan tänka sig ställa upp är enligt respondent A ett problem då många idag 

har så mycket annat att göra och då inte vill ställa upp på grund av olika saker så som 

arbete, familj och andra intressen. Respondent A själv är till exempel lekmannarevisor i 

en annan förening med samt i vägföreningen där han bor. Han är också medlem i en 

idrottsförening där han är aktiv (utövar sporten) men där är han inte involverad i 

styrelsearbetet utan ställer upp mer praktiskt.  

När frågan kom om hur respondent A själv såg på sin roll i föreningen så benämnde han 

sig själv som ”amatörrevisor” istället för lekmannarevisor och ansåg att uppgiften var 

”… att man granskar någonting. Att verksamheten drivs på ett sunt sätt vilket är mina 
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egna tankar om att så ska det vara”. Respondent A betonar också att rollen är 

föränderlig och har ändrats över tiden precis som övriga samhället. När han först blev 

lekmannarevisor i föreningen så handlade granskningen om att granska räkenskaperna 

och gå igenom verifikationerna vilket har gått över till att man istället granskar 

verksamheten på ett mer övergripande sätt. Räkenskaperna sköts av yrkesekonomer och 

de sköter även granskningen av dessa. Man litar helt enkelt på att räkenskaperna sköts 

och enligt respondent A var detta en förutsättning för att han skulle fortsätta som 

lekmannarevisor. Alltså att han kände förtroende för den som skötte räkenskaperna 

särskilt när det började handla om allt större summor. Det är även dessa yrkesekonomer 

som har satt upp reglerna eller kanske mer riktlinjerna för hur man ska sköta 

räkenskaperna och bör agera i övrigt.  

Den typiske medlemmen är enligt respondent A väldigt svår att beskriva men det som 

han märkt under sina år är att dagens medlem är mer flyktig och flyttar oftare mellan 

föreningar än förr. Förr så var man mer trogen ”sin” förening och detta gjorde också att 

man stannade längre och hjälpte till vid sidan av på ett annat sätt än idag. Vad beträffar 

styrelsen i föreningen så har respondent A väldigt ytlig kontakt med dessa. Styrelsen 

består av ett antal gamla (alltså trogna medlemmar som varit aktiva i många år) och 

några som sitter på positioner som är mer ombytliga. Framförallt ordföranden har skiftat 

ofta på senare år, vilket då gör att det blir svårt att få kontinuitet. ”Men som sagt det går 

alltid att ersätta en person men det förändras, det görs på ett annat sätt.  Men man 

behöver inte göra som man gjort alltid, det blir oftast bra ändå till slut”. Ett annat 

kontroversiellt problem enligt respondent A är hur man ersätter de som ställer upp. 

Detta är en av svårigheterna med att driva en ideell idrottsverksamhet då det i regel 

kommer en korsning när man vill ha betalt och frågan är då hur man ska lösa detta. 

Själv får han inte betalt och han skulle heller inte vilja ha det med tanke på den 

arbetsinsats han lägger på uppdraget varje år. För övrigt anser respondent A att grunden 

för att föreningen fungerar och överhuvudtaget finns kvar är de trogna eldsjälarna som 

ställer upp helt ideellt och som varit verksamma under många år i föreningen.  

Vidare anser respondent A själv att han lägger väldigt lite tid på uppdraget, troligen för 

lite. Han deltar heller inte på några styrelse- eller årsmöten. Han anser också att man bör 

vara mer aktiv och kanske närmare föreningen för att fullgöra sitt uppdrag. Vidare styr 

han sitt uppdrag helt själv och eftersom yrkesekonomerna sköter räkenskaperna så litar 



Gangefors och Svensson 

 

41 
 

 

respondent A på dessa och engagerar sig inte alls inom detta område. Detta gör också att 

några tekniska hjälpmedel inte behövs, utan enligt respondent A så är hans enda 

hjälpmedel hans egen hjärna.   

Enligt respondent A så har han helt klart möjlighet att påverka både styrelse och kassör 

men utnyttjar inte detta då han litar på dem. Dessutom har det, i alla fall än så länge, 

inte dykt upp något sådant men han skulle inte ha några problem att säga ifrån om hans 

ansåg att det skulle behövas.  I föreningen är de för övrigt två lekmannarevisorer och 

arbetsfördelningen är jämt fördelad mellan dem dock är den andra mer aktiv i 

föreningen för övrigt. Deras uppgifter är enligt respondent A att träffas en gång om året 

och då granska styrelsens redogörelser och ställa frågor om varför det ser ut som det gör 

samt jämföra med tidigare år. Dock överlåts räkenskaperna (verifikationsgranskningen) 

till yrkesekonomerna.   

6.1.2 Respondent B 

Respondent B är lekmannarevisor i en mindre idrottsförening sedan 15 år tillbaka och är 

än idag mycket aktiv. Han går på alla deras matcher, närvarar på årsmötena (inte missat 

mer än ett årsmöte på 25 år) samt hjälper till att ta inträde på matcherna med mera. Han 

har själv också ett förflutet som utövare av sporten i föreningen. Idag arbetar han på en 

större bank och utbildning han har är att han gått ekonomisk linje på gymnasiet.   

När respondent B tillträde som lekmannarevisor i idrottsföreningen för många år sen så 

var det i samband med att den ena av föreningens två revisorer slutade. Den som var 

kvar hade varit revisor i föreningen i över tio år. Detta gjorde enligt respondent B att 

någon instruktion till uppdraget inte behövdes då den sittande lekmannarevisorn kunde 

rutinerna och var väl insatt i hur de gjort tidigare. På frågan i om varför just han blev 

vald till lekmannarevisor i föreningen så var hans egen förklarning följande; ”… att han 

var banktjänsteman i professionen och att man därför likställde att han kan räkna då 

kan han vara revisor”.  Han har tidigare haft liknande uppdrag som lekmannarevisor 

men då inte i idrottsföreningar utan istället i andra typer av intresseorganisationer.  

Sin roll i föreningen ansåg han vara viktig och uppdraget som lekmannarevisor, som 

han styr över själv, bestod enligt respondent B av att kontrollera kassörens arbete och 

alla verifikationer. De var som tidigare nämnt två lekmannarevisorer i föreningen och 

arbetsfördelningen var att den ena läste upp verifikationerna och den andra prickade av. 
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Respondent B uppskattade att tiden de la ner på uppdraget var knappt tre timmar och 

han ansåg att det var tillräckligt för annars hade kassören enligt honom inte skött sig. 

Respondent B får inte heller någon ersättning för att han ställer upp som 

lekmannarevisor.  Han tyckte att de gör ett bra jobb men erkände att de slarvat med 

granskningen av verksamheten. Dock hade han svårt att tänka sig att det fanns något 

som behövdes granskas i deras förening då de inte hade särskilt många verifikationer 

och det inte heller rörde sig om så stora belopp. När frågan om hur det går för 

föreningen prestationsmässigt kom så ansåg respondent B att det gick bra ”de visade 

vinst varje år och kassan var bra”.  

Enligt respondent B är den typiske medlemmen en spelar eller före detta spelare som 

har någon anknytning till orten på något vis. Detta stämmer också bra in på styrelsen 

som består av före detta spelare mellan 45-55 år. Utmärkande är också att det har en 

liten omsättning i styrelsen och de som sitter ofta sitter i många år. De som respondent 

B har mest kontakt med i styrelsen är ordföranden och kassören men kontakten är oftast 

bara inför bokslutet/årsmötet.  

Enligt respondent B så känner han att han litar på styrelsen och har inte känt av att de 

försökt påverka honom i sitt uppdrag. Dock har han själv möjlighet att påverka både 

styrelse och kassör i sin roll som lekmannarevisor vilket han inte utnyttjat mer än att 

han kommit med praktiska tips och råd. Sådana tips/råd kan till exempel vara att höja 

medlemsavgiften, använda e-post istället för brev vid vissa utskick eller att införa 

internetbank med betalning. Den kassör som föreningen har nu har suttit under hela 

tiden som respondent B varit lekmannarevisor och han känner stort förtroende för 

honom då han är noggrann men också för att de i ungdomen spelat tillsammans i 

föreningen. Att han kan lita på kassören och att denne är noggrann är en förutsättning 

för att respondent B ska vilja fortsätta ställa upp som lekmannarevisor. Vidare menar 

respondent B att föreningen och uppdraget i sig bygger på långa relationer och alla är 

väldigt måna om att det går bra för föreningen. Att få frivilliga att ställa upp är än så 

länge inte något större problem enligt respondent B men han ser ändå förändringen då 

det har blivit svårare än det varit förr.    

6.1.3 Respondent C 

Respondent C är lekmannarevisor i en mindre idrottsförening sedan 20 år tillbaka och 

har varit aktiv i föreningen i drygt 55 år. Han är idag pensionär men engagerar sig i flera 
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av ortens olika föreningar, både idrotts- men även andra intresseföreningar och han är 

lekmannarevisor i totalt fyra ideella föreningar. Respondent C har en ekonomisk REAL-

examen och har dessutom gått utbildning på Hermods. Han bor på orten och har även 

arbetat på orten (i hela sitt liv) på ett stort internationellt företag som bland annat 

marknadschef och platschef.    

Respondent C blev tillfrågad att vara revisor för att han dels hade en stark koppling till 

föreningen som aktiv i sin ungdom samt hans ekonomiska bakgrund. Han är fortfarande 

en trogen medlem i föreningen och följer lagen varje vecka på något sätt. Vidare anser 

respondent C att hans roll i föreningen är ganska liten men hans sett att se på 

lekmannarevisorns roll är att ”att styra upp att ekonomin hålles på ett riktigt sätt”. 

Vilket i en liten förening enligt respondent C inte är så lätt då det är svårt att få frivilliga 

att ställa upp ideellt och som är villiga att lägga ner den tiden och binda upp sig på det 

sättet som det krävs. Ett problem som respondent C tror är genomgående för föreningar 

på små orter. Detta gör också att man inte kan vara för petig och skälla för risken finns 

då att de slutar och eftersom det är så svårt att hitta frivilliga så är det viktigare att 

helheten stämmer. Enligt respondent C så är hans erfarenhet att räkenskaperna i små 

föreningar ofta är bristfälliga men att detta är okej då det annars skulle vara svårt att få 

det att fungera. 

I sin roll som lekmannarevisor i idrottsföreningen anser respondent C att han helt och 

hållet själv styr över uppdraget och vad som ska göras. Han känner heller inget direkt 

försök till påverkan ifrån styrelsens sida men han bedömer styrelsen som ganska slapp 

som han själv uttryckte det. Han har heller aldrig själv försökt styra styrelsens arbete 

mer än att han har försökt att förbättra rutinerna kring hanteringen av kassan som skötts 

mindre bra. Dock har respondent C aldrig gjort någon uppföljning om detta har 

förbättrats och han medger själv när han tänkt efter en stund att det kanske man skulle 

gjort. Respondent C känner också att det finns svårigheter att ändra på saker då man ofta 

möts av ”så har vi alltid gjort” och han anser också att föreningarna i stort ofta har 

alldeles för mycket kontanta medel fast att det idag inte behövs.  

Två lekmannarevisorer i föreningen och arbetsfördelningen är jämt fördelad. Uppdraget 

går ut på att de, rätt så kort tid innan årsmötet, får räkenskaperna som de sedan granskar. 

Vid frågor och oklarheter ställer respondent C dessa främst till kassören och då 
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diskuterar de hur problemet uppstått och vad man kan göra för att förhindra att det sker 

igen. Annars har de inte mycket kontakt med styrelsen. Respondent C medverkar dock 

alltid på årsmötena. Respondent C uppskattar att han lägger runt 20 timmar på 

uppdraget och det är allt han har tid med. Mer anser han inte att han har möjlighet att 

lägga då man då hade fått gå in mer och peta vilket inte respondent C anser vara 

lämpligt i en sådan här förening.  På frågan om respondent C tänker fortsätta som 

lekmannarevisor när hans mandatperiod går ut så svarar han bestämt nej. Han har helt 

enkelt inte tid men betonar också att de måste hitta någon som kan ta över efter honom. 

Det faktum att föreningens kassör ibland sköter sitt uppdrag tveksamt är dock inget som 

påverkar beslutet om respondent C fortsatta engagemang som lekmannarevisor i 

förenigen.  

Den typiske medlemmen är enligt respondent C en aktiv spelare eller medhjälpare så 

som till exempel tränare som är orienterad runt orten. Vad gäller styrelsen så är det 

personer som tidigare varit aktiva eller har annat intresse i klubben och de sitter i regel 

länge på sina poster. Detta då ingen annan vill ha det och rekryteringsproblemen är 

stora. ”Det är samma gamla tanter och gubbar i alla föreningar” vilket respondent C 

tycker är beklagligt. Han menar att unga måste vara med och även kvinnor för enligt 

honom blir det bättre och det är nyttigt med nytt blod och nya idéer. ”Gamla gubbar- 

gamla traditioner, svårare att ändra rutiner”. Dock menar respondent C inte att man 

ska förkasta de äldres enorma insatser men han påpekar att det många gånger är svårt att 

förändra då ofta gamla protokoll om hur det gjorts förr följs.  Detta tror inte respondent 

C är framtiden för de ideella föreningarna då samhället ständigt förändras. 

6.1.4 Respondent D 

Respondent D är lekmannarevisor i en mindre idrottsförening sedan fyra år tillbaka och 

har egentligen sedan barnsben varit aktiv i föreningen på något sätt. Han har bland annat 

varit tränare och vice ordförande men även spelare. Han arbetar som ekonomichef på ett 

företag i bil-branschen och är utbildad civilekonom. Då respondent D är uppvuxen och 

fortfarande boende på orten, välkänd i föreningen och det faktum att han dessutom 

arbetat som revisorsassistent några år så var det inget konstigt att det var just han som 

blev tillfrågad att vara lekmannarevisor. Annars är han idag förutom i rollen som 

lekmannarevisor inte mer aktiv än som förälder då sonen spelar i föreningen.  
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Rollen som lekmannarevisor ser respondent D som något nödvändigt ont och han anser 

själv att han inte bidrar nämnvärt till föreningen. Men han känner att då han växt upp i 

föreningen så har han någon inneboende känsla för föreningen och därför ville han 

ställa upp. Uppdraget går ut på att verifiera så ekonomin stämmer med det som står i 

föreningens rapporter. De är i föreningen två stycken lekmannarevisorer var av den 

andra saknar ekonomisk kunskap och egentligen bara gör som respondent D säger. 

Dock lägger de ner lika mycket i tid, eller som respondent D uttryckte det ”lika lite 

tid”. I sin roll försöker han ge råd men vara försiktig i sina uttalanden då han inte vill 

framstå som att han vet hur allt ska skötas. Respondent D anser ändå att det är en viktig 

del i uppdraget att informera styrelsen om den ekonomiska ställningen och vilka 

konsekvenser vissa handlingar kan få för styrelsen. Detta då han precis som många 

andra bara blir inkastade i sina roller och då kanske utan att egentligen ha rätt kunskap 

vilket då gör att man inte vet vad all information betyder. Vidare lägger han ner ungefär 

fyra timmar på ett år och medvetenheten finns hos respondent D att han egentligen nog 

borde granska mer för att ”hjälpa föreningen, som är huvudsyftet i lekmannarevisorns 

roll”. Och då även hur verksamheten sköts men enligt respondent D beror detta på att 

han vill lägga så lite tid som möjligt och även trampa på så få tår som möjligt. Alla är 

som sagt med på detta ideellt och det är svårt att få tag på frivilliga vilket gör att ” 

ideella krafterna är man rädd för att förlora”. Dessutom finns det inga krav utifrån 

eller från föreningen och eftersom man gör det ideellt så anser respondent D att man då 

vill lägga så lite tid som möjligt.   

Den typiske medlemmen är från orten och är antingen själva aktiva som spelar eller 

tränare eller så är det före detta spelare som nu har barn som är aktiva. Styrelsen består 

av två olika typer av medlemmar, dels den som har barn som spelar i föreningen och lite 

tid över och som hade tyckt det skulle vara spännande att hjälpa till. Och dels de som 

egentligen inte har tid över men som känner starkt för föreningen och vill hjälpa till 

ändå. Styrelse sitter oftast så länge som de håller ut och därför är omsättningen på folk 

låg. Den som respondent D har mest kontakt med under sitt uppdrag är kanslisten och 

även kassören. I rollen som lekmannarevisor känner respondent D att han styr helt och 

hållet själv över uppdraget och känner varken påtryckningar från styrelsen eller anser 

själv att han måste påverka styrelsen eller kassören nämnvärt. Dock har han troligen 

möjligheten då de lyssnar om respondent D skulle säga till om något. Men eftersom 
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hela rollen är utan krav från föreningens sida så blir det så att respondent D inte heller 

lägger sig i så mycket för då krävs det mer arbetsinsats vilket han inte har velat lägga.  

Enligt respondent Ds uppfattning så har föreningen förstått att man måste ha lite 

grupptänk om man ska få det att fungera. Jämfört med förr då några få gjorde ofantligt 

mycket så är det nu istället så att man är flera stycken som hjälps åt enligt respondent D. 

Detta var ett av villkoren för att respondent D tackade ja till att vara kassör nästa år. 

Han har blivit tillfrågad många gånger men nu när det dessutom var så att en av hans 

bästa vänner skulle ta över ordförandeposten så kändes detta som en kul grej att göra 

tillsammans och, för att mildra det dåliga samvetet, hjälpa föreningen mer aktivt.  

 

Tabell 6.1 Resultat respondent A-D individuella faktorer 
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Tabell 6.2 Resultat respondent A-D organisatoriska faktorer 

 

6.2 Resultatet av kompletterande intervjuer 

Tanken från början var att vi endast skulle intervjua lekmannarevisorer i olika stora 

idrottsföreningar för att se om det finns några likheter, skillnader eller mönster i deras 

handlingsutrymme och hur de upplevde detta. Men flertalet av de större 

idrottsföreningar vi kom i kontakt med visade sig använda yrkesverksamma revisorer. 

Detta finner vi vara en viktig iakttagelse i denna studie – att många idrottsföreningar 

använder så kallat yrkesverksamma (”professionella”) revisorer. Därför valde vi att gör 

kompletterande intervjuer med ledamöter i styrelsen i två större föreningarna för att 

försöka få förståelse för varför de hade valt yrkesverksam revisor istället för 

lekmannarevisor. Intervjuerna varade 35-45 minuter och baserades på en intervjuguide 

(se bilaga 5) med nya frågor anpassade till dessa föreningar och deras val att använda 

yrkesverksamma revisorer. 

6.2.1 Respondent E 

Respondent E är vice ordförande i en större elitsatsande idrottsförening och hon och 

hennes familj har varit aktiv i föreningen i många år. Föreningen har 20 aktiva lag och 

har både en dam- och en herrsektion samt en stor ungdomssektion. Båda seniorlagen 

spelar på elitnivå men man satsar även aktiv på ungdomsverksamheten där man just nu 

arbetar med att värva bra tränare så man kan utveckla sina egna produkter. Detta för att 

kunna försörja seniorlagen med egna talanger istället för att behöva ta in mycket utifrån.  



Gangefors och Svensson 

 

48 
 

 

Att föreningen har yrkesverksam revisor är egentligen en ren tillfällighet då nuvarande 

revisor hade en son som spelade i ett pojklag och därför ställde upp. Idag har revisorn 

ingen koppling till klubben och hans arbete är också helt ideellt. Föreningen har tidigare 

haft lekmannarevisor och de som var det innan den verksamma revisorn tog över var 

spelare som hade ekonomisk bakgrund. Enligt respondent E så fungerade detta också 

men hon tyckte personligen att de var för involverade i föreningen för att det skulle 

kännas bra. Fördelen som respondent E känner med att ha yrkesverksam revisor är att 

man vet att ekonomin är skött som den ska vilket känns tryggt. Vidare menar hon också 

att risken för svarta pengar blir obefintlig när man har yrkesverksam revisor vilket hon 

förespråkar. På frågan om vad den yrkesverksamma revisorn granskar svara respondent 

E att han granskar räkenskaperna, inte alls verksamheten. Dock kontrolleras de ständigt 

av specialidrottsförbundet då de ligger i den serien som de gör. Detta upplever 

respondent E som väldigt krävande då de hela tiden måste rapportera till förbundet men 

denna kontroll rör egentligen bara ett av seniorlagen. Skulle den revisorn som 

föreningen har idag avsäga sig sitt uppdrag så menar respondent E att de kommer välja 

en yrkesverksam revisor igen oavsett om det skulle betyda att de skulle behöva betala 

för tjänsten.  

6.2.2 Respondent F 

Respondent F är nyligen tillträdd ordförande i en större elitsatsande idrottsförening men 

har tidigare både varit ungdomsansvarig och även ordförande i föreningen. Han har 

dessutom stor kunskap om föreningslivet då han också är ordförande i en typ av 

föreningsallians på orten. Idrottsföreningen har en huvudidrott men även två mindre 

idrotter som ingår i föreningen men fokus ligger på huvudidrotten och det är den som 

respondent Fs svar vidare berör.  

Idrottsföreningen har både en herr- och en damsektion samt ungdomsverksamhet. 

Damsektionen ingår dock i ett sammarbete med en annan närliggande klubb, detta då 

det enligt respondent F har varit svårt att självständigt hålla igång damlaget under 

senare år. Även herrlaget har ett samarbete men i detta fall är det istället med en klubb 

som ligger några serier över och syftet är istället att kunna låna spelar emellan 

klubbarna. På ungdomsverksamheten satsas det självklart då det är ifrån dessa som 

föreningen bygger hela sin verksamhet och målet är att utbilda ungdomarna enligt 

respondent F.  
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Tidigare har man haft lekmannarevisor i föreningen men för några år sen så valde man 

att anlita en yrkesverksam revisor istället av kvalitetsskäl enligt respondent F. Detta för 

att de ville att deras förening skulle vara, som han själv uttryckte det, ”proffsigt skött”. 

Kraven utifrån menade respondent F var att revisorn skulle följa god revisionssed och 

föreningen betalade också för revisionen. Något som respondent F helt klart tyckte var 

värt pengarna. ”Man känner sig trygg, kan sova lugnt om nätterna”. Det den 

yrkesverksamma revisorn granskade var räkenskaperna och han hjälpte också till att ta 

fram rapporter, analyser och beslutsunderlag. Någon annan granskning av verksamheten 

gjordes inte, i alla fall inte vad respondent F kände till. 

 

Tabell 6.3 Resultat respondent E-F 

 

 

6.3 Analysen av resultatet 

6.3.1 Egna reflektioner av respondenterna A-D 

När vi träffade respondent A fick vi intrycket att han var en man med hög integritet och 

moral. Vi fick uppfattningen att han strakt trodde på att man skulle agera så korrekt som 

möjligt enligt de föreskrifter som fanns oavsett vilken uppgift det gällde. Detta kan ha 

att göra med hans arbetsbakgrund där han arbetat med säkerhetsfrågor på bank vilket 

skiljer sig från andra professioner då det finns en ständigt hög risk med att hantera 

likvida medel. En annan sak som vi reflekterade över var hans medvetenhet om vad vi 

egentligen eftersökte med tanke på vilka frågor vi ställde. Man märkte att han 

analyserade och granskade det vi sa och var inte heller rädd för att berätta för oss att han 

gjorde det.   
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Respondent B var en annan typ av person och han hade en hög kompetens inom just 

bankrelaterad ekonomi. Hans intresse låg i den ekonomiska biten och man märkte också 

tydligt att han hade ett brinnande intresse för föreningen i sig och var mycket aktiv. En 

sak som vi la märke till under intervjun var att han hela tiden tänkte på föreningen i 

ekonomiska termer. Till exempel när vi frågade om hur det gick prestationsmässigt för 

föreningen så svarade han direkt att ekonomin var bra och reflekterade inte ens över om 

det var just ekonomin vi menade.  

När det gäller respondent C så fick vi direkt uppfattningen att detta var en hjälpsam, 

snäll man som alltid ställt upp och värnat om orten där han bott och varit verksam under 

hela sitt liv. Han var inte heller så principfast och korrekt som vi uppfattade de tidigare 

respondentera A och B. Han menade istället att helheten var viktigare då risken annars 

var att de ideella viktiga personerna hoppade av.  

Respondent D var den i särklass yngsta personen som vi intervjuade och vår uppfattning 

om honom var att han levde ett intensivt liv och försökte ställa upp där han kände sig 

förpliktad att göra det. Respondent D var också mer försiktig i sin roll och vi upplevde 

honom som en omtänksam person som ville alla väl. Vi upplevde också det som att han 

kände ett visst ansvar för föreningen och dess överlevnad.  Detta precis som vi 

uppfattade det när vi intervjua respondent C men hans fokus var mer orten i sig än en 

enskild förening.  

6.3.2 Analys kopplad till de individuella faktorerna 

När vi har tittat på relationen mellan lekmannarevisorn, i detta fall agenten, och 

föreningen som då är principalen så har det visat sig att alla vi intervjuat tagit detta 

uppdrag för att de känt någon typ av förpliktelse eller samhörighet till föreningen. Att 

frivilliga ställer upp är en nödvändighet för att föreningarna ska överleva och precis som 

respondent B nämnde är alla väldigt måna om att det går bra för föreningen. Detta 

indikerar att man bör använda ett stewardshipperspektiv där föreningens intresse sätts i 

första rummet för att utforska den här typen av organisationer (Van Puyvelde, Caers, Du 

Bois, & Jegers, 2012). Det är heller ingen som verkar utnyttja sin roll som 

lekmannarevisor för egen vinnings skull utan man ser till och med ibland mellan 

fingrarna för att föreningen ska överleva.  
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Det som tydligt framkom i alla intervjuer var att lekmannarevisorerna oftast har någon 

typ av ekonomisk bakgrund och att de har ett förflutet i föreningen på något vis (se 

tabell 6.1). I detta fall har tre av fyra respondenter arbetat med ekonomi medan det 

endast är respondent A som inte har haft ekonomiska uppgifter dock har han arbetat på 

bank vilket kan ha gjort att föreningen troligen tolkat som att han kunde det 

ekonomiska. Då det är frivilliga som sitter i styrelsen så är det troligt att dessa saknar 

den inblick som behövs och därför frågar sådana som de känner och som de tror kan den 

ekonomiska biten. Detta menar också Nichols, Tacon och Muir (2012)  som betonar att 

man oftast rekryterar ”inifrån” föreningen istället för utifrån och Smith (2007) menar att 

det bygger på att man kan lita på varandra och därför väljer man ofta sådana personer 

som man känner och har något gemensamt med. Många av respondenterna har tidigare 

spelat i föreningen eller har barn som är aktiva.  Respondent B ger ett tydligt exempel 

när han förklarar sin relation till och förtroendet han kände för kassören i föreningen, 

vilken han kände sedan länge då de spelat ihop i sin ungdom. Även respondent A och 

respondent D menar att det är viktigt att man kände förtroende för den som skötte 

räkenskaperna. Alla dessa tre var tveksamma till att ställa upp som lekmannarevisorer 

om de inte hade litat på de som skötte räkenskaperna. Endast respondent C ansåg att 

detta inte hade betydelse för honom. Men då han som person var van att inta denna roll 

och dessutom gjorde det för ortens överlevnad så hade han troligen en högre acceptans 

för felaktigheter och gick mer på vad som kändes rätt för orten än vad som var rätt 

enligt god revisionssed.  

Respondent A menade att han var för långt ifrån föreningen för att fullgöra sitt uppdrag 

på ett så bra sätt som möjligt medan respondent E istället menade att det var mindre bra 

att vara aktiv i föreningen. Detta då det enligt henne var tryggare att ha någon 

utomstående som skötte revisionen vilket även respondent F ansåg. Av det som vi fått 

fram så verkar det dock inte ha någon större betydelse mer än att respondent A som var 

mindre aktiv i föreningen var den enda som granskade själva verksamheten. Dock 

granskade de yrkesverksamma revisorerna, som inte heller var aktiva i föreningarna, 

endast räkenskaperna precis som de andra tre respondenterna som var mer aktiva i 

föreningarna vilket tyder på att det finns andra aspekter som har betydelse. I denna fråga 

är forskarna inte heller överens och vissa menar att det finns andra aspekter som är 

viktigare (Jamal & Sunder, 2011; DeZoort, Holt, & Taylor, 2012). 
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En av de faktorer som tidigare studier tagit upp är kompetensen, vilken ska ha stor 

betydelse för hur tillförlitlig revisionen är (DeZoort, Holt, & Taylor, 2012). Det som 

förbryllade oss när vi intervjuade våra respondenter var att de som hade ekonomisk 

utbildning och som arbetet med ekonomi på något vis inte verkade fullgöra sitt uppdrag 

enligt god revisionssed då de enligt egen utsago inte granskade verksamheten någonting 

(se tabell 6.1 och 6.3). Granskningen av verksamheten är enligt Riksidrottsförbundet en 

viktig del som ska ingå i lekmannarevisorns uppdrag dock kan den skilja sig åt beroende 

på föreningens storlek och komplexitet (Riksidrottsförbundet, 2012b). Men oavsett om 

de föreningar vi tittat på troligen inte är särskilt komplexa så saknas granskning av 

verksamheten helt i fem av sex föreningar. I det material som vi samlat in så finns en 

tendens att de som har ekonomisk bakgrund fokuserar endast på granskning av 

räkenskaperna. Det är alltså endast respondent A som granskar verksamheten och han 

har aldrig arbetet med ekonomi till skillnad från de andra. Dock granskar han inte 

räkenskaperna men föreningen har lagt ut detta på yrkesekonomer och på så viss är ändå 

respondent A den som fullgör sitt uppdrag bäst enligt vår tolkning av god revisionssed. 

Att detta endast skulle bero på kompetensen som respondenten har är inte helt 

övertygande då det finns fler faktorer som spelar in enligt tidigare forskning.  

Integritet, attityder och en persons både arbets- och livserfarenhet är några faktorer som 

sannolikt också påverkar hur man agerar i olika situationer (DeZoort, Holt, & Taylor, 

2012; Windsor & Warming-Rasmussen, 2009). Integritet är en svår faktor att fånga men 

när vi träffade respondenterna så fick man ändå en viss känsla för hur de var. Absolut 

högst moral uppfattade vi att respondent A hade då han inte var rädd för att ifrågasätta i 

fall något var fel och att han också var väldigt medveten om vad han egentligen gjorde. 

Respondent B kändes mer som en person som visserligen kunde väldigt mycket inom 

sitt område men som mer gjorde som de gjort tidigare i föreningen och kanske inte 

ifrågasatte detta nämnvärt medan respondent C och D var mer försiktiga i sina 

uttalanden. De var visserligen väl medvetna om bristerna i föreningarna men ville dels 

lägga ner så lite tid som möjligt och dels trampa på så få tår som möjligt som 

respondent D uttryckte det. Respondenternas attityder spelar också roll då man som till 

exempel respondent D som ansåg att hans roll var ett nödvändigt ont som egentligen 

inte var till någon större nytta för föreningen vilket även respondent C indikerade. Att 

då respondent C hade lättare att släppa igenom felaktigheter och att respondent D var 
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väldigt defensiv i sin roll kanske då inte var så konstigt. Medan de andra två 

respondenterna ansåg att de utgjorde en viktig roll i föreningen och då troligen var 

betydligt noggrannare i sin granskning. Vidare har lekmannarevisorns agerande eller 

handlingsutrymme troligen också med respondenternas arbets- och livserfarenheter att 

göra. Respondent A som har arbetat med säkerhetsfrågor på bank och där han har arbetat 

med att granska och kontrollera men även att rätta till hur bland annat bankpersonalen 

skött de föreskrivna rutinerna. Detta gör att han har varit ”utsatt” för detta under större 

delen av sitt liv och han känner sig troligen mer bekväm med att tillrättavisa och detta 

har troligen präglat hans sätt att åta sig uppdraget. Vidare har respondent B arbetat på 

bank som är en väldigt styrd organisation där man troligen formas enligt 

organisationens önskemål. Att han också fortfarande har en mycket aktiv roll i 

föreningen där de flesta har ett förflutet som spelare och som han troligen spelat med i 

sin ungdom påverkar hans agerande. När man umgås med personer som man haft en 

annan relation till tidigare, intar man många gånger de roller man haft innan.  

Då vi anser att en persons arbets- och livserfarenhet är så nära sammankopplade med 

varandra är det lämpligare att lägga ihop dessa faktorer och benämna de som 

erfarenheter istället. Denna studie påvisar att ens erfarenheter präglar ens 

handlingsutrymme och därför anser vi att detta tillsammans med kompetens, integritet 

och attityd är beroende faktorer som påverkar handlingsutrymmet för lekmannarevisorer 

i idrottsföreningar och något som man bör forska vidare om.  

6.3.3 Analys kopplad till de organisatoriska faktorerna 

Att storleken på föreningen har betydelse för handlingsutrymmet bör man kunna utgå 

ifrån då de mindre föreningar vi varit i kontakt med idag har lekmannarevisorer. De 

större har haft yrkesverksam revisor och man får anta att en yrkesverksam revisor har ett 

större handlingsutrymme än en lekmannarevisor då titeln i sig medför ett 

kunskapsövertag. Att man väljer yrkesverksam revisor är enligt respondent E och F en 

trygghet så att man vet att räkenskaperna är skötta som de ska, vilket troligen är 

viktigare i en större förening då de oftast rör sig om större belopp.  Överlag så hade 

ändå de respondenter vi intervjuat stora möjligheter att styra över sitt uppdrag och det 

var egentligen endast respondent B som inte lagt upp eller varit med och tagit fram 

rutinerna kring hur granskningen skulle utföras. Alla respondenter ansåg också att de 

hade möjlighet att påverka både styrelsen och kassörens arbete men de ansåg sig inte 
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utnyttja detta. Man ville inte trampa på för många tår enligt respondent D och enligt 

respondent A och B så behövdes det inte.  Respondent B och C hade bland annat hjälpt 

till att förbättra vissa rutiner vid kassahantering samt infört användning av internetbank. 

Vi uppfattade det också som att det fanns en viss rädsla framförallt hos respondent C 

och D över att om man kör över någon eller skäller på någon så finns risken att de 

hoppar av och då det, som alla respondenterna är brinnande överens om, är ont om 

frivilliga så undviker man detta och ser mellan fingrarna ibland. Vidare lyfte respondent 

C svårigheterna med att förändra rutiner med mera i styrelserna då han många gånger 

möts av orden ”så har vi alltid gjort” vilket i sig då kan ses som en begräsning i 

handlingsutrymmet.  

Då vi under studiens gång uppdagade att de större föreningar som vi kom i kontakt med 

hade yrkesverksam revisor så ändrade vår studie riktning och jämförelsen mellan 

lekmannarevisorer i olika stora föreningar kunde inte genomföras. Därför blev 

jämförelsen mellan mindre och större föreningars olika målsättningar inte riktigt 

utforskad då tidigare teorier menar att mindre föreningar är mer långsiktiga och värnade 

mer om verksamheten än de större, elitsatsande föreningarna som troligen satsar mer på 

att vinna så mycket som möjligt. Respondent E att de satsar på att utveckla sina egna 

spelare för att kunna förse sina seniorlag med duktiga spelare och slippa ta in utifrån. 

Även respondent F lyfte vikten av att satsa på att utbilda ungdomarna. Detta kan på ett 

sätt ses som en långsiktig satsning som då motsäger tidigare teorier. Men då målet ändå 

är att hålla kvar laget på elitnivå så tolkar vi det som att det ändå är mer i linje med 

tidigare forskning (Garcia-del-Barrio & Szymanski, 2009; Miller, Le Breton-Miller, & 

Scholnick, 2008). Oavsett storlek tror vi att ideella föreningar ser och förstår sin nytta i 

samhället. Är det en förening som spelar på elitnivå och som visas på tv någon gång då 

och då så gör det att allt fler vill börja spela vilket i sig är något bra för en ort eller ett 

samhälle. Att man såg föreningarna som något som också bidrog till något gott för orten 

framgick tydligt av intervjun med respondent C som aktivt hjälpte till i så många 

föreningar på orten för att de inte skulle försvinna. Även respondent D som kände en 

viss förpliktelse och ett visst ansvar för föreningens överlevnad visar på betydelsen för 

de inblandade. Om detta sen är viktigare på små orter i små föreningar än i de större 

städerna är något som vi inte gått in djupare på i denna studie.  
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Styrelsesammansättning i sig verkade ha mindre betydelse om man tittar på de svar vi 

fått i våra intervjuer. Att hierarkin är obefintlig medan relationerna är betydligt viktigare 

stämmer bättre in på de idrottsföreningar som vi varit i kontakt med och även Smiths 

antaganden om att olika positioner i styrelsen har mer makt än andra är applicerbart 

(Nichols, Tacon, & Muir, 2012) (Smith, 2007). Det verkar vara så att vissa positioner är 

viktigare än andra och framförallt kassören har en roll som kräver en viss kompetens 

och erfarenhet för att lekmannarevisorn ska känna sig trygg och kunna lita på att 

kassören skött sitt uppdrag. I detta ligger, som vi tidigare nämnt, relationen som man 

har till personen och i detta fall handlar det inte om hur man kommer överens utan mer 

om vilken relation man har till varandra (se tabell 6.2). Respondent B menade att han 

kände stort förtroende för ”sin” kassör delvis för att de spelat ihop i sin ungdom och 

delvis känt varandra länge. Respondent A kände att han kunde lita på räkenskaperna för 

att det var yrkesekonomer som hade hand om det och respondent D litade också på 

”sin” kassör. Det de tre respondenterna också hade gemensamt var att det var en 

förutsättning för att de skulle ställa upp som lekmannarevisorer, att de kunde lita på att 

kassören skötte räkenskaperna. I tidigare studier är man också överens om att man 

känner större tillit till den som har liknande social identitet som en själv (Nichols, 

Tacon, & Muir, 2012; Smith, 2007). Alla respondenter var överens om att styrelserna 

hade låg omsättning och det var ofta eldsjälar som suttit länge och som varit aktiva i 

föreningen i många år (se tabell 6.2). Alla lyfte problemet med att få frivilliga att ställa 

upp och alla hade sett tendenserna till att det blivit allt svårare att rekrytera ideell 

arbetskraft (Nichols, Tacon, & Muir, 2012). Respondent C vidhöll också att de som 

innehade en post i styrelsen ofta hade denna för att det inte var någon annan som ville 

gör det och betonade vikten av att yngre förmågor och gärna kvinnor som behövs för att 

föreningarna ska kunna utvecklas och hänga med i samhällets ständiga förändring. 

Genusfrågan har också kommit upp under tiden arbetet med denna uppsats fortgått då 

samtliga respondenter är män, anledningen till detta ligger utanför denna studie men 

hade varit intressant för framtida forskning. För övrigt så har av allt att döma styrelsens 

kompetens och erfarenhet betydelse men då det i mindre föreningar ofta är de som vill 

och som ställer upp så är detta något som är svårt att vara kräsen med (Hyun Kim, Min 

Cha, Cichy, Ran Kim, & Tkach, 2012; Van der Walt & Ingley, 2003). Precis som 

respondent D menade så är faktiskt många bara inkastade utan egentligen veta vad som 

förväntas av dem. De saknar ofta kunskap vilket kan få förödande konsekvenser 
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framförallt om det handlar om det ekonomiska, detta gör att vi bedömer kompetensen 

som viktig dels för kassören men också för lekmannarevisor om än på ett annorlunda 

sätt än vad vi från början trodde. Kompetensen för lekmannarevisorn borde vara att dels 

ha ekonomisk kunskap, i synnerhet i de fall där man inom föreningen själv sköter 

räkenskaperna, och dels kunskapen om vad man bör granska i sitt uppdrag enligt god 

revisionssed så inte granskningen av verksamheten hamnar mellan stolarna. Att 

styrelsen skulle ha någon typ av kunskapsövertag på lekmannarevisorn är något som 

verkar osannolikt i alla fall är det inget som indikerar detta i vår studie (Hyun Kim, Min 

Cha, Cichy, Ran Kim, & Tkach, 2012; Smith, 2007). Detta då alla har väldigt lite 

kontakt med styrelsen och att respondentera själva känner att de har total makt över vad 

de gör samtidigt som respondent D menar att det inte finns några som helst krav ifrån 

styrelsens sida. Detta gör enligt respondent D att man i sin roll som lekmannarevisor då 

gör så lite som möjligt eftersom man tagit uppdraget på ideell basis.  

 

Enligt tidigare forskning påverkar en organisations kultur de anställds attityder och 

agerande (Lehman, Chiu, & Schaller, 2004; Schein, 1990; Tsai, 2011; Wicker & Breuer, 

2013). Lehman, Chiu och Schallers (2004) beskrivning av kulturen som processer där 

människors agerande och tankar påverkar kulturen och är något som byggs upp 

samtidigt som kulturen i sig påverkar individs agerande och tankar är något som vi tror 

på. För att fånga kulturen, som ändå får anses som något väldigt diffust, så har vi 

försökt läsa mellan raderna av det som respondenterna sagt och vår tolkning är att 

kulturen helt klart påverkar agerandet och då också handlingsutrymmet i 

idrottsföreningarna vi varit i kontakt med. Respondent B är ett bra exempel där alla 

engagerade är spelare som tidigare varit aktiva och som då senare tar steget upp i 

styrelsen för att hjälpa till och stötta sin förening. Det var också tydligt att när 

respondent B tillträdde som lekmannarevisor så fanns där redan någon som förklarande 

och visade hur det skulle gå till, detta utan att ifrågasättas. I respondent C:s fall är det 

lite annorlunda då kulturen i säg tillåter att man är lite, som respondenten själv uttryckte 

det, slapp. Detta gör också att respondent C i sin roll blir mer nonchalant då han 

påverkas av det slappa agerandet i styrelsen. En reflektion som man kan ta upp i detta 

läge är att respondent C var den som la mest tid på sin revision, hela 20 timmar medan 

de andra la runt två till fyra timmar. Detta betyder i själva verket att om föreningen i 

respondent C fall hade haft bättre ordning på sina papper med mera så hade de kunnat få 
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en betydligt bättre revision eftersom respondent C ändå har möjlighet/är villig att lägga 

så många fler timmar som då kunde använts betydligt bättre. 

 

Att det skulle finnas medlemar som hade stor makt är inte något som vi fått belägg för i 

våra intervjuer (Wilson, Plumley, & Ramchandani, 2013). Detta kan ha att göra med att 

de föreningar som hade lekmannarevisor också var mindre och inte elitsatsande. Men 

det som framkom var att de som ställt upp ideellt hade en viss typ av makt som då 

möjligen påverkade handlingsutrymmet för lekmannarevisorerna negativt. Man var i 

regel rädd för att lägga sig i hur andra skött sitt uppdrag då risken fanns att dessa då 

hoppade av och med det rekryteringsproblem som de aktuella föreningarna hade så 

vågade man inte göra detta. Att man är rädd om de ideella krafterna, eller som vi kallar 

dem eldsjälarna, som egentligen är grunden för att föreningarna kan finnas kvar gör att 

de får en viss makt som de säkert inte alltid är medvetna om att de har.  I de elitsatsande 

föreningarna var det dock skillnad då granskningen av räkenskaperna ifrågasattes om 

det fanns tveksamheter, det vill säga att den yrkesverksamma revisorn säger ifrån 

oavsett om det skulle betyda att till exempel kassören blir arg och slutar. Dock kan vi 

inte uttala oss om hur viktiga finansiärer, som är medlemmar och aktiva i föreningen, 

påverkar handlingsutrymmet då dessa troligen finns i de större, mer elitsatsande 

föreningarna och inte i de mindre som vi kommit att studera.  
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7. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel förs en diskussion om resultatet av studien, våra nya upptäckter och 

vilken slutsats vi kommit fram till. Här presenteras också forskningsförslag där en 

justerad modell presenteras som kan användas i vidare forskning inom området. 

Kapitlet avslutas med de etiska bidrag som vi anser att vår avhandling har medfört. 

7.1  Slutsats 

Syftet med denna studie är att utforska vad som påverkar handlingsutrymmet för 

lekmannarevisorer som verkar i idrottsföreningar. Trots att området inte är särskilt 

utforskat bygger vår teoretiska referensram på flera olika teorier samt våra egna 

erfarenheter. En viktig upptäckt i vår studie var att de större föreningar som vi var i 

kontakt med använde sig av yrkesverksamma revisorer vilket gjorde att vår studie under 

arbetets gång delvis ändrade riktning. Detta helt i linje med vårt explorativa metodval 

som gjort det möjligt med induktiva inslag. Vidare anser vi att metodvalet för vår studie 

har gjort att vi fått bättre precision i modellen vilket i sig har lett till att vi kunnat bidra 

med något nytt till framtida forskning inom området.  

 

Utifrån det material som vi samlat in under intervjuerna så har vår egen modell (jmf 

figur 4.2) justerats (se figur 7.1) till att istället vara faktorer som påverkar 

handlingsutrymmet för lekmannarevisorer i mindre idrottsföreningar. Precis som i vår 

tidigare modell (se figur 4.2) så överensstämmer faktorerna med tidigare forskning 

(Ahmad & Taylor, 2009; Balduck et al, 2010; DeZoort et al, 2012; Finkelstein & 

Peteraf, 2007; Finkelstein & Peteraf, 2007; Garcia-del-Barrio & Szymanski, 2009; 

Hoeber, 2010; Hyun Kim et al, 2012; Jamal & Sunder, 2011; Lehman et al, 2004; Miller 

et al, 2008; Nasution & Östermark, 2012; Nichols et al, 2012; Schein, 1990; Smith, 

2007; Strand Norman et al, 2010; Tsai, 2011; Van Puyvelde et al, 2012; Van der Walt & 

Ingley, 2003; Wicker & Breuer, 2013; Wilson et al, 2013; Windsor & Warming-

Rasmussen, 2009) men vissa av faktorerna har möjligen en annan innebörd än vad vår 

utgångspunkt från början var.  

 

Om man tittar på de individuella faktorerna så har kompetensen stor betydelse, precis 

som vi utifrån teorin föreställt oss, för hur lekmannarevisorn verkar agera och vilket 

handlingsutrymme han/hon anser sig ha. DeZoort, Holt och Taylor (2012) visade i sin 
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studie att kompetensen var en av de viktigaste egenskaperna hos revisorn för att skapa 

tillförlitlighet och Lundén (2011)  menade att om man saknade kunskap så fanns risken 

att man gjorde som föreningen sa eller alltid gjort utan att ifrågasätta om det var i linje 

med uppdraget och god revisionssed. Dock visade det sig att den ekonomiska 

kompetens som vi trodde behövdes istället verkade vara en faktor som gjorde att 

lekmannarevisorn fokuserade alldeles för mycket på räkenskaperna och granskningen 

av verksamheten hamnade i skymundan. Vidare så kunde vi inte separera 

respondenternas arbets- och livserfarenhet då dessa i regel var nära sammankopplade 

vilket gjorde att vi slog samman dessa till endast erfarenheter istället (se tabell 6.1).  

 

Vad beträffar de organisatoriska faktorerna så har föreningarnas storlek betydelse då de 

större föreningarna i vår studie hade yrkesverksam revisor till skillnad från de mindre 

(se tabell 6.2 och 6.3). Skillnaden finns troligen också mellan mindre föreningar på 

olika stora orter och även beroende på hur stora de olika föreningarna är på orten i sig. 

Att relationerna var en mycket viktig aspekt framkom också vilket ligger i linje med 

tidigare studier som menar att man ofta känner mer förtroende för någon med liknande 

social identitet som en själv och att relationerna till styrelseledamöter är avgörande för 

handlingsutrymmet (Nichols, Tacon, & Muir, 2012; Smith, 2007). I vår studie framkom 

även att relationen man hade eller har haft utanför uppdraget också gjort att man känner 

förtroende för personen och inte bara att man hade en bra relation med styrelsen. Till 

exempel att man spelat ihop i sin ungdom eller att man umgicks även på sin fritid. Det 

som vi också kom fram till var att medlemsstrukturen som finns med i vår ursprungliga 

modell (se figur 4.2) inte verkar ha någon betydelse i de mindre föreningarna som ingår 

i vår studie. Dock visade det sig att volontärerna var betydligt viktigare och därför 

ersatte vi medlemstrukturen med volontärerna i den justerade figuren (se figur 7.1).  
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Figur 7.1 Faktorer som påverkar handlingsutrymmet i mindre idrottsföreningar  

 

7.2  Egna reflektioner 

Under arbetets gång har vi haft svårigheter med att komma i kontakt med 

lekmannarevisorer i idrottsföreningarna då dessa inte finns registrerade någonstans. 

Dessutom så har de som vi kontaktat i föreningarna ofta inte vetat vem som är revisor 

och det faktum att de ofta trodde det var kassören som var revisor vittnar också om 

okunskapen som finns om vem och vad som förväntas av en lekmannarevisor i en 

idrottsförening.  En annan reflektion som vi gjort är att alla lekmannarevisorerna vi har 

intervjuat har varit män vilket kan ha att göra med att det ofta är äldre personer som 

sitter i styrelserna och då det tidigare har varit så att mannen i familjen skötte ekonomin 

så kan detta ”resonemang” hänga kvar och därför blir främst män tillfrågade.  

 

Denna studie visar att granskningen av verksamheten endast gjordes i ett fall av sex och 

då av en person utan direkt ekonomisk bakgrund. Det som förvånade oss var att det 

verkade som även de yrkesverksamma revisorerna bara fokuserade på granskning av 

räkenskaperna vilket de inte borde göra med tanke på den kunskap som de har; de borde 

vara väl insatta i hur granskningsarbetet går till och vikten av att detta genomförs då det 

är det som de ägnar sig åt i sitt arbete som revisorer (se tabell 6.3). Att det endast är en 

av respondenterna som enligt vår mening följer god revisionssed är något som gör att vi 

anser att Riksidrottsförbundet måste vara än tydligare med vad som ska ingå i uppgiften 
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och vad som krävs av en lekmannarevisor i en svensk idrottsförening. Då man i sin roll 

som lekmannarevisor inte har några krav på sig varken från föreningen eller utifrån gör 

att behovet av tydligare riktlinjer både till föreningen samt lekmannarevisorn behövs för 

att uppdraget ska utföras enligt god revisionssed. Det står dessutom klart och tydligt att 

Riksidrottsförbundet kräver att man som lekmannarevisor ska följa god revisionssed och 

att det då i vår studie framkommer så tydligt att detta inte görs fast att man har 

kompetensen så bör detta undersökas vidare (Riksidrottsförbundet, 2012b). Vi är dock 

fullt medvetna om att man med denna studie inte kan generallisera hur det ser ut i 

idrottsföreningar runt om i Sverige men studien kan ändå ligga till grund för vidare 

forskning.  

 

Att hitta volontärer som vill ställa upp ideellt är ett problem för alla de föreningar som 

vi varit i kontakt med vilket vi inte tror är något unikt utan är verklighet för många 

föreningar. Detta påverkar också lekmannarevisorns handlingsutrymme då man inte 

alltid vill säga ifrån eftersom risken finns att volontärerna slutar vilket många gånger 

kan orsaka större skada än att se mellan fingrarna. De eldsjälar som idag är aktiva runt 

om i idrottsföreningar lägger ner ofantligt mycket tid och engagemang för föreningarnas 

överlevnad. En gemensam nämnare för dessa eldsjälar är ofta att de är äldre och den 

generation som växer upp idag har dels inte den tid som man hade förr och man är 

heller inte lika villig att ställa upp för någon annan enligt vår uppfattning. En av 

respondenterna berättade under intervjun om hur han upplevde att föreningen förändrats 

till, i hans mening, det bättre då man nu var fler som delade på uppdragen/uppgifterna 

så att fler gjorde mindre till skillnad från förr då några få gjorde enormt mycket. Det är 

troligen lättare att få frivilliga att ställa upp om de vet att det finns fler som avlastar en 

och man inte behöver lägga ner ”all” sin lediga tid på uppdraget. Detta är troligtvis 

framtiden för idrottsföreningarna när rekryteringsproblemen blir allt större.   

7.3 Förslag till framtida forskning 

Då vi anser att området är mycket sparsamt utforskat och då lekmannarevisorer har en 

allt viktigare roll i idrottsföreningar så finns förhoppningar om att någon fortsätter med 

den forskning som genom denna studie påbörjats. Att testa den justerade modell (se 

figur 7.1) hade varit intressant för att se om den är applicerbar på andra 

idrottsföreningar runt om i landet. Att denna studie dessutom endast innefattar 
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idrottsföreningar som utövade lagsporter gör också att det hade varit intressant att se om 

det ser likadant ut i de föreningar som satsar mer på individuella idrotter. Resultatet av 

vår studie kan också ge hypoteser som skulle vara intressanta att testa i en kvantitativ 

studie. En hypotes skulle kunna testa sambandet mellan lekmannarevisorer med 

ekonomisk bakgrund och enbart granskning av räkenskaperna vilket vi tycker är en 

mycket spännande upptäckt i vår studie. Även kassörens roll skulle vara intressant att 

titta närmare på då denne spelar stor roll vid rekrytering av lekmannarevisorer då man 

vill känna förtroende för kassören och dennes förmåga att utföra sitt uppdrag.  

7.4 Etiska bidrag 

Då författarna av denna uppsats inte har funnit någon tidigare forskning som tittat på 

lekmannarevisorers agerande i idrottsföreningar (utifrån handlingsutrymmet) så kan 

resultatet hjälpa till att förstå området bättre. Resultatet kan användas för att göra 

idrottsföreningar medvetna om vilka faktorer som påverkar lekmannarevisorernas 

agerande och på så vis belysa vikten av dessa när man utser lekmannarevisorer i 

framtiden. Studie kan även vara ett underlag för Riksidrottsförbundets arbete då studien 

visar på att det finns ett behov av tydligare riktlinjer och krav på föreningarna och 

lekmannarevisorerna så att uppdraget i sig i framtiden har större möjlighet att utföras i 

linje med medlemmarnas intresse och god revisionssed. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Riksidrottsförbundets riktlinjer Revision  

REVISION 

Det är viktigt att revisionen sker med stöd av god revisionssed. Revisionen i en 

förening är reglerad i föreningens egna stadgar. 

Revisionslagen (1999:1979) gäller alla ideella föreningar som omfattas av 

bokföringsskyldigheten enligt BFL och är skyldiga att avsluta sina räkenskaper 

med årsredovisning. Det är lämpligt att föreningens revision utgår från 

revisionslagens olika krav. 

Revisionslagen och föreningens stadgar reglerar skyldigheten att 

idrottsföreningen skall ha minst en revisor. 

En revisor skall vara myndig, dvs. minst 18 år, inte vara att försatt i konkurs eller 

ha näringsförbud eller ha förvaltare (föräldrabalken 11 kap 7 §). 

Det finns även vissa jävsregler för vem som kan utses till revisor. Exempelvis får 

den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 

nedstigande led till en person som ingår i styrelsen inte utses till revisor. 

Det finns även vissa kompetenskrav på revisorn, som att denne skall ha den insikt i 

och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till 

arten och omfattningen av föreningens verksamhet fordras för att fullgöra 

uppdraget. 

Revisorns uppgifter framgår av revisionslagen. Denne skall granska 

årsbokslut/årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed och god 

revisionssed för svensk idrott kräver finns som bilaga K sidan 119. 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll samt 

övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast vid den tidpunkt som 

stadgarna föreskriver (ofta en månad före årsmötet). Revisorn skall sedan 

överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet (om stadgarna inte 

kräver annan tidpunkt). 

Revisionsberättelse finns i bilaga A sidan 44. Exemplet bygger på en 

rekommendation från RF. 
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Bilaga 2 God revisionssed inom svensk idrott  

 

God revisionssed inom svensk idrott Bilaga K 

Denna PM uttolkar och kommenterar begreppet god revisionssed inom svensk 

idrott, dvs. den idrottsliga verksamhet som bedrivs inom den av RF organiserade 

idrottsrörelsen i förbund och föreningar samt den verksamhet som bedrivs inom 

idrottsbolag och av förbund och föreningar majoritetsägda dotterbolag. 

 

Utgångspunkter 

Uppdrag, förhållanden och förutsättningar inom svensk idrott skiljer sig från den 

revision som utförs i svenska företag av auktoriserade eller godkända revisor och 

för vilken god revisionssed och god revisorssed kodifieras i särskild ordning enligt 

Revisionsstandard i Sverige (RS), upprättad av Föreningen auktoriserade revisorer 

(FAR). 

 

God revisionssed tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på och uttolkar uppdraget, 

och hur uppdraget ska utföras. Det är detta regelverk som auktoriserade och 

godkända revisorer använder. Även alla revisorer inom förbund och föreningar 

utför sin granskning i den omfattning som följer av god revisionssed. God 

revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt 

fastställd av en myndighet. Den formas över tiden i revisionsarbetet av revisorerna 

själva. 

 

Revisionslagen (RL 1 999:1079) gäller även för alla ideella föreningar som 

omfattas av 

Bokföringslagen (BFL 1 999:1078) och som ska avsluta sina räkenskaper med en 

årsredovisning. RL reglerar skyldigheten att föreningen ska ha minst en revisor 

vars uppgifter framgår av lagen.  

 

I alla ideella föreningars stadgar finns kravet att revisorer ska väljas av 

medlemmarna vid årsmöte eller årsstämma. Revisorn ska granska 

årsredovisning/årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning. 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.  

 

God revisionssed inom svensk idrott 

Kravet på en god revisionssed inom svensk idrott baseras på vikten av att kunna 

utveckla uppdrag och arbetssätt som vilar på gemensamma grunder och 

bedömningar för revisorerna i förbund och föreningar. 
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God revisionssed inom svensk idrott avser processer, principer och 

tillvägagångssätt i granskning och bedömning. Den avser också revisorernas 

förhållningssätt i uppdraget och till dess förutsättningar. 

 

God revisionssed inom svensk idrott utgår från de förutsättningar och 

förhållanden som gäller inom förbund och föreningar. Revision utförs av revisorer 

valda vid årsmöten och årsstämmor av medlemmarna. 

 

Revisorernas uppgift är att granska och bedöma om föreningens förvaltning är 

tillfredställande samt på vilket sätt detta påverkar innehåll och utveckling av god 

revisionssed inom svensk idrott. 

 

 

God revisionssed i idrottsbolag och majoritetsägda dotterbolag 

Revisorernas uppdrag i idrottsbolag samt av förbund och föreningar 

majoritetsägda dotterbolag har samma syfte och inriktning som uppdraget för 

revisorerna inom svensk idrott. 

God revisionssed för revisorer i de olika bolagen inom idrotten är helt integrerad i 

uttolkningen av god revisionssed inom svensk idrott. 

 

Ansvar för god revisionssed inom svensk idrott 

Varje revisor inom förbund och förening samt de olika bolagen inom svensk idrott 

har att förhålla sig till den goda revisionsseden och ska sträva efter att arbeta i 

dess anda. Att vidmakthålla och utveckla den goda revisionsseden är både ett 

enskilt och gemensamt åtagande och ansvar. En tydlig och aktiv tillämpning och 

utveckling av god revisionssed ger förutsättningar för ett starkt förtroende för 

revisionen inom svensk idrott. 

 

För att tydliggöra ansvaret för god revisionssed inom svensk idrott kan i 

förbundens och föreningarnas stadgar samt bolagens bolagsordningar anges att 

revisionen ska utföras enligt god revisionssed inom svensk idrott. Detta förpliktar 

revisorerna att utföra sitt uppdrag enligt god revisionssed såsom den är 

nedtecknad samt att göra markeringar när avvikelser sker. Avvikelser kan 

förekomma såväl kring revisionens förutsättningar och arbetssätt som i 

granskning och ansvarsprövning. 

 

Att dokumentera god revisionssed inom svensk idrott är viktigt för att ge stöd i 

arbetet med revisionen, men också viktigt som instrument för information och 

utveckling. RF har tagit på sig uppdraget att i samverkan med revisorer i förbund 

och föreningar samt de olika bolagen inom svensk idrott uttolka och nedteckna 

god revisionssed inom svensk idrott och verka för dess utveckling. 
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Bilaga 3 Intervjuguide  

Intervjuguide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individens betydelse 

 (Kompetens, Integritet, Attityder, Livserfarenhet, Arbetslivserfarenhet) 

1. Har du varit aktiv inom klubben innan du blev utvald till revisor? Vad? 

2. Varför blev du utvald till revisor? 

3. Vem instruerade dig när du var ny på posten? 

4. Hur går det för föreningen prestationsmässigt? 

5. Är du på många matcher/tävlingar? 

6. Är någon i din familj aktiv i föreningen? 

7. Vilken roll tycker du att du har i förening?  

8. Hur skulle du beskriva din uppgift? Vad inkluderar den? 

9. Var är du uppvuxen? 

10. Har du haft liknande uppdrag tidigare?  

11. Vad ingår i ditt uppdrag? 

 

Föreningen  

(Storlek, Relationer, Styrelsesammansättning, Kultur) 

12. Hur ser den typiska medlemmen ut? (t.ex. Ålder, kön, bostadsort) 

13. Hur ser den typiska styrelsemedlemmen ut? 

14. Vilka har du mest kontakt med i ditt uppdrag som lekmannarevisor? 

15. Hur ofta närvarar du vid styrelsemöten? 

16. Hur ofta byts styrelsen i föreningen ut? 

17. För hur långa perioder väljs man som lekmannarevisor? 

Att använda denna intervjuguide: 

Vi använder oss av en semi-strukturerad intervju vilket innebär att vi utgår från ett 
antal övergripande frågeområden istället för fasta frågor, detta för att undvika korta 

ja/nej frågor samt kunna anpassa intervjun efter respondenten. 

Intervjun kommer föregås av ett utskick med frågor gällande ålder, yrke och 

utbildning, detta för att spara tid vid vår intervju. 

Intervju börjar med att vi informera respondenten om syftet med denna intervju och 
hela vår rapport. Berätta att deras svar kommer att vara anonyma, de har rätt att 

avbryta och fråga om de samtycker till bandupptagning. 
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18. Önskar du fortsätta när innevarande period går ut? 

19. Finns det situationer då du känt att det förväntas att du skall agera på ett visst 

sätt? 

 

Internt  

(Ansträngning, Målsättning) 
20.  Hur mycket tid lägger du på ditt uppdrag i månaden? 

21. Hur mycket tid anser du man bör lägga på uppdraget i månaden? 

22. Hur mycket styr du själv över uppdraget 

23. Vilka instruktioner jobbar du efter och vem ger dem? 

 

Externt 

(Civic Virtue, Buffering) 

24. Bor du i den stad/by klubben representerar? 

25. Arbetar du i den stad/by klubben representerar? 

26. Hur kommer det sig att det blev just denna förening du valde att vara aktiv i? 

27. Är du aktiv i någon annan förening?  

28. Ja: Vilken och som vad? 

29. Får du någon ersättning för ditt uppdrag? 

 

Uppgifter 

(Tekniskt, Bemanning) 

30. Vilka tekniska hjälpmedel använder du dig av vid revisionen?  

31. Bistår föreningen med dessa? 

32. Finns det någon revisorssuppleant som hjälper dig med revisionen? 

33. Ja: Hur ser er arbetsfördelning ut? 

34. Nej: Hade det behövts? 

 

Relationer  

(Social stil, Stöd) 

35. Har du möjlighet att påverka styrelsens arbete?  

36. Hur?/Varför inte? 

37. Har du möjlighet att påverka kassörens arbete?  

38. Hur?/Varför inte? 
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Bilaga 4 Inför intervju med lekmannarevisor 

 

 

Inför intervju med lekmannarevisor 

 

 

Ålder 

Nuvarande yrke 

Utbildning 

Aktiv i föreningen sedan 

Lekmannarevisor i föreningen sedan 

 

Antal medlemmar i föreningen 

Huvudsport i föreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla svar behandlas anonymt, Tack för hjälpen! 

Ann-Sofie & Josefin 
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Bilaga 5 Intervjuguide kompletterande intervjuer 

Intervjuguide  
Frågor till Föreningar som använder sig av yrkesverksam Revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorns betydelse 

1. Har er klubb tidigare använt sig av lekmannarevisor? 

2. Ja: Hur kommer det sig att ni valde att ge uppdraget till en yrkesverksam revisor 

istället? 

3. Nej: Är det av någon speciell anledning? 

 
4. Varför har ni valt att använda er av revisor?  

5. Finns det krav utifrån på granskningen? 

6. Vi förmodar att ni betalar till denna tjänst, vad kostar det och är det värt det? 

7. Stöttar revisorn er med något utöver granskning? 

8. Har revisorn ni valt någon koppling till klubben? 

 
Föreningen  

9. Hur stor är er förening? Antal medlemmar? 

10. Har ni några samarbeten med andra klubbar? 

11. Hur många aktiva lag har ni? 

12. I vilken division ligger ni i? 

13. Finns det många sektioner i er klubb? 

14. Vilka satsningar görs på ungdomsverksamheten? 

Att använda denna intervjuguide: 

Vi använder oss av en semi-strukturerad intervju vilket innebär att vi utgår från ett 
antal övergripande frågeområden istället för fasta frågor, detta för att undvika 

korta ja/nej frågor samt kunna anpassa intervjun efter respondenten. 

 

Intervjun börjar med att vi informera respondenten om syftet med denna intervju 
och hela vår rapport. Berätta att deras svar kommer att vara anonyma, de har rätt 

att avbryta och fråga om de samtycker till bandupptagning. 

 


