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1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras en introduktion och bakgrund till varför revisorns roll 

i svenska lokala partiföreningar är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Forskning som 

behandlar de vanligaste faktorerna som påverkar revisorns arbete i ideella föreningar 

kommer även att presenteras. Därefter kommer uppsatsens syfte, frågeställning och 

disposition att introduceras. 

1.1 Bakgrund 

De flesta vuxna människor röstar på något av våra politiska partier. En del av 

medborgarna är även politiskt aktiva och har medlemskap i ett parti. Politiska partier har 

en central roll i alla demokratiska samhällen. Invånarna i Sverige behöver inte vara 

medlemmar i olika politiska partiföreningar för att rösta vart fjärde år på ett parti eller på 

en av de personer som ska representera partiet i riksdag, landstingsfullmäktige och 

kommunfullmäktige (Informationsverige.se, 2018). Människor väljer själva om de vill 

vara politisk aktiva, ansluta sig till olika partier eller inte (Bäck & Möller, 2003).  

En grupp medlemmar som är bosatta i samma kommun och som tillhör samma parti ingår 

i en politisk förening. Dessa partiföreningar är registrerade som ideella föreningar i 

företagsregistret. Lokala partiföreningar som vanligvist omfattar en kommun kallas även 

för partiföreningar på kommunal nivå. Varje år på medlemsmöte i partiföreningar på 

kommunal nivå väljer medlemmarna styrelsen, kassör, två till tre revisorer och 

revisorssuppleanter (Söder, Jomshof & Rubbestad, 2017; Socialdemokraterna Södertälje, 

2017). Revisorer är en del av de viktiga nyckelpersonerna i politiska föreningar. De valda 

revisorerna måste se till medlemmarnas bästa, för att medlemmarna har ingen rätt att 

direkt gå in och kontrollera hur styrelsen sköter sina uppgifter (Hemström, 2010). 

En revisor vald på årsmötet kan vara en yrkesverksam revisor eller en lekmannarevisor, 

det vill säga någon som ställer upp ideellt och som inte dagligen arbetar med revision. 

Lekmannarevisorn saknar möjligtvis en del av den nödvändiga kunskapen som revisorn 

egentligen behöver för att fullgöra sitt uppdrag.  

Stefan Engström, en auktoriserad revisor på Auditor Revisionsbyrå AB i Tyresö, i sin 

debattartikel i tidningen Balans (2017) skriver om att han har förvånats över bristande 

styrelsearbete och undermålig revision i de ideella föreningarna som han har granskad. 
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Enligt Engström, ledamöter och revisorer i dessa ideella föreningar verkar vara 

omedvetna om det rättsliga ansvar som följer av uppdraget. Även i de fallen då 

revisorerna har varit redovisningskonsulter är revision i ideella föreningar ofta bristande 

på grund av att dessa redovisningskonsulter visserligen hade goda redovisningskunskaper 

men deras kunskaper om syftet med en ideell förening samt vikten av att granska 

styrelsens arbete och verksamhetens utfall inte var tillräckliga. I en del föreningar verkar 

inte de förtroendevalda revisorerna ha haft de mest grundläggande kunskaperna i 

redovisning och associationsrätt (Engström, 2017).  

Enligt lag ska yrkesverksamma, legitimerade revisorer följa god revisionssed och viktiga 

krav är bland annat kompetens, oberoende och tystnadsplikt (FAR, 2020). 

Lekmannarevisorn däremot kan i princip agera utifrån sin egen personliga vinning eller 

göra sina bedömningar utifrån vad andra människor förväntar sig och vill ha (Deegan & 

Unerman, 2011). Revisorn i en lokal partiförening har möjligt att ha nära kontakt med 

styrelsen. Därför ska lekmannarevisorn vara medveten om att han måste klara av att 

kritisera och även anmäla styrelsen om han upptäcker felaktigheter eller brott när han 

genomför revision (Hemström, 2010). Med tanke på att en revisor, även en 

lekmannarevisor, kan bli skadeståndsansvarig om han har misskött sitt uppdrag kommer 

emellertid nyfikenheten fram om hur revisorer i politiska föreningar agerar i olika 

situationer samt vilka faktorer som påverkar deras agerande i dessa situationer 

(Hemström, 2010; Lundén & Lindblad, 2015).  

1.2 Problematisering 

Revision är ett brett samhällsuppdrag som behöver olika typer av revisorer, från 

lekmannarevisorer till auktoriserade revisorer, och som har olika kompetens (Lundén & 

Lindblad, 2015). Revisor i ideella föreningar är antingen auktoriserade revisorer som får 

betalt eller förtroendevalda lekmannarevisorer som ställer upp och utför jobbet ideellt. 

Lekmannarevisorn har inte någon formell revisionsutbildning och har inte de direkta 

formkrav på sig som en professionell revisor har (Gangefors & Svensson, 2013).  

Ideella föreningar som bildas av olika partier kallas partiföreningar eller politiska 

föreningar (Lundén & Lindblad, 2015). Det finns inte någon lagstiftning om ideella 

föreningar i Sverige men trots det tar staten fram olika lagar för att kunna kontrollera hur 

dessa partiföreningar driver sin verksamhet (Munck, 2020). 
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Revisorns yrke handlar inte bara om arbete med dator och siffror. Revisorn måste ha 

kontakt med flera grupper av människor såsom arbetskollegor, kunder, olika kontrollanter 

med mera. För att kunna studera revisorns roll i en organisation måste man först titta på 

vilka relationer revisorn har inom sitt yrke. 

Det finns olika teorier som syftar till att förklara relationen mellan olika individer. En typ 

av teorier används för att studera relationen mellan en agent och en principal. En agent är 

en person som tar jobbet/uppdraget och en principal är den som delegerar arbetet till 

agenten (Deegan & Unerman, 2011). Agentteori och stewardshipteori är två delvis 

motsatta och därför alternativa teorier som kan användas för att studera revisorns roll i 

organisationen (Deegan & Unerman, 2011) Agentteorin utgår från att alla människor är 

individualister, det vill säga både agent och principal är först och främst drivna av 

egenintresse (Eisenhardt, 1989; Grönlund, Tagesson & Öhman, 2010). 

Stewardshipteorins utgångspunkt är istället att alla inblandade agerar utifrån 

organisationens bästa. När agenten ser hur organisationen utvecklas, har han en stor 

lagkänsla, väljer bort sina egna intressen och prioriterar samarbetsintresset eller 

helhetsintresset för organisationen (Deegan & Unerman, 2011).  

Van Puyvelde, Caers, Du Bois och Jegers (2012) menar emellertid att det i många 

situationer måste användas olika teorier beroende på att det finns olika relationer mellan 

principaler och agenter i organisationerna. Exempelvis: enligt agentteorin har styrelsen i 

partiföreningen (principal) utmaningen att kunna motivera revisorn (agent) att agera och 

granska utifrån föreningens bästa (Filipec, 2018). Tack vare revisorns lagkänsla med de 

andra aktiva medlemmarna i partiet agerar revisorn troligen utifrån föreningens bästa. 

Därför kan stewardshipteori också tillämpas här. 

Revisorns roll i partiföreningen handlar också om vilka möjligheter som finns att kunna 

utföra sitt jobb, som revisorn har i denna förening. I partiföreningen har en 

lekmannarevisor förmodligen inte samma möjligheter som en yrkesverksam revisor att 

påverka utförandet av sin uppgift då lekmannarevisorn inte har samma kunskaper eller 

ens har samma makt över organisationen som en yrkesverksam revisor har. 

Lekmannarevisorns handlingsutrymme skiljer sig sannolikt därför från 

handlingsutrymmet som en auktoriserad revisor har.  

Ett sätt att titta på revisorns roll i partiföreningar är att titta på hur stort revisorns 

handlingsutrymme i organisationen är genom att mera utforska vilka faktorer som 
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påverkar revisorns handlingsutrymme. Hambrick och Finkelsteins var bland de första 

som studerade individens handlingsutrymme i olika situationer och kom inom sin 

forskning fram till att handlingsutrymme påverkas av omgivningen, organisation och 

individen själv (Hambrick & Finkelstein, 1987). Omgivningen står bland annat för olika 

regler i samhället, de villkor och förhållanden som råder i varje bransch och som måste 

följas av såväl organisationen som individen. Det organisatoriska området handlar om de 

möjligheter att agera en person har i sin yrkesroll. Det sistnämnda området är individens 

egna personliga egenskaper (Hambrick & Finkelstein, 1987). 

Senare forskning bygger på Hambrick och Finkelsteins modell. Teorin vidareutvecklades 

och blev mer specialiserad inom olika forskningsområden. Till exempel, Finkelstein och 

Peteraf (2007), som utforskade företagsledningens handlingsutrymme, konstaterade att 

vissa faktorer påverkar handlingsutrymmet mer än de andra (Finkelstein & Peteraf, 2007). 

Parker et al (2019) utforskade företagets rykte och hittade samband mellan chefernas 

upplevelse av hur stort handlingsutrymme de har i samband med strategiska beslut som 

har blivit tagna (Parker et al, 2019).   

Det finns ett flertal forskningsstudier som inriktades på de ideella föreningarna och som 

är fokuserade på styrelsens ledarstil och styrelsens handlingsutrymme (Nahum & 

Carmeli, 2019). En del forskare utvecklar Hambrick och Finkelsteins modell vidare och 

skapar sina egna modeller som är användbara för ideella föreningar (Willems, Jegers, 

Huybrechts, Weijters, Vantilborgh, Bidee & Pepermans, 2012; Caza 2012). Willems et 

al (2012) fokuserade i sin forskning på styrelsens handlingsutrymme och identifierade 

olika faktorer som påverkar beslutsprocessen i ideella organisationer. Caza (2012) tittade 

närmare på det organisatoriska området, en av områdena från Hambrick och Finkelsteins 

modell. Caza skapade en egen modell med åtta olika faktorer som är ansträngningsfrihet, 

målsättning, teknisk bedömning, bemanningsbedömning, stödbedömning, social stil, 

moral och buffring (Caza, 2012). Modellen kan, enligt Caza (2012), tillämpas på studier 

av handlingsutrymme för alla yrkestyper. 

Därför kommer det vara intressant att utforska med hjälp av Cazas modell vilka faktorer 

från områdena individen och organisationen beskrivna av Hambrick och Finkelstein som 

påverkar revisorns handlingsutrymme i partiföreningar. I studien ska inte utforskas 

området omgivningen. För att utforska området omgivningen behövs mer tid som 

studenten saknar. 
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Syfte: 

Syftet med denna studie är att utforska faktorerna från områdena individen och 

organisationen som påverkar revisorernas handlingsutrymme i lokala partiföreningar. 

Frågeställning:  

Vilka faktorer från områdena individen och organisationen påverkar revisorernas 

handlingsutrymme i dessa föreningar?  
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2 Lagar och normer för partiföreningar i Sverige 

I Sveriges val 2018 fick åtta partier mandaten i Riksdagen: M, C, S, V, L, KD, SD och 

MP (Valmyndigheten, 2018a). Partiernas organisation finns på tre nivåer. Partiföreningen 

finns på lokal nivå och omfattar vanligtvis en kommun. Partidistriktet kallas den länsvisa 

organisationsnivån. Distriktsorganisationer är sammanknutna i en riksorganisation. 

Lokala partiföreningar är registrerade som ideella föreningar (Bäck & Möller, 2003). 

Lokala partiföreningar som vanligvist omfattar en kommun kallas även för 

partiföreningar på kommunal nivå (Lundén, 2019).  

2.1 Partier i Sverige 

Det finns ingen tydlig definition av vad ett politiskt parti är (Bäck & Möller, 2003). Bäck 

& Möller (2003) citerar i sin bok Giovanni Sartori: ”Ett parti är varje politisk gruppering 

som ställer upp i allmänna val och i samband med det tillhandahåller kandidater till de 

politiska församlingarna” (Sartori 1976 se Bäck & Möller 2003, s. 17). Sartoris definition 

har likheter med den svenska beskrivningen av vad som är ett politiskt parti. Enligt Lag 

om ändring i regeringsformen (2010:1408) 3 kap 1§ ”med parti avses varje 

sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning” 

(Munck, 2020). 

Enligt samma lag 3 kap 7§ är riksdagspartierna endast de partier som har fått minst fyra 

procent av rösterna i hela riket (Munck, 2020). År 2018 delade åtta partier på mandaten i 

riksdagen: Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet (Valmyndigheten, 

2018a). 

Ett riksdagsparti bygger på utsträckt medlemskap, främst genom väljarföreningen som är 

öppen för alla sympatisörer. En sympatisör i partiet är en person som har samma 

värderingar och uppfattningar som de alla andra personer i partiet om hur ett mer önskvärt 

samhälle ser ut (Hagevi, 2015). Alla partier vill ha så många sympatisörer som möjligt. 

Dessa genom sitt antal bidrar med betydande kampanjmedel och med frivilligt arbete 

(Bäck & Möller, 2003). När medlemmarna i en förening antagit stadgar, det vill säga de 

interna reglerna som gäller för föreningen, och valt en styrelse registreras föreningen som 

en juridisk person i Bolagsverkets register (Skatteverket, 2012). Ideella föreningar som 

bildas av olika partier kallas partiföreningar eller politiska föreningar (Bäck & Möller, 



Edalova 

7 

2003). Det finns inget krav på en legitimerad revisor i partiföreningarnas stadgar (Lundén, 

2019). 

2.2 Lagar och regler för ideella föreningar 

Varje år på medlemsmöte i en partiförening på kommunal nivå väljer medlemmarna 

styrelsen, kassör, två till tre revisorer och revisorssuppleanter (Söder, 2017). 

Föreningsmötet är den beslutande funktionen i föreningen, styrelsen är den verkställande 

funktionen och revisorn är den kontrollerande funktionen. Dessa funktioner regleras i 

stadgarna (Skatteverket, 2012).  

För att definiera vad ideella föreningar är i svensk rätt utgår man från den definition som 

lagen om ekonomiska föreningar använder för ekonomiska föreningar. En ekonomisk 

förening kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlemmars 

ekonomiska intressen. Den ideella föreningen blir då i motsats till ekonomisk förening en 

förening som samlar ett antal människor med ett gemensamt ekonomiskt eller ideellt 

intresse i en organiserad grupp. Ideella föreningar kan bedriva ideell eller även ekonomisk 

verksamhet (Nelson-Bülow & Lennung, 2005; Lundén & Lindblad, 2015). Lokala 

partiföreningar är föreningar som binder ihop medlemmar i ett politiskt parti beroende på 

deras folkbokföringsadress. Lokala partiföreningar som vanligvist omfattar en kommun 

kallas även för partiföreningar på kommunal nivå (Hagevi, 2015).   

Det finns inte någon lagstiftning om näringsdrivande ideella föreningar i Sverige 

(Bolagsverket, 2020). Därför tillämpas det i stället god föreningssed och rättspraxis 

(FAR, 2020). God föreningssed innebär en allmänt accepterad standard och 

kompletterande normer om hur föreningen ska drivas i den branschen föreningen arbetar 

inom (Lundén & Lindblad, 2015).  

Ideella föreningar som driver ekonomisk verksamhet kan omfattas av olika lagar som är 

kopplade till deras ändamål. Partiföreningar måste följa lagar som är kopplade till deras 

ekonomiska verksamhet. Exempel på dessa lagar är Bokföringslagen (BFL 1 999:1078) 

och Revisionslagen (RL 1 999:1079) som gäller även för alla ideella föreningar som ska 

avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning, Lag (1972:625) om statligt stöd till 

politiska partier, Kommunallag (2017:725) 4 kap 29–32§ om kommunalt partistöd och 

Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier (Munck, 2020). Det vill säga, det finns 

inga lagar som specifikt reglerar ideella föreningar men samtidigt tillämpar staten olika 
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lagar som verktyg att kontrollera hur föreningar driver sin verksamhet (Lundén & 

Lindblad, 2015). 

Medlemmarna i den ideella föreningen, även i partiföreningar, är helt fria från ansvar 

(Lundén & Lindblad, 2015). Samtidigt har medlemmarna ingen rätt att gå in och 

kontrollera hur styrelsen sköter sina uppgifter. Därför måste de valda revisorerna som har 

en kontrollerande funktion i föreningen se till medlemmarnas bästa (Hemström, 2010).  

2.3 Revisorn i politiska föreningar 

Revision är ett brett samhällsuppdrag som behöver flera typer av revisorer från 

lekmannarevisorer till auktoriserade revisorer. Auktoriserade revisorer måste följa god 

revisionssed och god revisorssed. God revisionssed, ett regelverk upprättat av Föreningen 

auktoriserade revisorer (FAR). handlar om hur en revision ska genomföras. God 

revisorssed bygger på yrkesetiska regler för revisorer. Viktiga etiska regler är bland annat 

ett sätt att tillämpa god revisionssed, kompetens, oberoende, tystnadsplikt och 

upplysningsplikt (FAR, 2020).  

Det finns inga egentliga krav på vem som kan bli utvald som revisor i de ideella 

föreningarna, eftersom det inte finns någon lag om ideella föreningar (Lundén & 

Lindblad, 2015). Därför genomförs revision i partiföreningar på kommunal nivå många 

gånger av lekmannarevisor, som dock måste ha tillräckliga kunskaper och erfarenhet för 

att kunna utföra sitt uppdrag. En förening kan i stadgarna ha med kravet att revisorn ska 

vara kvalificerad. Alltså rekommenderas det till ideella föreningar att de ska välja en 

revisor som arbetar professionellt med revision tillsammans med en lekmannarevisor som 

inte arbetar med revision (Lundén & Lindblad, 2015). 

Revisorns oberoende betyder att revisorn skall undvika situationer som kan skapa misstro 

från medlemmar eller externa intressenter genom att ställa sig på något sätt i 

beroendeställning till någon som han granskar, det vill säga revisorn måste vara 

oberoende från styrelsen (Lundén, 2019). 

Styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer har tystnadsplikt gentemot utomstående. 

Revisorn får inte föra vidare information som kan skada föreningen även när hans 

uppdrag som revisor upphört (Lundén & Lindblad, 2015). Revisorn måste även lämna 

upplysningar i revisionsberättelsen om han upptäcker att det finns en läcka av känslig 

information från föreningen (Lundén,2019).   
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Samtidigt har revisorn upplysningsplikt och måste lämna all information om föreningen 

till medrevisorer, nya revisorer, konkursförvaltaren om företaget går i konkurs och till 

brottsutredare även om informationen kan skada föreningen (Lundén & Lindblad, 2015). 

Revisorn är skyldig att anmäla ett upptäckt brott utan att informera styrelsen om detta 

(Sevenius, 2020). En revisor, och även en lekmannarevisor, kan bli skadeståndsansvarig 

om han inte kommenterar viktiga fel i revisionsberättelsen (Hemström, 2010; Lundén & 

Lindblad, 2015).   
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3. Teoretisk referensram  

Som tidigare introducerats, är syftet med denna studie att utforska faktorerna som 

påverkar revisorernas handlingsutrymme i lokala partiföreningar. I följande kapitel 

presenteras olika teorier och tidigare forskning som är grund för denna studie. Med hjälp 

av Hambrick och Finkelsteins modell och Cazas modell behandlas ett flertal områden 

som påverkar revisorns handlingsutrymme (Hambrick & Finkelstein, 1987; Caza, 2012). 

Slutligen presenteras analysmodellen. 

3.1 Agentteori 

Det finns flera teorier som utvecklades för att analysera förhållandet mellan olika aktörer 

i organisationen. Agentteori är en av dessa teorier som används till att förstå relationen 

mellan agent och principal (Deegan & Unerman, 2011). En person som tar jobbet i 

organisationen heter agent. Principal är den som delegerar jobbet till agenten. Enligt 

agentteori är relationer mellan agent och principal konfliktartade. Agenten försöker öka 

sina förmåner på principalens bekostnad. Därför är principalens viktiga uppgift att få 

agenten att handla i principalens eller företagets intresse (Deegan & Unerman, 2011; 

Filipec, 2018). Enligt agentteori är det styrelsen i partiföreningen (principal) som har 

utmaningen att motivera revisorn (agenten) att agera och granska utifrån föreningens 

bästa. Därför i linjen med agentteori, blir utmaningen för partiföreningen att hitta den 

rätta personen som har tillräckliga kunskaper i revision och som ska följa god revisorssed, 

god revisionssed och god föreningssed samt motivera den förtroendevalda revisorn att 

granska utifrån föreningens bästa. I politiska partiföreningar utför både styrelsen 

(principal) och revisorn (agent) arbete som är ideellt (Lundén & Lindblad, 2015). Hur 

funkar detta när både principalen och agenten jobbar ideellt? Mest troligt är att politiskt 

engagemang är ett av de möjliga verktyg som används av partiet för att uppmuntra sina 

medlemmar att utföra jobbet utan att få betalt för detta (Hemström, 2010).  

Enligt agentteori får agenten tillgång till mer information än han själv ger till principalen 

och agenten kan ta mer risker än vad som behövs (Eisenhardt, 1989). Lösningen för detta 

finns i diverse lagar och regler. Revisorn (agenten) kan bli skadeståndsansvarig om han 

missköter sitt jobb (Lundén, 2019).  
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3.2 Stewardshipteori 

Stewardshipteori handlar också om relationen mellan agent och principal, men utgår ifrån 

att alla agerar utifrån organisationens bästa och deras relation är byggd på förtroende (Van 

Puyvelde et al, 2012). Agentteori och stewardshipteori är två motsatta teorier (Deegan & 

Unerman, 2011). Agentteori utgår ifrån individualism och stewardshipteori utgår ifrån 

kollektivism. Enligt stewardchipsteori när agenten ser till hur hela organisationen 

utvecklas, väljer han bort sina egna intressen och prioriterar samarbetsintresse. Agenten 

identifierar sig också starkt med organisationen, fokuserar på kollektivet och driver 

tillsammans med alla andra arbetskollegor organisationens mål framåt (Van Puyvelde et 

al, 2012; Deegan & Unerman, 2011).  

I partiföreningar antas man som medlem ha ett intresse för organisationen och dess 

verksamhet då det är helt frivilligt och dessutom kostar pengar att vara med. Utan starkt 

gemensamt intresse för politik skulle man inte arbeta ideellt. Därför ska stewardshipteori 

också tillämpas när revisorns handlingsutrymme i partiföreningar på kommunnivå ska 

undersökas.  

3.3 Teori vid studier om revisorns handlingsutrymme. 

Med tanke på att det finns olika typer av relation mellan revisorn (agent) och 

styrelsen(principal) i partiföreningar ska både agentteori och stewardshipteori användas 

för att studera revisorns roll i partiföreningar på kommunal nivå (Van Puyvelde et al, 

2012). 

Ett sätt att titta på revisorns roll i partiföreningen är att titta på hur revisorns 

handlingsutrymme i organisationen är. Enligt Hambrick och Finkelstein (1987) påverkas 

individens handlingsutrymme av omgivningen, organisationen och själva individen. För 

att utforska områdena organisationen och individen måste man studera de möjligheter 

revisorn i partiföreningar har i sin roll och hur hans agerande påverkas av hans personliga 

egenskaper.  

Revisorn står ofta nära styrelsen i ideella föreningar. Revisorn måste anmäla styrelsen om 

han upptäcker brott när han genomför revision (Lundén, 2019). Det finns andra etiska 

krav utöver upplysningsplikt såsom revisorns oberoende som betyder att revisorn skall 

undvika situationer som kan skapa misstro från medlemmar eller externa intressenter 

genom att ställa sig på något sätt i beroendeställning till någon som han granskar, det vill 
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säga revisorn måste vara oberoende från styrelsen (Lundén & Lindblad, 2015). Revisorn 

måste lämna sitt uppdrag om han kommer alltför nära styrelsen (Lundén & Lindblad, 

2015). Revisorn kan även bli skadeståndsansvarig om han missköter sitt jobb, till exempel 

genom att hjälpa styrelsen dölja sina brott. Det vill säga revisorns eget intresse är att vara 

oberoende från styrelsen, undvika situationer som skapar misstro från medlemmar samt 

utföra sitt uppdrag på bästa sätt och därför kan agentteorin tillämpas. (Van Puyvelde et 

al, 2012; Hemström, 2010; Lundén & Lindblad, 2015).  

För att studera faktorer som påverkar revisorns handlingsutrymme i partiföreningar måste 

forskare även titta närmare på hans intresse för politik och hans politiska engagemang. 

Det är politik som är det gemensamma intresset för alla medlemmar i ett parti och därför 

ska även stewardshipteori användas. Om en person betalar för medlemskap till ett annat 

parti, har han automatiskt lämnat partiet som han var medlem i (Hagevi, 2015). En 

medlem kan aldrig bli medlem i flera olika partier samtidigt. Medlemskapet betalas aldrig 

till partiföreningen. Partimedlemskap är oberoende av medlemmarnas 

folkbokföringsadress. Alla partier har egen ideologi, ett eget partiprogram som 

medlemmarna måste följa annars måste de uteslutas från partiet. Alltså måste revisorn i 

partiföreningen vara ideologiskt och politiskt lojal mot sitt parti (Lundén & Lindblad, 

2015). Det måste vara en stor lagkänsla mellan partikamrater, vilket är ett av motiven till 

varför en person tar revisorsuppdrag, utför jobbet ideellt och även riskerar att bli utesluten 

från partiet om han missköter sitt uppdrag.  

Enligt Van Puyvelde et. al. (2012) måste användas olika teorier beroende på vilken 

relation i ideella organisationer som studeras. Studenten utgår ifrån att relationen mellan 

revisor och styrelsen i en partiförening kan skilja sig från relationen i de andra 

partiföreningarna. Därför görs valet i denna studie att tillämpa stewardshipteori 

tillsammans med agentteori för att titta närmare på hur en politiskt aktiv person upplever 

sitt handlingsutrymme som revisor när han sköter revisorns arbete i partiföreningen. 

Det finns andra principaler såsom väljare, staten som alltid är nyfikna på hur 

förtroendevalda politikerna sköter sig samt media som aldrig missar att rapportera om det 

går snett i någon partiförening och skulden läggs på föreningsrevisorn (Lundgren, 2015). 

Men denna studie är bara inriktad på förhållandet mellan en principal och en agent, det 

vill säga mellan styrelsen och revisorn i partiföreningar. För att göra studien mindre 

komplicerad tas relationen mellan revisorn och andra principaler inte upp i studien. 
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3.4 Handlingsutrymmet 

Ett handlingsutrymme är inget statistiskt begrep. Varje individ har en blandning av vad 

lagen tillåter och vad de själv tror på, vilka gränser personerna sätter själva och hur stor 

frihetskänsla de har. Hambrick och Finkelstein (1987) kom i sin forskning fram till att 

handlingsutrymme påverkas av omgivningen, organisationen och själva individen. 

Omgivningen står för olika regler i samhället samt de villkor och förhållanden som råder 

i varje bransch och som måste följas av individen (Finkelstein & Peteraf. 2007). Det 

organisatoriska området handlar om de möjligheter personerna har i sin yrkesroll. Det 

sistnämnda området är individens egna personliga egenskaper (Caza, 2012). 

För att titta närmare på revisorns handlingsutrymme i partiföreningar på kommunal nivå 

används Hambrick och Finkelsteins modell. Det individuella (blåmarkerade) området i 

Figur 1 syftar på själva revisorn, det organisatoriska området som påverkar revisorns 

handlingsutrymme är partiföreningen. Det är viktigt att inte glömma att partiföreningen 

är en del av själva partiet och av den anledningen ingår partiet själv i det organisatoriska 

området.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De individuella och organisatoriska områdena i revisorns handlingsutrymme i 

lokala partiföreningar (baserad på Hambrick och Finkelstein, 1987).  
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Faktorerna som påverkar det organisatoriska området och området omgivningen är 

externa faktorerna. Faktorerna som påverkar det individuella området är interna 

faktorerna (Hambrick & Finkelstein, 1987).  

Enligt Willems et al (2012) kan handlingsutrymmet minskas eller breddas beroende på 

de externa och interna faktorerna. För att vara mer tydlig om hur de olika faktorerna, 

enligt författarna, kan påverka revisorns handlingsutrymme används pilarna i Figur 1. 

Pilarna som pekar utåt visar att olika personliga faktorer kan bredda revisorns 

handlingsutrymme och pilarna som pekar inåt visar att andra faktorer kan minska 

revisorns handlingsutrymme.  

De viktiga interna faktorerna som påverkar revisorns handlingsutrymme är olika 

personliga egenskaper såsom olika kunskaper, livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, 

engagemang samt integritet (Lundén, 2019; Svensson, 2008; Dewi, Maulana & 

Muhadzib, 2017; Boyd & Gove, 2006; Handoko, Widuri, Andrian & Darmasaputra, 

2019). 

3.5 De interna faktorerna  

Människor fattar olika beslut, agerar i olika situationer i sitt arbete beroende på sina 

personliga egenskaper och sina värderingar. En människas handlingsutrymme är något 

mentalt. Människor bygger både möjligheter och gränser för sig själva om vad de bör 

eller inte bör göra. Dessa gränser kommer från individens egna tankar om vad de vill, 

behöver och kan göra (Svensson, 2008).  

Dessa personliga egenskaper kan innefatta olika kunskaper, integritet, livsstil, 

livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och engagemang. Varje person gör vad han tycker är 

rätt. En människa kan fatta dåliga beslut till exempel på grund av sina otillräckliga 

kunskaper eller för att han vill utöva makt (Svensson, 2008).  

Interna faktorer kan till exempel tänkas påverka revisorers handlingsutrymme beroende 

på vilka livserfarenheter, kunskaper med mera som dessa har. Till exempel skulle 

kunskaper i företagsekonomi och bokföring kunna tänkas ge revisorn större möjlighet att 

agera då styrelsemedlemmar i en partiförening kan sakna kompetens för de ekonomiska 

frågorna.  
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3.5.1 Kunskaperna 

Lekmannarevisorns kunskaper skiljer sig från en auktoriserad revisors kunskaper. Till 

exempel, för att bli en auktoriserad revisor krävs minst tre års teoretisk utbildning och 

minst tre års praktisk utbildning. Efter dessa sex år skrivs ett prov hos 

Revisorsinspektionen (Revisorsinspektionen, 2020).  

Den auktoriserade revisorns arvoden kan vara en stor kostnad för ideella föreningar. 

Därför genomförs revision i partiföreningar på kommunal nivå ofta av lekmannarevisorer 

som ställer upp ideellt. Lekmannarevisorer kallas även för amatörrevisorer och har inte 

samma kunskaper och erfarenhet inom revision som auktoriserade revisorer har. Brist på 

kunskaper hos lekmannarevisorer påverkar möjligen negativt kvaliteten i den revision de 

utför. (Lundén & Lindblad, 2015). 

Det är själva partiföreningen som bestämmer i sina stadgar om den ska anlita en 

kvalificerad revisor eller om det ska finnas något krav på revisorns kompetens (Lundén, 

2019). Partierna har inget krav i sina partistadgar att revisorn i partiföreningar på 

kommunal nivå ska vara kvalificerad (Moderata Samlingspartiet, 2017: Miljöpartiet, 

2017, Söder et al, 2017). Men kraven på revisorers kompetens kan utökas av 

partiföreningarna själva. Som exempel har socialdemokraternas partiförening i Södertälje 

inget krav i sina stadgar om att revisorn måste vara kvalificerad, men socialdemokraternas 

partiförening i Karlskrona i 9§ Revision s. 17 har i sina stadgar ”Partistyrelsen har att utse 

auktoriserad revisor” (Socialdemokraterna Framtidspartiet, 2017; Socialdemokraterna, 

2017).  

Kunskaper som en person får i skolan, det vill säga grundläggande utbildning, ökar 

personens interna handlingsutrymme. Kunskaper inom revision ökar även det externa 

handlingsutrymmet för personer som använder sina kunskaper i sin professionella 

yrkesroll. Kunskaper kan ses som både interna och externa faktorer beroende på vilka av 

sina kunskaper en individ använder i sin yrkesroll (Caza, 2012, Engström, 2017). 

3.5.2 Livserfarenhet 

Livserfarenhet är en annan typ av kunskap. Skillnaden mellan livserfarenhet och kunskap 

är att kunskap skapas av en person med hjälp från någon annan person. En revisors etik 

och moral, enligt Windsor och Warming-Rasmussen (2009), kommer från personens hela 

livserfarenhet och även personliga gener. Varje människa har sin egen livserfarenhet 
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beroende på personens uppväxt, vilka familjeförhållande han har, hans upplevelser, vad 

han gör eller inte gör dagligen med mera (Dewi et al, 2017).  

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

(Caza, 2012). Om lekmannarevisorn till exempel läser mängder av böcker kan det betyda 

att revisorn självmant kan leta information som han saknar samt kan han lära sig att 

använda sina kunskaper även i arbetslivet. Till exempel, måste revisorn i partiföreningen 

sköta revision oberoende av vilket bokföringsprogram kassören använder för att det är 

upp till föreningen att bestämma vilken bokföringsprogram som ska användas (Söder et 

al, 2017; Skatteverket, 2012).  

Personer känner till exempel tillit i mindre utsträckning till människor med bristande 

livserfarenhet än till människor som har bredare livserfarenhet. Livserfarenheten bidrar 

till större trygghet (Windsor & Warming-Rasmussen, 2009). I en lokal partiförening där 

man ofta ställer upp ideellt känner ofta medlemmarna varandra. De bor ju i samma 

kommun, de är kanske släkt med varandra eller jobbar på samma arbetsstället. 

Medlemmarna i partiföreningen måste förlita sig på den som väljs till lekmannarevisor, 

särskilt om denne har eller har haft olika uppdrag i andra föreningar. Medlemmarnas tillit 

påverkar möjligt revisorns handlingsutrymme. Hur faktorn livserfarenhet påverkar 

revisorns handlingsutrymme är beroende på hur revisorn hanterar sina mentala styrkor 

och svagheter samt graden av medlemmarnas tillit till förtroendevald revisor i 

partiföreningen. 

3.5.3 Arbetslivserfarenhet 

Revision i partiföreningar kan skötas av båda typerna av revisorer, revision kan utföras 

av en auktoriserad revisor eller av en auktoriserad revisor tillsammans med en 

lekmannarevisor eller av flera lekmannarevisorer (Lundén & Lindblad, 2015). När 

revision i partiföreningar på kommunal nivå utförs av flera lekmannarevisorer 

tillsammans måste dessa tillsammantaget ha tillräckligt med kunskaper och erfarenhet för 

att kunna utföra sitt uppdrag (Lundén & Lindblad, 2015). Samtidigt garanterar 

partiföreningens val att anlita en auktoriserad revisor inte kvalitén på hans 

granskningsarbete. Även en auktoriserad revisor kan ha avsaknaden av kunskaper om till 

exempel syftet med en ideell förening samt vikten av att granska styrelsens arbete och 

verksamhetens utfall (Engström, 2017). 
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Arbetslivserfarenhet är en av faktorerna som kan antas påverka revisorns kompetens och 

måste vara tillräcklig god för att en förtroendevald revisor ska kunna garantera kvaliteten 

på sitt arbete genom att följa god revisionssed och god revisorssed (FAR,2020). En 

revisor måste fortsätta följa utvecklingen inom näringslivet och yrket. En revisor, även 

en lekmannarevisor i partiföreningen på kommunal nivå, måste studera, förstå och 

tillämpa nya bestämmelser, nya lagar och nya krav (Handoko et al, 2019).  

En lekmannarevisor som har jobbat med revision i partiföreningar i många år, har 

sannolikt goda förutsättningar för att göra ett bra jobb. Handlingsutrymmet hos en erfaren 

lekmannarevisor är mycket större tack vare hans erfarenhet i revision än 

handlingsutrymmet hos en nybörjare. Samtidigt är det svårt att veta hur en auktoriserad 

revisors arbetslivserfarenhet påverkar hans handlingsutrymme vid revision av 

partiföreningar.   

3.5.4 Engagemang 

Engagemang beskrivs som centralt för anställdas motivation och arbetsglädje. För att 

uppleva engagemang krävs att arbetsuppgifterna uppfattas som utvecklande och 

betydelsefulla. Medarbetarnas engagemang är en fördel för organisationen. Engagerade 

anställda överträffar andra genom att visa ökat intresse för sitt arbete och skapar en mer 

energisk arbetsmiljö (Rees & Rumbles, 2013). 

Revisorn i partiföreningen som ställer upp ideellt måste vara engagerad i sitt jobb medan 

andra kanske upplever revisionsuppdraget som ett tråkigt pappersarbete. Forskare delar 

upp människor i olika grupper beroende på deras personligheter (Boyd & Gove, 2006). 

För att hantera revisionen i partiföreningen rekommenderas det att välja en aktiv person 

för revisorsuppdraget istället för en passiv person. Det kan hända att en passiv person 

skriver under något papper utan att sätta sig in i det (Lundén, 2019). Engagemang är en 

av de interna faktorerna som både kan minska och höja revisorns yttre begränsningar 

beroende på hur mycket arbetsglädje revisorn har och hur stor motivationen för arbetet är 

(Boyd & Gove, 2006).  

3.5.5 Integritet 

Viktiga krav som en revisor måste uppfylla är oberoende, kompetens, upplysningsplikt 

och tystnadsplikt (Lundén & Lindblad, 2015). Att vara oberoende är en mental styrka 

som en revisor måste ha inom sig (Dewi et al, 2017). Revisorn skall undvika situationer 
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som kan skapa misstro från medlemmar eller externa intressenter genom att ställa sig på 

något sätt i beroendeställning till någon som han granskar, det vill säga revisorn måste 

vara oberoende från styrelsen (Lundén & Lindblad, 2015). Även de förtroendevalda 

revisorerna måste följa god revisorssed och god revisionssed (FAR, 2020).  

Samtidigt har nästan alla revisorer i partiföreningar medlemskap i partiet och har nära 

kontakt med styrelsen. Av den anledningen ska personen som tar på sig revisorsuppdraget 

vara medveten om att han eller hon måste klara av att kritisera de eventuella brister som 

kan ha förekommit (Hemström, 2010). Om en förtroendevald revisor inte känner sig 

tillräckligt stark för detta, måste han avgå (Söder et al, 2017; Lundén, 2019).  

En förtroendevald revisor måste vara oberoende, något är som näst intill omöjligt 

(Lundén & Lindblad 2015). Därför rekommenderas det till föreningar att genomföra en 

så kallad revisorsrotation, det vill säga att efter tre till fem år avsätter föreningen sin 

revisor när mandatperioden går ut och revisorn kommer tillsättas i andra partiföreningar 

(Lundén, 2019).  

Hur nära styrelsen i partiföreningen på kommunal nivå en revisor kan vara utan att det 

skadar hans integritet är subjektivt och beror på individen. Därför är integritet en av de 

kritiska interna faktorerna som påverkar revisorns handlingsutrymme. 

3.6 De externa faktorerna  

Inte bara interna faktorer påverkar revisorns handlingsutrymme i en partiförening på 

kommunal nivå utan även externa faktorer från det organisatoriska området. 

Organisatoriska området från Hambrick och Finkelsteins modell (1987) handlar snarare 

om vilka möjligheter personerna ges i att utöva sin yrkesroll.  

Revisorsuppdraget kan till exempel utföras i olika omfattning, beroende bland annat på 

vad som står i föreningens stadgar, beroende på kultur och arbetsmiljö i organisationen 

och även beroende på vilket stöd som revisorn har från styrelsen och från själva partiet. 

Oavsett vem som tar ett revisorsuppdrag i partiföreningen, skall uppdraget kunna utföras 

(Lundén, 2019).  

Caza (2012) tittade närmare på handlingsutrymmet i organisationer. Cazas modell, som 

har använts i studien, är uppbyggd med åtta olika faktorer och två av dessa faktorer 

innehåller underfaktorer. De olika faktorerna är ansträngningsfrihet, målsättning, teknisk 
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bedömning, bemanningsbedömning, stödbedömning, social stil, moral och buffring. 

Teknisk bedömning har tre underfaktorer som metod, schemaläggning och material, 

stödbedömningen har två underfaktorer som allmänt stöd och tillsynsstöd. 

Enligt Caza (2012) kan hans modell tillämpas på alla yrken (Caza, 2012). Det är viktigt 

att studera hur dessa olika faktorer påverkar revisorns handlingsutrymme i 

partiföreningen på kommunal nivå. 

3.6.1 Ansträngningsfrihet 

Ansträngningsfrihet är den första faktorn i Cazas (2012) modell. Ansträngningsfrihet 

handlar om individens bedömning av vad som denne förväntas att göra, hur arbetstagare 

slutför dessa uppgifter, hur mycket de anstränger sig för att göra det och hur mycket tid 

som krävs av dem för att slutföra arbetet i verkligheten (Caza, 2012).  

Revisorn i sitt yrke har olika förväntningar på hur jobbet ska se ut, hur mycket tid han 

måste lägga för att slutföra sitt arbete. Det kan hända att revisorn får lägga ner mer tid för 

att slutföra sitt arbete än han trodde från början (Dewi et al, 2017). En skillnad mellan 

förväntan och verkligheten kan leda till missnöje och i sin tur dålig prestation (Tsai, 2011; 

Willems et al, 2012). Stress över ouppklarat arbete, konflikter hemma på grund av att 

revisorn spenderar sin lediga tid med att avsluta jobbet påverkar revisorns 

ansträngningsfrihet negativt (Devi et al, 2017). 

Ansträngningsfrihet, en av de externa faktorerna, kan troligen höja eller minska revisorns 

handlingsutrymme också beroende på revisorns personlighet. Medan en person tycker om 

utmaningar börjar en annan slarva istället (Boyd & Gove, 2006).  

3.6.2 Målsättningen 

Faktorn målsättningen omfattar hur mycket inflytande individen har över de mål som han 

förväntar sig att uppnå (Caza, 2012). Hur en person upplever vad han kan och inte kan 

göra på grund av ledningens olika krav och ledningens kontroll påverkar hans 

handlingsutrymme.  

Om det finns inte någon kontroll från arbetsgivaren, kan arbetstagaren slarva med jobbet. 

För hård styrning från ledningen däremot kan leda till tappat intresse hos arbetstagaren 

vilket kan resultera i att han gör jobbet bara för att han måste (Parker et al, 2019; Caza 

2012). En skillnad mellan förväntan och verkligheten kan leda till missnöje och i sin tur 
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dålig prestation (Tsai, 2011). Till exempel kan en revisor som förväntar sig en viss nivå 

av autonomi vid revision känna sig missnöjd med sitt jobb. Detta kan hända om han till 

exempel upplever att han inte har ett tillräckligt inflytande över det jobb som han 

genomför och om allt i hans arbete styrs av en mer erfaren revisor som också har ansvar 

för revision i partiföreningen (Setiawan & Iswari, 2016).  

De förtroendevalda revisorerna tar gemensamt ansvar i partiföreningen på kommunal 

nivå. Därför är det viktigt att dessa revisorer ska ta hand om revision tillsammans 

(Lundén, 2019). Hur revisorn i partiföreningen upplever sina möjligheter att få hjälp och 

stöd från de andra revisorerna och även hur stor möjligheten är att delta i revisionsarbete 

påverkar revisorns handlingsutrymme.  

3.6.3 Teknisk bedömning 

Teknisk bedömning, ytterligare en av de externa faktorerna i handlingsutrymmet, handlar 

om vilka direkta valmöjligheter en individ har för att slutföra sitt arbete. Dessa 

valmöjligheter kan röra val av metod som används för att slutföra uppgifter, möjlighet att 

styra sin arbetstid och sin arbetstakt, tillgång till information och tekniska hjälpmedel till 

exempel datorprogram bland annat (Caza, 2012).  

Möjligheterna som revisorn i partiföreningar har för att styra sin arbetstid och sin 

arbetstakt är beroende av hur mycket tid revisorn har och hur mycket han styrs av olika 

krav från styrelsen (Lundén, 2019; Söder et al, 2017). Enligt stadgar måste revisorn ha 

tekniska hjälpmedel ordnade från styrelsen för att kunna slutföra sina uppgifter (Söder et 

al, 2017).  

En del förtroendevalda revisorer i partiföreningar använder fortfarande i sitt jobb en 

penna och ett papper istället för en dator. Viktiga faktorer som påverkar revisorns val att 

använda datorprogram eller inte är hans ålder, organisationens storlek, revisorns 

arbetslivserfarenhet och hur mycket hans chef använder dator själv. Det visade sig att 

revisorns utbildningsnivå inte påverkar revisorns val (Mahdavi & Karimi, 2012). 

Revisorns valmöjlighet att använda dator eller inte påverkas även av om partiföreningens 

bokföring är gjord i pappersform eller i elektronisk form (Mahdavi & Karimi, 2012).  
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3.6.4 Bemanningsbedömningen 

Den fjärde externa faktorn som Caza (2012) kallade för bemanningsbedömningen, 

handlar om mänskliga resurser till skillnad från den föregående externa faktorn som 

handlade om materiella resurser. För att slutföra sitt arbete ska en individ ha tillgång till 

den behövda bemanningsbedömningen (Caza, 2012).  

Varje år på medlemsmöte i lokala partiföreningar väljer medlemmarna styrelsen, kassör, 

två eller tre revisorer och revisorssuppleanter (Söder et al, 2017; Lundén, 2019). 

Rekryteringsprocess av personer som kan ta hand om revision måste genomföras och 

hanteras av valberedningen på ett öppet och rättvist sätt. Att välja personer som har 

tillräckligt med kunskaper i revision är styrelsens ansvar (Lundén, 2019; Nor, 2018).  

Revisorer som behöver hjälp och stöd får alltid hjälp från partiföreningen eller från 

revisorer som tar hand om revision i partidistriktet under hela mandatperioden. Det vill 

säga, revisorn i partiföreningen bär aldrig hela ansvaret ensam (Söder et al, 2017). Hur 

revisorn i partiföreningen upplever sina möjligheter att få hjälp och stöd från styrelsen 

och även från själva partiet påverkar revisorns handlingsutrymme. 

3.6.5 Stödbedömning 

Stödbedömningen handlar om individens omdöme och om hur mycket han kan påverka 

kollegornas arbete. Individen ska kunna ha möjligheten att stödja sina kollegor och även 

möjligheten att kontrollera resultatet av det arbetet som gjorts av andra (Caza, 2012).  

Varje aktiv medlem i föreningen bör ha en professionell attityd i förhållanden till alla de 

andra medlemmarna. Därför är teamdisciplin ytterst viktigt under medlemsmötet samt 

styrelsemöten när de andra medlemmarna som har ingen styrelsepost i partiföreningen, 

visar sina ansträngningar och deras idéer kommer fram (Willems et al, 2012). På 

styrelsemöten presenteras diverse resultat samt diskuteras framtida planeringar. Revisorn 

i partiföreningen kan närvara på styrelsemöten. Revisorn kan aktivt delta under möten 

men har ingen rösträtt (Lundén, 2019). 

Personen som har revisorsuppdrag i partiföreningen kan delta i de olika aktiviteterna som 

organiserades av partiföreningen. Men partiföreningens revisor kan inte få något annat 

uppdrag i föreningen på grund av att han inte kan granska sitt eget arbete (Skatteverket, 

2012). Samtidigt som revisorn är förtroendevald i en partiförening, kan han hjälpa och ge 
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olika råd till styrelser i andra partiföreningar där han inte har revisorsuppdrag (Lundén, 

2019).  

Den faktorn som är benämnd av Caza (2012) som stödbedömning påverkar troligen 

revisorns handlingsutrymme. Det är svårt att bedöma hur revisorn i partiföreningen 

upplever sina möjligheter att ge stöd till sina kollegor inom sin egen partiförening och 

hur mycket revisorn kan både stödja och kontrollera sina kollegors arbete från 

partiföreningar som tillhör samma parti men som finns utanför hemkommunen.  

3.6.6 Interaktion med andra 

Den nästa faktorn kallade Caza (2012) den sociala stilen. Det handlar om hur en individ 

interagerar med andra människor. Enligt tidigare studier påverkar arbetstagarnas attityder 

och tankar arbetsmiljön i organisationen. Samtidigt påverkar organisationens klimat 

också anställarnas attityder (Tsai, 2011). Revisorn i partiföreningen har olika relationer 

inom partiföreningen och även inom själva partiet. Mest troligt är att revisorn själv är 

medlem i partiet samt att revision inte är hans enda uppdrag utanför partiföreningen 

(Lundén, 2019).  

Viktiga faktorer som påverkar revisorns handlingsutrymme är god interaktion mellan 

styrelsen och revisorn i partiföreningen (Parker et al, 2019; Willems et al, 2012). Negativ 

atmosfär och dålig interaktion i organisationen höjer möjligheten för intern konflikt som 

i sin tur påverkar revisorns handlingsutrymme (Willems et al, 2012). De revisorerna i 

partiföreningar som ställer upp ideellt, vill troligen inte bli indragna i konflikten och om 

de har möjlighet vill de ha en minimal kontakt med styrelsen. Det vill säga god interaktion 

mellan styrelsen och revisorn utökar revisorns handlingsutrymme och tvärtom, konflikt i 

föreningen minskar revisorns handlingsutrymme.  

3.6.7 Moral  

Den näst sista faktorn i Cazas (2012) modell är moral, civic virtue, som innebär att en 

person gör altruistiska handlingar som gynnar organisationen på ett flertal sätt. Till 

exempel följer en chef med en anställd till akuten och stannar hela natten på sjukhuset. 

Viktiga krav på revisorn är oberoende, kompetens, upplysningsplikt och tystnadsplikt 

(Lundén & Lindblad, 2015). Enligt Inês, Flach & Mattos (2019) är revisorns oberoende 

och tystnadsplikt de viktigaste faktorerna som gynnar organisationen. Revisorns 
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oberoende och tystnadsplikt utlöser trygghetskänsla hos ledningen som i sin tur är mer 

öppna mot revisorn (Inês et al, 2019).  

En del av revisorer i föreningar har brist på kunskap eller är uttråkade vilket minskar 

kvalitén i deras granskningsarbete (Inês et al, 2019). Inês et al (2019) konstaterade att 

olika kurser och utbildningar som ordnades av organisationen för deras revisorer minskar 

brist på kunskap och stimulerar revisorernas altruism som i sin tur säkrar en god atmosfär 

i organisationen samt breddar ut revisorns handlingsutrymme. 

Även medlemmarnas tillit till revisorn i partiföreningen gynnar föreningen. Det är 

medlemmarna som utser revisorn i en förening, det vill säga att det är medlemmarna som 

är revisorns uppdragsgivare (Lundén, 2019). De valda revisorerna måste se till 

medlemmarnas bästa för att medlemmarna har ingen rätt att direkt gå in och kontrollera 

hur styrelsen sköter sina uppgifter (Hemström, 2010). Revisorn genom att borsta från 

andras personliga åsikter och sin egen godtrogenhet utför en kritisk granskning av 

styrelsens arbete. Det är viktigt att väsentliga överträdelser och felaktigheter verkligen 

kommer fram i revisionsberättelsen för att medlemmarna litar och måste fortsätta att lita 

på en revisor i en partiförening (Lundén, 2019).  

3.6.8 Buffring 

Den sista externa faktorn, buffring, handlar om hur individen i sin roll inom 

organisationen gör val eller har möjlighet att göra val i sina relationer till den externa 

miljön. Buffring handlar om att en individ medvetet tar ansvar för ett fel som någon annan 

har gjort, för att den andra kan få större negativa konsekvenser av att felet uppdagas än 

individenen som ”buffrar”. (Caza, 2012).  

Revisorn ska efter granskningen lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman 

(Lundén, 2019). Buffring kan till exempel innebära att revisorn täcker styrelsen när han 

upptäcker olika fel vid revision genom att trots felaktigheterna lämna en ren 

revisionsberättelse. Det innebär att revisorn undangömmer de hittade felen och på så sätt 

skadar han själva föreningen indirekt (Caza, 2012; Lundén, 2019). Revisorn skyddar 

styrelsen, samtidigt som revisorn tar risken, genom att ta på sig ansvarsskyldigheten 

(Lundén, 2019). Den person som tar på sig revisorsuppdraget ska vara medveten om att 

han eller hon måste klara av att kritisera de eventuella brister som kan ha förekommit 

(Hemström, 2010) och inte medverka i buffring. 
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En revisor måste följa god revisionssed och god revisorssed (FAR, 2020). En revisor i 

partiföreningen måste undvika situationer som kan skapa misstro från medlemmar eller 

externa intressenter genom att ställa sig på något sätt i beroendeställning till någon från 

styrelsen i partiföreningen (Hemström, 2010; Lundén & Lindblad, 2015). 

De olika lagar och krav som en revisor måste följa stödjer hans oberoende ställning. Mest 

troligt är det att faktorer som buffring minskar revisorns handlingsutrymme. 

3.7 Sammanfattning 

För att studera revisorns handlingsutrymme i partiföreningar på kommunal nivå är det 

mest relevant att använda stewardshipteori för att revisorn kan i hög grad förväntas 

prioritera föreningens intresse framför sina egna.  

Partiföreningar kan anlita båda typerna av revisorer, legitimerade revisorer och 

lekmannarevisorer, därför kan de interna och externa faktorerna som påverkar revisorns 

handlingsutrymme skilja sig beroende på vilken typ av revisor det är som är ansvarig för 

revision i en viss partiförening.  

För att utforska vilka faktorer som påverkar revisorns handlingsutrymme används 

Hambrick & Finkelstein (1987) modellen. Hambrick och Finkelstein var de första som 

tittade på handlingsutrymmet och de delade in handlingsutrymmet i tre olika områden: 

individuella, organisatoriska och omgivningen. Faktorerna som påverkar 

handlingsutrymmet på det individuella området kallas också interna. Faktorerna från det 

organisatoriskt området och från omgivningen kallas här externa faktorer. (Hambrick & 

Finkelstein, 1987). De interna och externa faktorerna påverkar troligen revisorns 

handlingsutrymmen. Även kan en och samma faktor troligen vara intern eller extern 

beroende på revisorns roll, styrelsens kunskaper i revision och möjligen beroende på 

själva arbetsmiljön i föreningen.  

De interna faktorerna är individens personliga egenskaper. I det organisatoriska området 

ingår partiföreningar i vilka revisorn är verksam och själva partiet. Det sista och största 

området från Hambrick & Finkelsteins (1987) modell, som benämns omgivningen i 

modellen, ska inte undersökas. I området omgivningen ingår hela det svenska samhället. 

Det finns inte tillräckligt med tid för att undersöka hur svenska samhället kan påverka 

revisorns handlingsutrymme i lokala partiföreningar.  
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De interna faktorerna som ska studeras i föreliggande studie är kunskaper, livserfarenhet 

arbetslivserfarenhet, engagemang och integritet. För att titta närmare på de externa 

faktorerna som antas påverka revisorns handlingsutrymme används Cazas modell (Caza, 

2012). De externa faktorerna som togs upp av Caza är ansträngningsfrihet, målsättning, 

teknisk bedömning, bemanningsbedömning, stödbedömning, social stil, moral och 

buffring (Caza, 2012).   

Interna 

faktorer 

Kunskaper 

Livserfarenhet 

Integritet 

Engagemang 

Arbetslivserfarenhet 

 

 

Revisorns 

handlingsutrymme 

Figur 2. Revisorns handlingsutrymme. 

 

Enligt Willems et al (2012) kan handlingsutrymmet minskas eller breddas beroende på 

dessa externa och interna faktorer. Det är mer troligt att revisorer i olika partiföreningar 

agerar på olika sätt. Är också troligt att revisorns handlingsutrymme skiljer sig från 

revisorns handlingsutrymme i andra partiföreningar. Förväntningar med studien är att alla 

dessa faktorer i Figur 2 från både de interna och externa områdena i handlingsutrymme 

ska upptäckas hos revisorer i partiföreningar på kommunal nivå.  
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4. Metod  

I kapitlet presenteras de vetenskapliga och empiriska metoderna.  

4.1 Vetenskaplig metod 

I följande kapitlet presenteras uppsatsens teorianvändning. Vidare förklaras och 

motiveras valet av interpretivistisk forskningsfilosofi, abduktiv forskningsansats samt en 

explorativa strategi med en kvalitativ metod.  

4.1.1 Teorianvändning 

Syftet med denna studie är att utforska faktorerna som påverkar revisorernas 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. För att utforska dessa faktorer används ett 

flertal teorier. I företagsekonomisk forskning, framförallt den som har en positivistisk 

inriktning, är agentteorin och stewardshipteorin några av de teorier som försöker förklara 

relationen mellan en agent och en principal (Deegan & Unerman, 2011; Grönlund et al, 

2010). Skillnaden mellan dessa två teorier är att agentteorins utgångspunkt är 

egenintresset hos agenten, och stewardshipteorin utgår ifrån att alla involverade agerar 

utifrån organisationens bästa (Deegan & Unerman, 2011). För att utforska de olika 

områdena från revisorns handlingsutrymme används både agentteori och 

stewardshipteori. 

Hambrick och Finkelsteins var de första som i sin forskning år 1987 kom fram till att 

handlingsutrymmet påverkas av externa och interna faktorer (Hambrick & Finkelstein, 

1987). För att utforska revisorns roll i partiföreningar på kommunal nivå skapades en 

egen modell (se Figur 2) med de diverse faktorerna som möjligen påverkar revisorns 

handlingsutrymme.  

I den skapade modellen för denna studie togs de interna och externa faktorerna upp som 

möjligen finns i revisorns handlingsutrymme i partiföreningar på kommunal nivå. De 

interna faktorerna i Figur 2 som identifierades i tidigare forskningsstudier är olika 

kunskaper, livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, engagemang och integritet (Dewi et al, 

2017; Boyd & Gove, 2006). De externa faktorerna som finns i Figur 2 blev identifierade 

med hjälp av Cazas (2012) modell. Dessa åtta olika faktorer som påverkar det 

organisatoriska området i handlingsutrymmet är ansträngningsfrihet, målsättning, teknisk 

bedömning, bemanningsbedömning, stödbedömning, social stil, moral och buffring. I 



Edalova 

27 

denna studie har Cazas (2012) slutsats om att dessa åtta faktorer från det externa området 

i handlingsutrymmet kan appliceras på alla yrken testats genom att studera 

handlingsutrymme hos revisorn i lokala partiföreningar. Modellen (Figur 2) har legat till 

grund för de intervjuer som utgör studiens empiri. 

4.1.2 Forskningsfilosofi 

Epistemologi och ontologi är två filosofiska tankesystem. Ontologin handlar om 

verkligheten samt försöker beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur. 

Epistemologi är det samma som kunskapsteori och är en huvudgren av filosofin som 

handlar om i vilken grad det är möjligt att nå fram till sann kunskap om vår värld. 

Epistemologi är läran om hur man når kunskap. Ontologi och epistemologi hänger ihop 

på det sättet att man måste ha en uppfattning om vad verkligheten är för att bland annat 

kunna välja en lämplig metod samt de teorierna som behövs för att undersöka den. Detta 

gäller lika för både hermeneutiska och positivistiska undersökningar (Jakobsen, 2017). 

Inom epistemologi finns det huvudsakligen två vetenskapliga filosofier att använda sig 

av, positivism respektive interpretivism. Kvantitativ forskning brukar associeras med 

positivism och kvalitativ forskning med interpretivism (Denscombe, 2018). Inom 

positivism betraktas och behandlas den sociala verkligheten på ett liknande sätt som den 

fysiska verkligheten. Även inom positivism kan forskaren tillämpa ett objektivt och 

opartiskt beaktandesätt och lägga fokus vanligtvis på fakta och siffror. Därför förknippas 

positivism med kvantitativa data och statistik (Denscombe, 2018).  

Interpretivism förknippas med kvalitativa data i form av texter och bilder. Inom 

interpretivism har forskaren inte en objektiv inblick i studien eftersom objektivitet 

påverkas av forskarens egna tankar, egen erfarenhet och integritet. Istället ses den sociala 

verkligheten som subjektiv och att den skapas/återskapas kontinuerligt av människors 

tankar och handlingar. Forskarens roll blir att tolka insamlade kvalitativa data och genom 

tolkningen utveckla kunskap och insikt om människors uppfattningar och egna 

handlingar och erfarenheter (Denscombe, 2018). 

Denna studie undersöker handlingsutrymme hos revisorer som är verksamma i 

partiföreningar på kommunal nivå. Ett handlingsutrymme är inget statistiskt begrepp. 

Alla individer förhåller sig till en blandning av vad lagen tillåter och vad de själv vågar 

tro på, vilka gränser de sätter själva och hur stor frihetskänsla de har. Revisorn har ingen 
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objektiv bild av sitt handlingsutrymme och kan inte använda sig av siffror för att göra 

beskrivningen. Av den anledningen har den här studien en interpretivistisk inriktning. 

4.1.3 Forskningsansats 

En forskningsansats kan vara deduktiv, induktiv eller abduktiv, enligt Åkerlund (2017). 

Deduktion innebär att verkligheten kan uppfattas med hjälp av allmänna lagar och tidigare 

teorier inom ämnet. Induktion innebär att utifrån empirin dras generella slutsatser och ny 

teori bildas (Ahrne & Svensson, 2015).  

Den vetenskapliga forskningsansatsen i denna studie är abduktiv och kan ses som en 

kombination mellan deduktiva och induktiva ansatser. Abduktion inte bara är en växling 

mellan dessa ansatser, abduktion är en självständig forskningsansats (Alvesson & 

Sköldberg, 2009). Abduktion betyder att studierna sker på två plan eftersom man i första 

steget utgår från tidigare teorier som en inspirationskälla för att kunna hjälpa till att hitta 

mönster och få förståelse för verkligheten och i nästa steg med hjälp av dessa hittade 

mönster skapas ny modell eller ny teori (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

De tidigare teorierna inom ämnet och de olika modeller som ger oss förståelse för till 

exempel ledningens handlingsutrymme ses inte som de enda rätta att koppla studiens 

empiri till. För att besvara forskningsfrågan genom att undersöka revisorns 

handlingsutrymme i partiföreningar, bör en förkunskap om dessa teorier och tidigare 

studier läggas till grund för intervjufrågorna. I nästa steg utifrån insamlade data genom 

intervjuer med revisorer och styrelsen från olika partiföreningar blev det möjligt att 

utveckla en egen modell där faktorerna som påverkar revisorns handlingsutrymme ingick.  

För att få en omfattande undersökning kontaktades partiföreningar från olika kommuner 

och från olika svenska partier. Revisorerna från några av dessa partiföreningar 

intervjuades. Det var ordförande i varje kontaktad partiförening som bestämde om det var 

han själv eller någon annan person från partiföreningen som svarade på de 

kompletterande frågorna.  

4.1.4 Forskningsstrategi 

Det finns flera olika forskningsstrategier att välja mellan. Valet står mellan explorativa, 

explanativa och deskriptiva strategier. Den explorativa strategin används för 

förberedande undersökningar och för att skapa förståelse inom ett visst problemområde. 
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Forskaren har kunskap om bakgrunden till problemet och söker nya vägar att lösa det 

(Åkerlund,2017). Kvalitativ undersökning används inom den explorativa strategin. Den 

explanativa strategin används i förklarande undersökningar i syfte att klargöra 

förhållandet mellan olika faktorer och inom vilken kvantitativa undersökningar görs med 

hypotesprövning. Den deskriptiva strategin kopplas till beskrivande undersökningar i 

syftet med att klassificera, beskriva och kategorisera situationer och egenskaper hos 

människor. Den sista strategin behöver inte utgå från någon teori eller hypotes (Saunders 

et al., 2009). 

Den explorativa strategin med en kvalitativ metod används för att få en djupare kunskap 

inom områden som tidigare inte undersökts. Syftet med den här undersökningen är att 

bidra till en sådan fördjupad kunskap om revisorns roll i partiföreningar på kommunal 

nivå. För att få förståelse för och kunskaper om revisorns roll i dessa föreningar har 

revisorns handlingsutrymme utforskats vilket är syftet med den explorativa strategin. I 

föreliggande studie måste därför deskriptiva och explanativa strategier bortses ifrån och 

istället den explorativa strategin användas.  

4.2 Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras den empiriska metoden som använts vid genomförandet av den 

kvalitativa undersökningen. En beskrivning av litteratursökningen och 

datainsamlingsmetoden ges samt hur urvalet till undersökningen gjorts. Slutligen 

redovisas intervjugenomförandet och intervjuguide. 

4.2.1 Litteratursökning  

För att hålla en god kvalité i arbetet och för att säkra tillförlitligheten till den teoretiska 

referensramen har vetenskapliga artiklar använts. De här vetenskapliga artiklarna är på 

engelska och samlades in från elektroniska databaser tillhandahållna av Högskolan 

Kristianstad, Google Scholar och ResearchGate.  

Sökorden var de engelska termerna discretion, non-profit organization, political party, 

agency theory, stewardship theory och svenska termer såsom kommunföreningar, ideella 

föreningar, agentteori, stewardshipteori, handlingsutrymme. För att filtrera de hittade 

artiklarna användes termerna auditor, audit. 
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Utöver databaser har även information från läroböcker inhämtats. Det finns en del 

forskning kring ideella föreningar och även kring ledningens handlingsutrymme i 

vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag. Men det finns enstaka forskningsstudier 

som handlar om de anställdas handlingsutrymme i dessa bolag. För att hitta flera relevanta 

och fler nyare vetenskapliga artiklar användes även de funna artiklarnas referenslistor. 

För att få tillgång till de sista upplagorna av partiföreningars stadgar så har de åtta 

partierna kontaktats.  

4.2.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

Syftet med denna studie är att utforska faktorer som påverkar revisorernas 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Insamlingen av empiriska data har skett 

genom intervjuer med aktiva revisorer i partiföreningar, styrelsen i dessa partiföreningar 

intervjuades efteråt.  

En annan datainsamlingsmetod som skulle varit bra att använda för att få svar på studiens 

frågor är deltagande observation. Forskaren fångar genom observationer vad de 

observerade personerna egentligen gör. Vad en respondent säger att den gör kan skilja sig 

mycket från vad respondenter i själva verket gör (Denscombe, 2018). Det krävs längre 

tid för att kunna observera hur revisorn i partiföreningar agerar med andra i 

partiföreningen. Tiden för studien är begränsad samt alla möten i partiföreningar skedde 

online på grund av corona. Av dessa anledningar blev observationer inget möjligt 

alternativ. 

Det finns tre olika typer av intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och 

strukturerade. Vid ostrukturerade intervjuer introduceras ett tema eller ett ämne och ställs 

några frågor för att sätta i gång intervjun och därefter låta respondenten utveckla sina 

egna idéer. Strukturerade intervjuer innebär att intervjuerna utgår ifrån en lista med frågor 

och olika svarsalternativ till varje fråga. Vid semistrukturerad intervju ställer intervjuaren 

samma frågor till alla respondenterna men frågorna är flexibla och det finns utrymme för 

respondenternas egna åsikter (Denscombe, 2018). 

För den här undersökningen användes intervjuer med öppna svar som 

datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe (2018) är genomförande av intervjuer eller 

enkätundersökning med öppna svar en vanlig metod för kvalitativ forskning. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att revisorn i partiföreningen skulle kunna 
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svara fritt och detaljerat på frågorna, visa sina åsikter och fokusera på vad han tror är 

relevant och viktigt inom revision i partiföreningar. Nya frågor tillkom under intervjuns 

gång på grund av att intervjuade revisorer hade stor frihet när de svarade på frågor. 

4.2.3 Urval och genomförande 

För att genomföra intervjuerna kontaktades tre till fyra olika partier från en och samma 

kommun i Skåne (fem kommuner) och i Småland (fem kommuner). Kontakten skedde 

antingen via mejl eller Facebook. Vissa av partiföreningarna svarade aldrig, andra skrev 

att de inte hade tid. Det var endast revisor A som snabbt svarade på förfrågan och blev 

intervjuad först. Efter några dagar fick studenten svar från ordförande B och ordförande 

D. Båda var villiga att svara på frågorna men önskade få frågorna till revisorn (Bilaga 1) 

och till styrelsen (Bilaga 2) via mejl. Ordförande B samt revisor B ringde nästa dag till 

studenten och blev intervjuade. 

I nästa steg kontaktades via mejl ordförande och förste vice ordförande från de 

partiföreningar som inte svarat vid den första kontakten samt ordförande från 

partiförening D. Samtidigt kontaktades styrelsen från partiförening A ytterligare en gång. 

Några partiföreningar tackade ja till intervju men bara om styrelsen fick tillgång till 

intervjufrågorna i förhand för att kunna godkänna dem. Förste vice ordförande och revisor 

från partiförening C intervjuades. De andra föreningarna som svarade vid andra försöket 

hörde antingen inte av sig mer eller svarade att de kanske kunde hitta en ledig tid efter en 

eller två veckor. Studenten återkom till föreningarna upprepade gånger men resultatet 

blev detsamma. Svaret från partiföreningarna var att de är villiga att ställa upp men först 

om en eller två veckor. Studenten ställde frågorna till revisor A men ingen från styrelsen 

från partiförening A svarade via mejl eller Facebook. Studenten blev sedan tvungen att 

kontakta styrelsen några gånger och påminna dem om att deras intervju är viktig och 

måste göras så fort som möjligt. Studenten kunde ställa sina frågor till kassören från 

partiförening A när hon redan fått svar på sina frågor från partiförening B och C. Kassören 

hade styrelseposten i partiföreningen tidigare därför bestämde ordförande från 

partiföreningen om att kassören har tillräckliga kunskaper för att kunna svara på frågorna. 

Slutligen meddelade ordförande från partiförening D att de är villiga att svara på frågorna. 

Ordförande och revisor från partiförening D blev intervjuade via telefon.  

Sammanlagt åtta personer blev intervjuade, två personer från varje partiförening. En 

person från partiföreningen svarade på frågorna till styrelsen (Bilaga 2) och den andra 
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personen, som är förtroendevald lekmannarevisor, svarade på frågorna till revisorn 

(Bilaga 1). Dessa åtta personerna blev intervjuade via telefon. 

För att undvika spekulationer i studien utesluter studenten den partiförening i vilken hon 

själv är förtroendevald i styrelsen sedan tre år. Studenten har tillräckliga kunskaper i 

partiets organisation samt tillämpar god föreningssed. Detta arbete skrevs för att 

studenten vill bredda sina kunskaper i redovisningen samt revisionen i partiföreningar. 

Vid samling av data genom intervjuer behövs en etisk granskning (Denscombe, 2018). 

Alla respondenterna blev informerade via mejl om syftet med forskningen och villkoren 

som tillkommer samt om att deras medverkan är frivillig. Respondenterna fick även 

information om att de inte behöver svara på alla frågor och att informationen som 

respondenten överlämnar endast nyttjas vid denna studie. 

Därefter, i början av själva intervjun, så informerade jag respondenten igen om att 

intervjun är anonym, att det bara är jag som vet vem som blir intervjuad och vilket parti 

denne tillhör. jag informerade också om att respondenten aldrig behöver ge några namn. 

Därför använde en del av respondenterna neutrala benämningar till exempel såsom de 

andra partiföreningar, revisorskollega, kassören i sina svar. 

För att obehöriga inte ska få tillgång till informationen använde respondenterna sina 

privata mejladresser oavsett att alla kontaktades via mejladresser som tillhör deras parti. 

Respondenterna fick i början av intervjun veta om att partiföreningar och respondenterna 

själva endast kommer benämnas med en bokstav i studien. 

Varje respondent blev informerad via det första mejlet om att han har rätt att avbryta 

intervjun och att hans svar kommer att spelas in. Varje respondent godkände inspelning 

av intervjun. 

Alla de intervjuade revisorerna är lekmannarevisorer, tre män och en kvinna. Det var 

styrelsen i partiföreningar som bestämde om vilken av deras revisorer som skulle 

intervjuas. Det var en slump att alla de intervjuade partiföreningarna ingår i partierna som 

fick tredje plats i sina respektive kommuner i kommunvalet år 2018.  

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att dokumentera all information från respondenter. 

Alla de åtta respondenterna, två från varje förening, krävde från studenten att få frågorna 

i förväg. Frågorna skickades till de intervjuade personerna via mejl till deras avgivna 

mejladresser. Själva intervjun skedde via telefon. Vid intervjugenomförandet spelades 
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hela intervju in och samtidigt antecknades respondenternas svar. Nackdelen med 

anteckningarna är att respondenternas svar inte noteras exakt som de uttalas och jag var 

ensam person som gjorde alla intervjuer. Efter detta transkriberades alla inspelningar för 

att strukturera och kategorisera de insamlade data. 

Intervjufrågorna från början var numrerade samt kategoriserade i diverse områden. 

Kategoriseringen av frågorna underlättade sorteringen av de insamlade data. Svar 

kategoriserades med hjälp av kodning beroende på den intervjuade föreningen, den 

intervjuade personen och svarsområdet, och sammanfattades i fyra olika tabeller. Till 

exempel, för att skapa Tabell 1 användes koder såsom antal medlemmar, den typiska 

medlemmen, den typiska styrelsemedlemmen et cetera.  

I Tabell 1 presenteras allmän information om de fyra intervjuade partiföreningar (se 5.1 

Allmän information om partiföreningar A-D). Sammanlagt fyra förtroendevalda 

revisorer, tre styrelsemedlemmar samt en kassör blev intervjuade. Kassören hade 

styrelseposten i partiföreningen tidigare därför bestämde ordförande från partiföreningen 

om att kassören har tillräckliga kunskaper för att kunna svara på frågor till styrelsen (se 

Bilaga 2). I Tabell 2 sammanfattades de intervjuade styrelsernas svar. Sammanfattning 

av revisorernas svar gällande de interna faktorerna som påverkar revisorns 

handlingsutrymme finns i Tabell 3. Tabell 4 innehåller svar från de intervjuade 

revisorerna som är kopplade till de externa faktorerna i revisorns handlingsutrymme (se 

5.6 Sammanställning av fallpresentationerna).  

4.2.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden innehåller frågor till revisorn (se Bilaga 1) och frågor till styrelsen (se 

Bilaga 2) och är uppdelad i olika frågeområden. Intervjuerna med revisorer har varit 

mellan 35 minuter och en timme långa. Intervjuerna med en person från samma 

partiförening har varit mellan 20 minuter och 35 minuter långa. 

Intervjuguiden i Bilaga 1 Frågor till revisorn utgår från de individuella och 

organisatoriska områdena i revisorns handlingsutrymme.  

Frågorna 1–4 är allmänna frågor.  

Frågor 5–10 rör de interna faktorerna från det individuella området som syftar till att 

fånga vad den förtroendevalda revisorn tidigare gjort, vilken kunskap personen har och 

använder i uppdraget. 
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Frågorna 11–18 kan ge svar som är kopplade till både de individuella och organisatoriska 

områdena i revisorns handlingsutrymme.  

Frågorna 19–25 rör de fyra faktorerna från det organisatoriska området stödbedömning, 

tekniska hjälpmedel, bemanningsbedömning och ansträngningsfrihet.  

Frågorna 26–35 fångar de andra fyra faktorerna från det organisatoriska området, som är 

målsättning, social stil, buffring och moral.  

Bilaga 2 innehåller frågorna till styrelsen i partiföreningar.  

Frågorna 1–5 är allmänna frågor. 

Frågorna 6–7 ställdes till styrelsen för att få information om föreningens storlek, styrelse 

och kultur som kan påverka revisorns handlingsutrymme.  

Frågorna 12–21 ställdes till styrelsen för att fånga styrelsens syn på revision och revisorns 

roll i partiföreningar med förhoppningen att styrelsens svar inte ska skilja mycket från 

revisorns svar.  

4.2.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Tillförlitligheten och trovärdigheten är viktiga kriterier som vetenskapare måste ta hänsyn 

till vid bearbetning och analysering av kvalitativa data. Tillförlitligheten minskar när 

intervjuer genomförs då forskarens egna tankar, egen erfarenhet och integritet påverkar 

objektivitet i studien. Tillförlitlighet betyder att forskarens arbete ska i så stor 

utsträckning som möjligt vara neutralt och ska ge samma resultat om någon annan person 

tolkar de insamlade data på liknande sätt (Denscombe, 2018). För att bevara tillförlighet 

har samma intervjuguide använts vid samtliga intervjuer för att nå så hög tillförlitlighet 

som möjligt.   

Trovärdigheten betyder att rätt data för undersökning måste samlas in och att data ska 

vara lämpliga, noggranna och preciserande. Vid formuleringen av frågorna som ställdes 

till respondenterna behövde det noggrant tänkas igenom dessa frågor för att få rätt 

underlag att analysera och även för att minimera risken för osann information från 

respondenterna (Denscombe, 2018). Revisorns roll i partiföreningar på kommunal nivå 

är outforskad. Av den anledningen skulle en kvalitativ metod kunna ge oss mycket mer 

information än kvantitativ och väljs intervjun som metod för att samla data skulle 

trovärdigheten öka. 
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Begreppet generaliserbarhet betyder att resultatet ska vara användbart, det förklaras även 

i andra sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015). Generaliserbarhet innebär att den 

viktigaste uppgiften vid en kvalitativ studie är att identifiera grundläggande kännetecken 

som kan återfinnas i andra liknande studier (Denscombe, 2018). Intervjuerna med aktiva 

revisorer samt de kompletterande intervjuerna med styrelsen i partiföreningar användes 

för att försöka hitta mönster och samband mellan olika faktorer som påverkar revisorns 

handlingsutrymme. Eftersom studiens analysmodell och teorimodell är övergripande och 

inte så djupgående, är möjligheterna större till att de kan användas på liknande fall som 

ökar studiens generalisering.  
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5 Fallpresentationer  

I detta kapitel presenteras resultatet ifrån den kvalitativa undersökningen. Kapitlet 

avslutas med en enklare sammanställning av fallpresentationerna. För varje fall redogörs 

inledningsvis en kort presentation om partiföreningen samt intervjuerna med en revisor 

och en från styrelsen från partiföreningen. Fyra partiföreningar intervjuades. 

Respondenterna är anonyma och benämns med bokstäverna A-D. Partiföreningar i vilka 

revisorerna är förtroendevalda benämns med samma bokstav A-D. Om revisorn även har/ 

har haft uppdrag i några andra föreningar då kommer även dessa föreningar ha en siffra 

efter bokstav. Till exempel har respondent N revisorsuppdrag i partiföreningen N1 samt 

har han även kassörsuppdrag i föreningen N2 och N3; respondent P har revisorsuppdrag 

i partiföreningar P1 och partiförenigen P2. Föreningar N1 och P1 är inte samma 

partiföreningar.  

5.1 Allmän information partiföreningar A-D 

Den allmänna informationen om de intervjuade partiföreningarna samlades i Tabell 1. 

När alla intervjuer var färdiga och svaren började kategoriseras då visade sig att alla fyra 

intervjuade partiföreningar hade tredje plats i var sin kommun i valet år 2018 

(Valmyndigheten, 2018b). 

Enligt partistadgarna måste alla partiföreningar ha revisorer. På varje årsmöte i dessa fyra 

intervjuade partiföreningar bytes styrelsen ut och väljs två revisorer och en ersättare på 

årsbasis. I partiföreningar används inte ordet omval. Medlemmar beviljar frihet till den 

gamla styrelsen och då styrelsen till nästa år måste väljas av medlemmarna på nytt. Ofta 

bli de samma personer förtroendevalda till nästa årsperiod.  

Tabell 1. Samlad information om de fyra intervjuade lokala partiföreningarna. 
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5.2 Partiföreningen A  

Partiföreningen A har cirka 200 medlemmar, fler män än kvinnor. Medlemmarnas 

medelålder är cirka 60 år. Partiföreningen har fler män i styrelsen än kvinnor i blandade 

åldrar. Partiföreningen samarbetar med andra partiföreningar som finns i samma län och 

med partiföreningarna i grannlänet. Dessa partiföreningar tillhör samma parti. 

5.2.1 Intervju med revisor A  

Respondent A är en aktiv man, 51 år gammal och har haft revisorsuppdrag i två år både i 

distriktet och i partiföreningen A. Han är musikproducent samt är anställd på ett företag 

som svetsare. Han hade eget företag och tycker om siffror. Respondent A ger korta svar 

även på extra frågor. Därför är det svårt att bedöma vad respondent A tycker om sitt 

revisorsuppdrag. Men samtidigt önskar han att fortsätta som lekmannarevisor när 

innevarande period går ut. 

Respondent A är medlem i partiet från 2016 tillsammans med sin fru. Han får erbjudanden 

att delta i olika kurser och aktiviteter som organiseras av partiet, partiföreningen och 

kommunen några gånger per år. Respondent A har erbjudits kurser för revisorer två eller 

tre gånger.  

Revisor A ”själv bestämmer i vilket takt, när och hur han ska utföra revision”. Han 

medger att han behöver ”ett par timmar per månad som högst”. Respondent A har en 

laptop från partiföreningen som han använder. Partiföreningen A ersätter revisorns resor.  

Revisor A kan som en lekmannarevisor få hjälp från föreningens kassör samt från 

distriktet. Kassör A är förtroendevald lekmannarevisor i partiföreningar i två till 

kommuner i samma distrikt sedan många år. Därför bestämde ordförande i 

partiföreningen A att det skulle vara kassören som skulle svara på de kompletterande 

frågorna.  

Revisor A närvarar aldrig på styrelsemöten i partiföreningen A. Han måste bara närvara 

en gång per år på årsmötet. Respondent A gör inget arbete i partiföreningen A utöver 

revision samt har han en minimal kontakt med styrelsen och bara med kassör och 

ordföranden. Han kan inte påverka styrelsen eller kassör. Respondent A motiverar sitt 

svar: ”som revisor skall man inte påverka utan enbart ge råd vid årsmöten”.  
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Respondent A tycker att han har ”en betydelsefull roll” som lekmannarevisor. ”I revisors 

rollen ser jag som min uppgift att hjälpa styrelsen med att uppgifter som beslutats blir 

genomförda och att tagna budgetar hålls” svarade respondent A om sin revisorsroll. 

Respondent A lämnade korta svar utan några detaljer. Därför går det inte bedöma hur 

djupa kunskaper i redovisning och revision respondent A har. Respondent A svarar till 

exempel: ”Ja, jag vet vilka krav jag måste utgå ifrån i min granskning” utan att nämna 

dessa krav. Samtidigt svarade han på den andra frågan: ” som revisor går jag ju bara 

igenom de protokollen och den ekonomiska pärmen och kollar så verifikationer stämmer 

och att det finns protokoll som styrker de ekonomiska posterna”. 

Samtidigt ger respondent A svar som visar hans kunskaper och erfarenhet i sin roll som 

politiker och som en styrelseledamot. Det visade sig att respondent A utöver 

revisorsuppdraget i partiföreningen A har olika ansvar och tunga poster i partiet såsom 

revisorsuppdrag i distriktet, ledamot, sekreterare, IT-ansvarig, vice ordförande från 2020 

i partiföreningen A2 samt kommunfullmäktigeledamot, ersättare i kulturnämnden i 

kommunen A. 

Revisor A gjorde ett par mindre anmärkningar i revisionsberättelsen gällande 

bokföringen. Respondent A ”ska göra vad som krävs av honom om han upptäcker stora 

brister i bokföringen någon gång”.  

5.2.2 Intervju med kassör A från partiföreningen A 

Kassör i partiföreningen A är en kvinna. Respondent A utöver uppdraget som kassör i 

partiförening A är även förtroendevald som revisor i partiföreningen i två olika 

kommuner. Respondent A är känd och uppskattad i hela partidistriktet. Därför bestämde 

ordförande i partiföreningen A att det skulle vara deras kassör som skulle svara på 

frågorna.  

Enligt kassör A har revisorn i partiföreningen A ”en viktig och stöttande roll”. Alla 

partiföreningar måste ha en revisor enligt stadgarna men partiföreningen A skulle ha 

revisor även frivilligt. Revisorns uppgift är ”kontrollen av fattade beslut och 

redovisningen av dessa”, enligt kassören. ”Kontrollen av förvaltning och ekonomi är 

alltid ett stöd och en trygghet”, berättade kassören. 
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Partiföreningen A gjorde bedömningen att det är fullt tillräckligt med den kompetens som 

deras lekmannarevisorer har. Därför har partiföreningen A inget behov av att anlita en 

yrkesverksam revisor.  

5.3 Partiföreningen B  

Partiföreningen B är en liten partiförening med cirka 90 medlemmar som är mellan 30 

och 80 år gamla. 70% är män och 30% är kvinnor. I styrelsen finns lika många män som 

kvinnor både pensionärer och arbetare, även läkare och akademiker.  

5.3.1 Intervju med revisor B 

Revisorn i partiföreningen B är en 63 år gammal man. Han jobbar som busschaufför sedan 

1990. Han har olika utbildningar som är inte kopplade till ekonomi såsom fordonsteknisk 

med påbyggnad elektronik och truckförare. 

Respondent B har haft revisorsuppdrag i partiföreningen B från 2016. Han har 

medlemskap i själva partiet sedan 2006 och har varit med i styrelsen i partiföreningen B2. 

Hans fru är också medlem i samma parti. Respondent B är uppväxt och bor i kommun 

B2. Respondent B har uppdrag för partiet som kommunfullmäktige, 

stadsbyggnadsnämnden i kommunen B2, två beredningar, förvaltningsrätt och tingsrätt. 

Respondent B hade revisorsuppdrag inom en frikyrka tidigare i några år som en 

lekmannarevisor. Då lärde sig respondent B hur man granskar en verksamhet. Respondent 

B utger att han blev utvald till revisor ”antagligen för att jag inger förtroende.”  

Revisorn B har ingen ersättning för sitt uppdrag. Han använder egen dator. Men samtidigt 

berättade ordförande i partiföreningen B om att revisorn har det nödvändiga materialet 

som han behöver. Han lägger ungefär en timme per månad på sitt revisorsuppdrag. 

Revisor B bestämmer själv hur mycket tid han behöver, när och i vilken takt han ska göra 

sitt arbete. 

Respondent B känner sig trygg i sin roll som revisor och önskar att fortsätta när nuvarande 

period går ut. Han beskriver sin roll som en av de viktigaste rollerna och motiverar sitt 

svar: ”Jag/vi föreslår till föreningens årsmöte om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet”. 

Revisor B berättade på intervjun om att hans uppdrag är ”hela styrelsens arbete, bedömt 

ur lekmanaperspektiv. Störst dignitet ligger på det ekonomiska området. 

Föreningskapitalet kommer från medlemmar och skattekollektivet”.  
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Respondent B vet att han kan få hjälp av sin revisorkollega, ordförande och även från 

distriktet. Parti och partiförening organiserar olika kurser och aktiviteter några gånger per 

år. En del av dessa kurser är riktade till personer som har revisorsuppdrag i 

partiföreningar. Revisor B följer partistadgar och även handboken för kommunföreningar 

som är skriven av partiet.  

Respondent B närvarar på styrelsemötena i föreningen B men inte varje gång. Han har 

inget annat uppdrag i föreningen B. Han har kontakt med kommunföreningens ordförande 

och den andra revisorn. Revisor B har ”ingen möjlighet att påverka styrelsens arbete och 

inte kassörens heller”. Revisor B utrycker sig att han inte vill göra detta även om han 

skulle få möjligheten att påverka styrelsens arbete.  

Revisor B skrev aldrig några anmärkningar i revisionsberättelser för att partiföreningen 

B har en erfaren kassör som alltid gör rätt. När studenten insisterade om att revisor B 

kanske gjorde några anmärkningar när han var förtroendevald i frikyrkan, då hittade 

revisor B snabbt alla årsmötesprotokollen och alla sina revisionsberättelser. Studenten 

fick rekommendation att söka information på internet om revisorsuppdrag i 

bostadsrättsföreningar för att revisorerna i bostadsrättsföreningar ofta är tvungna att gå 

emot styrelsen, enligt respondenten B. 

5.3.2 Intervju med ordförande från partiföreningen B 

Den intervjuade personen från föreningen B är en 62 år gammal man som har 

ordförandeposten i föreningen. Enligt ordförande är oberoende granskning den största 

fördelen med att ha en revisor. 

Ordförande från partiföreningen B berättade varmt om föreningsrevisorn. De har en 

inofficiell kontakt med varandra för att de tycker om varandra men de pratar aldrig om 

deras uppdrag. Partiföreningens kassör är en 80 år gammal man. Kassören har erfarenhet 

men på grund av åldern behöver han ibland hjälp med att lära sig nya saker. Därför tar 

respondent B med sig de olika tidningar och artiklar som han bedömer att partiföreningen 

B kan få nytta av.  

5.4 Partiföreningen C  

Partiföreningen C har cirka 60 medlemmar, varav cirka 30 procent är kvinnor. ”En högre 

andel av styrelsemedlemmarna bor i centralorterna, men väljare i valen kommer till större 
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delen utanför centralorterna”, berättade förste vice ordföranden. Partiföreningen C har 

mer män i styrelsen än kvinnor i blandade åldrar. ”Stor spridning i yrkesval” konstaterade 

han. En gång om året, på årsmötet, byts cirka 25 procent av styrelsen i föreningen ut.  

Partiföreningen C samarbetar med de andra partiföreningarna en del men inte 

regelbundet.  

5.4.1 Intervju med revisor C 

Revisor C i partiföreningen C är en 62 år gammal kvinna. Respondent C är uppväxt i 

Finland och flyttade till Sverige vid 12 års ålder. Respondent C har grundskoleutbildning 

och jobbar som butikansvarig. 

Respondent C anmälde sitt intresse när en partiförening sökte en lekmannarevisor och 

blev vald år 2011. Det var ingen som instruerade henne. Respondent C följer lagar och 

partiföreningens stadgar. Respondent C lärde sig revision år 2009 när hon började jobba 

på ett företag.   

Respondent C är medlem i partiet sedan 2010 tillsammans med sin man och sin dotter. 

”Inom partiet erbjuds utbildningar interaktivt och några gånger per år i större 

sammanhang. Möjligheten finns att få handledning av partiets riksombudsmän”, 

berättade respondent C.  

Respondent C gör jobbet ideellt tillsammans med den andra lekmannarevisorn. ”Vi 

fördelar arbetet ekonomi och förvaltning mellan oss”, svarade revisor C. Föreningen C 

ersätter bara resekostnader i samband med årsmötet. Revisor C använder dator men ger 

ingen information om datorn är hennes egen eller om det är föreningen C som bidrog med 

datorn.  

Enligt revisor C lägger hon maximalt ner två timmar på revisorsuppdraget per månad. 

Revisor C har fullständig kontroll över hur snabbt eller långsamt hon måste arbeta. 

Revisor C har ”regler och stadgar att förhålla sig till vad gäller arbetsgången. Men hon 

kan bestämma följdfrågor och kontrollpunkter själv”.  

Respondent C närvarar nu vid styrelsemöten två gånger per år. Respondent C har mest 

kontakt med kassör och ordförande. Respondent C svarade att hon kan påverka kassörens 

och styrelsens arbete vid frågor som rör förvaltning och ekonomi. Respondent C 
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tydliggjorde sitt svar. Enligt respondent C måste hon alltid kontakta ansvarig när hon till 

exempel inte hittar kvitto och styrelsens beslut inte finns med i styrelsemötesprotokollet.  

Revisorn har en viktig kontrollfunktion i partiföreningen enligt respondenten C. 

”Kommunen vill ha in redovisning av partistödet, och då spelar revisorn en stor roll vid 

genomgången av nyttjandet av detsamma”, svarade respondent C. Lekmannarevisor C 

beskriver sin uppgift i partiföreningen C med dessa ord:” Helikoptersyn på föreningen, 

innefattande översyn av förvaltning och efterlevnad av regler och styrelsebeslut”. 

Revisorn, enligt respondenten C, ”ska alltid agera på samma sätt. För att arbetet sker efter 

tydliga instruktioner och utfallet kan inte påverkas av influenser utifrån”.  

Respondent C gjorde en del anmärkningar i revisionsberättelse under alla de åren som 

hon jobbade som lekmannarevisor. Det fanns vid de tillfällena till exempel kvitton som 

inte var presenterade samt protokoll som inte var undertecknade av alla behöriga. 

5.4.2 Intervju med förste vice ordförande från partiföreningen C 

Den intervjuade personen från föreningen C är en 73 år gammal man som har förste vice 

ordförandeposten i föreningen. Partiföreningen C har sedan starten använt kunniga 

externa lekmannarevisorer. Förste vice ordförande motiverade partiföreningens val av 

lekmannarevisorer: ”det har passat bra för oss, eftersom vi är en liten förening med ganska 

få och enkla ekonomiska transaktioner”. 

Relation med revisorn beskrevs som ”öppen och rak, med ömsesidigt förtroende åt båda 

hållen”. En bra och ärlig revisor behövs för att säkerställa att förtroendet säkerställs för 

föreningens verksamhet. 

Om partiföreningen skulle ha en möjlighet att välja bort revisor, då skulle de aldrig göra 

detta. Det finns inga nackdelar med att ha en revisor om man väljer revisorer med 

kunnande och integritet. ”Granskningen är den största fördelen med att ha en revisor”, 

enligt förste vice ordföranden. Genom att lämna en bra revisionsrapport har styrelsen ett 

stöd från revisorn. Revisionsrapport kan bland annat ”innehålla de 

förbättringsmöjligheter som revisorer tycker styrelsen ska diskutera”. 

Revisorns uppdrag i partiföreningen C är ideellt därför har revisorn bara reseersättning i 

samband med årsmötet. Partiföreningen C har inget behov att använda någon annan 



Edalova 

43 

person vid rådgivning i frågor rörande föreningens ekonomi. För att styrelsen har ett 

flertal kunskaper och stora arbetslivserfarenheter som kan utnyttjas.  

5.5 Partiföreningen D  

Partiföreningen D har cirka 700 medlemmar som är av olika kön, fler män än kvinnor och 

som bor i hela kommunen. Medlemmarnas medelålder är cirka 65 år. Partiföreningens 

mål är jämställhet när de väljer styrelsen då män och kvinnor skall vara lika många, att 

styrelsen ska ha olika kompetens, blandade åldrar och olika kunskaper. Föreningen har 

medlemsmöte en gång om året men de väljer ofta samma personer till styrelsen år efter 

år. Partiföreningens två revisorer har skött föreningens revision i många år. 

Partiföreningen D har inga anställda. 

Partiföreningen samarbetar med de andra partierna i kommunen samt med andra 

partiföreningar i andra kommuner som tillhör samma parti. För att ”lära oss om varandra”, 

organisera kampanjer, kurser, utbildningar tillsammans. Genom samarbete med de andra 

föreningarna hjälper de att dra ner diverse kostnader berättade ordförande D.  

5.5.1 Intervju med revisor D 

Revisor D i partiföreningen D är en 83 år gammal man. Respondent D är uppväxt i en 

stor stad i Sverige. Respondent D vill hänga med vad som sker i samhället. Han jobbade 

i 57 år som tandläkare även efter han gick i pension. Respondent D slutade jobba år 2018.  

Respondent D är och har varit aktiv i flera föreningar. Han är medlem i en ryttarriddare 

förening och har varit ledamot i partiföreningen D. Respondent D blev första gången 

utvald som lekmannarevisor i förbundet D2 på 1970-talet. Från 2001 till 2018 var 

respondent D medlem i nämnd D3.  

Respondent D är medlem i partiet sedan 80-talet. Hans son har också medlemskap i 

partiet. Respondent D är förtroendevald i omsorgsnämnden i kommunen D. Respondent 

D är lekmannarevisor i partiföreningen D och är även lekmannarevisor i partiföreningen 

för seniorer.  

Partiföreningen D har två lekmannarevisorer. Revision i partiföreningen är ideella 

uppdrag. Partiföreningen D ersätter alla resekostnaderna som är kopplade till uppdraget. 

Båda revisorerna har pension. Den andra revisorn var yrkesverksam revisor. Dessa två 

revisorer bokar innan årsmötet en förmiddag för att gå genom all dokumentation som de 
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fick från partiföreningen D. Revision görs en gång per år. Revisorerna hinner genomföra 

revision på några timmar. De har jobbat tillsammans i många år och ”har den tempo som 

vi är vanna med”, informerade revisorn D. Revisorerna i partiföreningen D har ett krav. 

Deras krav är att ordförande och kassör ska vara i närheten ifall det saknas några fakturor 

eller revisorerna behöver någon förklaring.  

Respondent D använder egen dator och skrivare för att skriva ut revisionsberättelser. Han 

har inget hjälpmedel från föreningen. Samtidigt uppger respondent D att han behöver 

ingenting mer än en penna och ett papper för att genomföra revision. Revisorerna i 

partiföreningen D på kommunal nivå har inga skrivna instruktioner gällande revision. De 

följer god revisorssed. 

”Det kommer ständiga erbjudande från länsorganisationer och från riksorganisationer” 

att delta i olika föreläsningar, kurser och olika aktiviteter. Men respondent D deltar aldrig. 

Han är inte intresserad. Samtidigt han fick aldrig någon erbjudande från partiet, staten, 

kommunen och själva föreningen att delta i olika föreläsningar som skulle vara inriktade 

för lekmannarevisorer. Men för att respondent D är lekmannarevisor från 70-talet och den 

andra revisorn i partiföreningen D är en pensionerad yrkesverksam revisor, då upplever 

respondent D att han inte har behov av dessa utbildningar.  

Han fick hjälp och råd från företrädaren när han fick lekmannarevisorns uppdrag första 

gången. Respondent D vet inte själv varför han blev utvald till revisor i partiföreningen 

D. Han fick förfrågan från en partimedlem och tackade ja. ”För att jag är en hederlig 

person”, tror respondent D.   

Respondent D närvarar aldrig vid styrelsemöten. Han har mest kontakt med ordförande 

som också blev intervjuad av studenten. Respondent D tycker att han ”som partirevisor 

har en ingripande roll i föreningen”. Revisor D har ingen möjlighet att påverka styrelsens 

och kassörens arbete. För att revisorns roll är ”att kontrollera och inte att påverka arbete 

som görs av någon annan”, uttryckte revisor D. Samtidigt är kassören ”en erfaren person 

som inte missar någonting, därför skrev revisorerna aldrig några anmärkningar i 

revisionsberättelserna”. Enligt respondent D, kontrollerar revisorn att ”styrelsens arbete 

sköts på rätt sätt, att alla beslut finns dokumenterade. Men det är inte revisorns uppgift 

att kontrollera beslutsinnehåll”. Till exempel, styrelsens beslut att bjuda medlemmar på 

pannkakor med grädde och sylt ska inte ifrågasättas av revisorn. Om revisorn tycker om 

att korv med bröd är ett billigare alternativ till pannkakor, han ändå kan inte samt får inte 
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påverka beslutet. Revisorn måste kontrollera att beslutet är skriven i styrelsens 

mötesprotokoll samt antal styrelsemedlemmar som röstade för och emot redovisades. 

Revisorn måste kontrollera att medlemmarna i partiföreningen verkligen var bjudna på 

pannkakor, kostnaderna blev bokförda samt kostnaderna redovisades på årsmötet för 

medlemmarna. 

Revisor D gjorde aldrig några anmärkningar i revisionsberättelser. För att ”kassören 

sköter bokföringen på ett ordentligt sätt”. Om revisorn hittar något fel då ”skulle han 

påpeka det muntligt eller skriftligt beroende på felet”, berättade respondent D.  

Respondent D trivs med sitt revisorsuppdrag. Han anmälde sig redan till nästa år för att 

fortsätta sitt revisorsuppdrag i partiföreningen D. 

5.5.2 Intervju med ordförande från partiföreningen D 

Ordförande i partiföreningen D är en 47 år gammal kvinna. Partiföreningen D har en 

erfaren kassör och även erfarna revisorer. En av revisorerna har haft lekmannarevisors 

uppdrag i ett flertal föreningar i 47 år. Den andra revisorn är en pensionerad yrkesverksam 

revisor. Enligt ordförande D använder partiföreningen D alltid lekmannarevisorer. 

Styrelsen och medlemmarna i partiföreningen D är alltid nöjda med revision som gjorts 

av lekmannarevisorerna. Därför tänkte de aldrig på att anlita en yrkesverksam revisor. 

Partiföreningens revisorer har bara reseersättning samt jobbar alla i partiföreningen 

ideellt. Revisorn har en viktig roll i partiföreningen. Revisorns granskning är ett stöd för 

medlemmar för att ”medlemmarna vet hur föreningen använder pengar” svarade 

ordföranden från partiföreningen D. 

Alla i partiföreningen har en bra relation med föreningens revisor. Enligt ordförande D 

”träffas de i andra sammanhang”, men respondenten utvecklar aldrig vidare sitt svar. 

Enligt ordförande måste partiföreningen D ha en revisor för medlemmarnas skull för att 

revisorn är ”en trygghetsfaktor även för styrelsen”. Ordföranden D motiverade svaret: 

”för att om något ska gå fel, kan revisorn hitta och rätta felet”.  

Partiföreningen D använder sin kassör vid rådgivning av frågor rörande föreningens 

ekonomi. Deras kassör är en erfaren person som aldrig gör något fel, enligt både 

ordförande D och revisor D. Partiföreningen D har aldrig använt någon annan person för 

rådgivning. De skall be sina revisorer om rådgivningen någon gång i framtiden om 
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styrelsen upptäcker att något i styrelsen inte sköts. Partiföreningen D har i många år varit 

en problemfri arbetsplats och har haft ett positivt arbetsklimat. 

5.6 Sammanställning av fallpresentationerna 

Nedan följer en sammanställning av de fallpresentationer som beskrivs ovan i form av 

fyra enklare Tabeller. Intervjufrågorna från början var numrerade samt kategoriserade i 

olika områden. Kategoriseringen av frågorna underlättade sorteringen av de samlade data. 

Svar kategoriserades med hjälp av kodning beroende på den intervjuade föreningen, den 

intervjuade personen och svarområdet, och sammanfattades i fyra olika tabeller. Till 

exempel, för att skapa Tabell 1 användes koderna såsom antal medlemmar, den typiska 

medlemmen, den typiska styrelsemedlemmen etcetera. Med hjälp av de kategoriserade 

svaren kommer skillnaderna och likheterna mellan de fyra fallen att jämföras och 

resultatet ska presenteras i de sista kapitlet.  

I Tabell 1 presenteras allmän information om de fyra intervjuade partiföreningarna (se 

5.1 Allmän information om partiföreningar A-D). Antal medlemmar i partiföreningar A-

D är mellan cirka 60 och cirka 700 personer. Antal medlemmar är beroende av antal 

kommunmedborgare enligt ordförande C. I kommunen C bor det minst och kommunen 

D bor det flest antal människor. För att få möjligheten att bekräfta detta utan att nämna 

kommunerna kontrollerades informationen från valet i 2018. Det visade sig att alla de 

fyra intervjuade partiföreningar hamnade på tredje plats i varsin kommun i valet år 2018 

(Valmyndigheten, 2018b). 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuer med styrelseledamöter och med en kassör. 

Not. 5 Svar från kassören föreningen A. 6 Svar från ordföranden föreningen B.  7Svar från 1:e vice ordföranden föreningen C. 8 Svar från ordföranden 

föreningen B.  
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I Tabell 2 presenteras svar från tre styrelseledamöter och från en kassör. Intervjuerna 

med styrelseledamöterna och med kassören var kompletterande intervjuer för att skapa 

en tydligare bild av revisorns roll i de fyra partiföreningarna på kommunal nivå.  

 

Tabell 3. Sammanställning av revisorernas svar gällande de interna faktorerna som  

påverkar revisorns handlingsutrymme. 

  

Not. 1 Svar från revisorn föreningen A. 2 Svar från revisorn föreningen B.   

Tabell 4. Sammanställning av svar från revisorer gällande de externa faktorerna som 

påverkar revisorns handlingsutrymme.  

 

Not. 1 Svar från revisorn föreningen A. 2 Svar från revisorn föreningen B. 3 Svar från revisorn föreningen C. 4 Svar från revisorn 

föreningen D. 5 Svar från kassören föreningen A. 
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I Tabell 3 och Tabell 4 sammanställs svaren från lekmannarevisorer från partiföreningar. 

Dessa svar handlar om vilka externa och interna faktorerna som påverkar revisorns 

handlingsutrymme i fyra olika lokala partiföreningar.  

I Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4 citerades en del intressanta svar från respondenterna. 

Detta gjordes för att minimera egen tolkning av den samlade data.   
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6. Analys  

I kapitlet analyseras resultatet ifrån den kvalitativa undersökningen. Revisorns 

handlingsutrymme i partiföreningar på kommunal nivå presenteras utifrån de interna och 

externa faktorerna från analysmodellen (se Figur 2 i kapitlet 3.7. Sammanfattning). Detta 

material ligger sedan till grund för de slutsatser som följer i nästa kapitel. 

6.1 Analys av partiföreningarna 

Syftet med denna studie är att utforska faktorer som påverkar revisorers 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Intervjumetoden användes för att försöka 

hitta mönster och samband mellan ett flertal faktorer som kan antas påverka revisorns 

handlingsutrymme. Det var fyra partiföreningar på kommunal nivå från fyra kommuner 

som var villiga att svara på frågorna. Allmän information om dessa intervjuade 

partiföreningar samlades i Tabell 1.  

Dessa partiföreningar har olika antal medlemmar beroende på antal kommunmedborgare, 

från cirka 60 personer till cirka 700 personer. Det var en slump att alla de intervjuade 

partiföreningarna ingår i de partier som hamnade på tredje plats i sina respektive 

kommuner i kommunvalet år 2018. Varje intervjuad partiförening har två 

lekmannarevisorer och en ersättare. Ingen av de intervjuade revisorerna har någon 

ersättning förutom reseersättningen till exempel i samband med årsmötet. Styrelsen byts 

en gång om året på årsmötet. I partiföreningar används inte ordet omval. Medlemmar 

beviljar frihet till den gamla styrelsen och då styrelsen till nästa år samt revisorer och 

revisorssuppleanter måste väljas av medlemmarna på nytt. Ofta bli de samma personer 

förtroendevalda till samtliga poster i partiföreningar till nästa årsperiod. Varje 

partiförening har partistadgar som de måste följa. 

Två av de fyra intervjuade partiföreningar kommer ifrån typiska landsbygdskommuner, 

den tredje partiföreningen tillhör en tätortsnära landsbygdskommun och den fjärde 

partiföreningen kommer ifrån en storstadskommun. Den typiska medlemmen och den 

typiska styrelsemedlemmen ser annorlunda ut i dessa intervjuade partiföreningar på 

kommunal nivå. Två av partiföreningarna har flest män med en medelålder på 60 år med 

i styrelsen. De andra två har jämställhet som mål. Det vill säga, att antal kvinnliga 

ledamöter skulle vara cirka 50 procent i dessa partiföreningars styrelse. I de sistnämnda 

föreningarna har styrelsemedlemmarna olika nivåer av kompetens, blandade åldrar och 
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andra kunskaper. Av de intervjuade personerna från de fyra partiföreningarna var fem 

manliga och tre kvinnliga personer.  

I dessa fyra intervjuade partiföreningar skiljer sig medlemmar från varandra. 

Medlemmarna i dessa partiföreningar är i diverse åldrar och har varierande 

boendesituationer. Till exempel bor medlemmarna i en av partiföreningarna utspridda i 

hela kommunen. I den andra föreningen bor större delen av medlemmarna på landet. I 

den tredje partiföreningen kommer större delen av medlemmarna från centralorten.  

6.2 Analys kopplad till de interna faktorerna för revisorns 

handlingsutrymme 

Det var styrelsen i partiföreningarna som bestämde vilka personer som skulle intervjuas. 

Därför svarade en kassör i en av dessa föreningar på frågorna (se Bilaga 2 Frågor till 

styrelsen). Även val av de intervjuade lekmannarevisorer gjordes av styrelsen. Alla de 

intervjuade revisorerna är lekmannarevisorer, tre män och en kvinna. 

Analys av de interna faktorerna som påverkar revisorns handlingsutrymme gjordes med 

hjälp av de kodade data som sammanfattades i två olika tabeller (Tabell 2 

Sammanställning av intervjuer med styrelseledamöter och med en kassör samt Tabell 3 

Sammanställning av revisorernas svar gällande internt området från revisorns 

handlingsutrymme). De interna faktorerna som studerades är revisorns kunskaper, 

livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, engagemang och integritet (Figur 2). 

Ingen av de fyra intervjuade revisorerna har någon livserfarenhet, utbildning och yrke 

kopplad till företagsekonomi, revision. Till exempel, slutade revisor C grundskolan men 

fick sedan arbetsledarutbildning. Revisor B har utbildningar såsom bilmekaniker, 

truckförare, busschaufför och fordonsteknik med påbyggnad elektronik. De fyra 

intervjuade revisorerna är svetsare, busschaufför, butikansvarig och en är pensionerad 

tandläkare. Revisor A är dessutom musikproducent och hade eget företag. Med tanke på 

att intervju med en yrkesverksam revisor kan ge annorlunda resultat än intervjuerna med 

lekmannarevisorer har faktorn livserfarenhet inte uteslutits samt sammankopplats med 

faktorn kunskaperna. 

Enligt Lundén & Lindblad (2015) påverkar brist på kunskaper lekmannarevisorn 

handlingsutrymme negativt. Men det går inte påvisa att lekmannarevisorerna A-D har 

brist på kunskaper eftersom alla de intervjuade revisorerna har och hade haft olika 
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revisorsuppdrag samt deltar i olika kurser och föreläsningar från partier och 

partiföreningar. Revisor D deltar aldrig i dem för att han upplever att han har tillräckligt 

med kunskaper. Styrelsen från partiföreningar A, C och D svarade också att deras 

bedömningar är att det är fullt tillräckligt med den kompetens som lekmannarevisorerna 

i deras partiföreningar på kommunal nivå har. Det är även en kostnadsfråga för 

föreningen, påpekade ordförande från partiföreningen B. Studien påvisade att alla de 

intervjuade revisorerna har tillräckliga kunskaper inom revision, dem deltar i olika kurser 

samt använder sina kunskaper när dem genomför revision i partiföreningar. Därför 

gjordes bedömningen att faktorn kunskaper påverkar revisorns handlingsutrymme i 

lokala partiföreningar. 

I denna studie utforskades enbart arbetslivserfarenhet inom revisorsyrket. 

Arbetslivserfarenhet måste vara tillräckligt god för att en förtroendevald revisor ska 

kunna garantera kvaliteten av sitt arbete genom att följa god revisionssed och god 

revisorssed (FAR,2020). Studien påvisade att faktorn arbetslivserfarenhet påverkar 

revisorns handlingsutrymme i lokala partiföreningar. För att lekmannarevisorn som har 

jobbat med revision i partiföreningar i många år gör ett bra jobb. Tre av fyra intervjuade 

revisorer har och hade också tidigare haft diverse revisorsuppdrag i många år. Revisors 

D första lekmannarevisorsuppdrag fick han på sjuttiotalet av förbundet D2. Revisor B har 

haft revisorsuppdrag i partiföreningen B sedan 2016. Men det är inte hans första uppdrag. 

Revisor B hade revisorsuppdraget inom frikyrkan för tio år sedan. Revisor C fick sitt 

första revisorsuppdrag år 2009 på ett företag som hon då jobbade för. Revisor C har haft 

revisorsuppdrag i partiförening C sedan 2011. Revisor C har även revisorsuppdrag i 

partiföreningar i två andra kommuner samt är kassör i en fjärde partiförening. Revisor A 

har haft revisorsuppdrag i två år. Men han har haft revisorsuppdraget även i partidistriktet. 

Revisor A hade haft eget företag inom vilket han själv tog hand om företagets ekonomi. 

Även kassören från partiföreningen A bekräftade att de är nöjda med revisor As 

kompetens. Förste vice ordförande i partiföreningen C svarade att deras 

lekmannarevisorer är kunniga och därför har de inget behov av att anlita en yrkesverksam 

revisor.  

Revisorns integritet är en av faktorerna som antas påverka revisorns handlingsutrymme. 

En förtroendevald revisor måste vara oberoende. Studien bevisade inte Lundén & 

Lindblad (2015) påstående om att revisorns oberoende i ideella föreningar är något som 
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är näst intill omöjligt. Studien påvisade istället att revisorn i lokala partiföreningar kan 

behålla sin oberoende ställning som enligt Inês et al (2019) är den viktigaste faktorn som 

gynnar organisationen. Fördelen med att ha en revisor, enligt revisor B, är oberoende 

granskning. Samtliga revisorer är medvetna om att de måste klara av att kritisera de 

eventuella misstag som kan ha förekommit. Revisorerna A och C har lämnat orena 

revisionsberättelser. Revisorerna A-D har ingen kontakt medpartiföreningen utöver med 

föreningsordförande, kassören och revisorkollegan. Revisorerna A, D och C har inget 

intresse att delta i styrelsemötena. Därför närvarar revisorerna A och D bara på 

medlemsmöte en gång per år. Revisor C närvarar två gånger på styrelsemöte. Men revisor 

B, till skillnad från de andra revisorerna, närvarar ungefär på vartannat styrelsemöte.  

Engagemang beskrivs som arbetarnas eller medarbetarnas motivation och arbetsglädje. 

För att uppleva engagemang krävs det att arbetsuppgifterna uppfattas som utvecklande 

och betydelsefulla. Faktorn engagemang kan antas påverka revisorns handlingsutrymme 

i partiföreningar på kommunal nivå och att revisorerna A-D som ställer upp ideellt är 

engagerade i sitt jobb. Revisor A är även förtroendevald revisor i partidistriktet. Revisor 

C har revisorsuppdraget i tre partiföreningar i flera kommuner. Revisor D har även 

revisorsuppdrag i seniorföreningen inom partiet. Revisor D hade revisorsuppdraget i 

förbundet D3 under sjuttiotalet. Revisor D berättade också om att genom de ideella 

arbeten som han har haft har han tillgång till information om vad som pågår i samhället. 

Alla de intervjuade revisorerna uttrycker att de känner arbetsglädje och svarade att de 

planerar att försätta nästa år med att ta hand om partiföreningens revision. Detta indikerar 

att stewardshipteori kan användas, där partiföreningens intressen prioriteras framför 

egenintresse, för att utforska den här typen av organisationer (Van Puyvelde et al, 2012). 

Vid transkriberingen av respondenternas svar påträffades omfattande information om 

revisorernas involvering i politiska frågor. Revisorerna i partiföreningar har medlemskap 

i sina respektive partier samt är eller har varit politiskt engagerade. Längsta 

medlemskapet har revisor D som blev medlem i partiet i början av åttiotalet. Det kortaste 

medlemskapet har revisor A som blev medlem i sitt parti år 2016. Samtliga revisorerna 

A-D har eller hade haft olika politiska och ideella uppdrag. Revisorerna A, B och D är 

politiskt aktiva i sina respektive kommuner. Dessa tre revisorer har politiska uppdrag i 

kommunstyrelsen i sina kommuner. Revisor A är ledamot i kommunfullmäktige och 

ersättare i kulturnämnden. Utöver dessa politiska uppdrag har han ett flertal ideella 
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uppdrag. Han är sekreterare, IT-ansvarig från och med år 2016 och även Vice ordförande 

från år 2020 i partiföreningen A2 i kommunen han är folkbokförd i. Revisor B har varit i 

styrelsen tidigare i postföreningen i sin kommun. Han är kommunfullmäktige i 

stadsbyggnadsnämnden och har två beredningar, förvaltningsrätt och tingsrätt. Revisor C 

har revisorsuppdraget i tre partiföreningar i flera kommuner och har även 

kassörsuppdraget i den fjärde partiföreningen. Revisor D är pensionär men han är 

fortfarande politiskt aktiv och är ledamot i omsorgsnämnden. Han var engagerad i 

förtroendenämnden D2 från år 2001 till 2018. För att samtliga intervjuade revisorerna A-

D har/har haft omfattande politiska engagemang adderade jag i min modell att faktorn 

engagemang har två underkategorier: politiskt engagemang och ideellt engagemang 

politikerns (se Figur 3). 

6.3 Analys kopplad till de externa faktorerna 

För att utforska de externa faktorerna från det organisatoriska området som påverkar 

revisorns handlingsutrymme i lokala partiföreningar intervjuades revisorerna från fyra 

partiföreningar (se Bilaga 1). Deras svar som är kopplade till de externa faktorerna och 

som utgått ifrån forskning om handlingsutrymme utförd av Caza (2012) är sammanfattade 

i Tabell 4. För att skapa djupare kunskaper om vilka krav som finns på revisorerna A-D i 

partiföreningar ställdes även frågorna till styrelsen (se Bilaga 2). Svaren på dessa frågor 

sammanfattades i Tabell 2. I Cazas modell (2012) anges åtta faktorer som är målsättning, 

ansträngningsfrihet, teknisk bedömning, bemanningsbedömning, stödbedömning, 

interaktion med andra, moral och buffring.  

Faktorn målsättning omfattar hur mycket inflytande individen har över de mål som han 

förväntar sig uppnå (Caza, 2012). Hur en person upplever vad han kan och inte kan göra 

på grund av ledningens krav och ledningens kontroll påverkar hans handlingsutrymme. 

Studien påvisade att målsättningen är en av de externa faktorerna som påverkar revisorns 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar då revisorer i partiföreningar har stort 

inflyttande över de mål som revisorerna förväntar sig uppnå. Revisor B berättade om att 

revisorerna i partiföreningen B ”föreslår till föreningens årsmöte om styrelsen skall 

beviljas ansvarsfrihet eller ej”. Revisorerna A-D medger att det är revisorns uppgift att se 

till att föreningen sköts på korrekt sätt. ” I revisorsrollen ser jag som min uppgift att hjälpa 

styrelsen med att uppgifter som beslutas blir genomförda och tagna budgetar hålls” 

berättade revisor A. De åtta intervjuade personerna ger liknande information om att det 
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är revisorn som är trygghetsfaktorn för medlemmarna och trygghetsfaktorn för styrelsen. 

Det vill säga, styrelsens förståelse för hur viktig revision är för partiföreningar gör det 

möjligt för revisorn att utföra arbetet utan olika krav från styrelsen som kanske finns i 

andra ideella föreningar. Istället visade studien att det snarare är revisorerna som ställer 

sina krav på styrelsen. I partiföreningen D kräver revisorerna ordförandens och kassörens 

närvaro ifall att revisorerna saknar några kvitton eller behöver utökad information. Det är 

ett krav från revisorerna som partiföreningen accepterade. 

Revisor A-D har en viktig och stöttande roll i dessa partiföreningar. Alla de intervjuade 

revisorerna förstår att de bär ett stort ansvar. Ansvarstagandet är en av viktigaste 

aspekterna för lekmannarevisorerna enligt revisor B. Lekmannarevisorerna A-D uppger 

att deras ideella arbete gör samhället nytta. Enligt ordförande B förväntar medlemmarna 

sig en adekvat granskning. Ordförande D påpekar att revisorns ”granskning är stöd och 

trygghet för medlemmar… de vet hur förening använder pengarna”. För förste vice 

ordförande från partiföreningen C är revisorns roll ”viktig för att granska oss”. ”Genom 

att lämna en bra revisionsrapport som bland annat innehåller de förbättringsmöjligheter 

som de (revisorerna) tycker vi ska diskutera”, tydliggjorde han.  

Studien påvisade att faktorerna ansträngningsfrihet och teknisk bedömning i revisorns 

handlingsutrymme i partiföreningar på kommunal nivå är sammankopplade med varandra 

och slogs samman till endas ansträngningsfrihet. Faktorn ansträngningsfrihet handlar om 

individens bedömning om vad som förväntas att göra, hur arbetstagare slutför dessa 

uppgifter, hur mycket de anstränger sig för att göra det och hur mycket tid som krävs av 

dem för att slutföra arbetet i verkligheten (Caza, 2012). Faktorn teknisk bedömning i 

handlingsutrymmet handlar om vilka direkta valmöjligheter en individ har för att slutföra 

sitt arbete. Dessa valmöjligheter rör val av metod som används för att slutföra uppgifter, 

möjlighet att styra sin arbetstid och sin arbetstakt samt tillgång till information och 

tekniska hjälpmedel till exempel datorprogram bland annat (Caza, 2012). Alla fyra 

lekmannarevisorerna svarade att de har full kontroll över hur snabbt eller långsamt de ska 

utföra sitt uppdrag. Samtliga revisorer A-D berättade om att de styr sin arbetstid och sin 

arbetstakt själva och att revisorerna behöver inget tekniskt hjälpmedel.  

De intervjuade partiföreningarna har två revisorer och en ersättare. Dessa två revisorer 

bestämmer själva hur de ska utföra sitt arbete. Revisorer spenderar på revision från en 

förmiddag per år till maximum två timmar per månad. Revisor C svarade: ”Jag följer 
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regler och stadgar. Vad gäller arbetsgången kan jag bestämma följdfrågor och 

kontrollpunkter själv”.  

Gällande instruktioner som revisorerna följer svarade alla intervjuade revisorer på olika 

sätt. Revisor B svarade att han jobbar efter instruktioner från Kommunföreningens 

handbok. Revisor C svarade att hon följer regler och stadgar. Revisor D svarade att han 

inte har några direktskrivna instruktioner - han följer god revisorssed. Revisor A svarade 

att han följer sina egna instruktioner.  

Enligt stadgar måste revisorn ha tekniskt hjälpmedel ordnat från styrelsen för att kunna 

slutföra sina uppgifter (Söder et al, 2017). Studien påvisade att de intervjuade revisorerna 

inte har något behov av att använda något tekniskt hjälpmedel. Revisor A berättade om 

att ”som revisor går jag igenom de protokollen och den ekonomiska pärmen och kollar så 

verifikationer stämmer, att det finns protokoll som styrker de ekonomiska posterna”. 

Revisor A har en dator från partiföreningen men han använder aldrig den. Enligt 

revisorerna A-D finns det inget behov att använda dator samt något datorprogram vid 

revision. Revisorernas svar bekräftade slutsatsen av forskningen gjord av Mahdavi & 

Karimi (2012) om att revisorns valmöjlighet att använda dator eller inte även påverkas av 

om partiföreningens bokföring är gjord i pappersform eller i elektronisk form. 

Revisorerna B-D använder egna datorer för att skriva revisionsberättelser.  

Den fjärde externa faktorn som Caza (2012) kallade för bemanningsbedömningen, 

handlar om mänskliga resurser. För att slutföra sitt arbete ska en individ ha tillgång till 

den behövda bemanningen (Caza, 2012). Faktorn bemanningsbedömning påverkar 

revisorernas handlingsutrymme i lokala partiföreningar för att revisorer i partiföreningen 

som behöver hjälp och stöd får alltid hjälp från partiföreningen eller från revisorer som 

tar hand om revision i partidistriktet under hela mandatperioden. Det vill säga, revisorn i 

partiföreningen bär aldrig hela ansvaret ensam (Söder et al, 2017). Revisor A har 

möjlighet att be kassören från partiföreningen A om hjälp. För att kassören i 

partiföreningen A har revisorsuppdrag i partiföreningar A2 och A3. Revisor A deltar även 

i kurser som är organiserade av partiet och partiföreningen (Tabell 2). Revisor B upplever 

att han inte behöver hjälp. Men han kan alltid kan vända sig till ordförande och till 

partidistriktet. Revisor C kan få hjälp från partiets riksombud. Revisor D behöver ingen 

hjälp för att han har haft lekmannarevisorsposter sedan 1970-talet. Även i partiföreningen 

D där den andra revisorn är en pensionerad yrkesverksam revisor.  
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Faktorn stödbedömning handlar om individens omdöme om hur mycket han kan påverka 

kollegornas arbete (Caza, 2012). Revisorerna A-D kan inte påverka kollegornas arbete, 

men de kan stödja sina kollegor samt kontrollera resultatet av det arbetet som gjorts av 

andra. Därför påverkar stödbedömningen revisorernas handlingsutrymme i 

partiföreningar på kommunal nivå. Ordförande från partiförening B berättade att deras 

revisor B ger stöd till kassören för att kassören är en över 80 år gammal man. Stöd ges 

till kassören i form av tidningar och klippta artiklar som revisorn tar med sig när han 

besöker partiföreningen B. Revisor B stödjer också partiföreningen genom att ge diverse 

råd på medlemsmötet. Kassören i partiföreningen A fick hjälp från revisorn när hon 

behövde tolkning av stadgarna. Revisorn C ”kontaktar alltid ansvarig vid frågor som rör 

förvaltning och ekonomi” om det till exempel saknas något beslut eller när hon inte hittar 

kvitto. Sin kontakt med ansvarig person i partiföreningen bedömer revisor C som stöd till 

föreningen. Revisor D och revisor C lämnade samma svar att deras stöd är att informera 

om de hittade felet. Att alla fel ska rättas. Men för att föreningen D har en erfaren kassör 

så hittade revisor D inga fel. Det är revisorns roll att kontrollera om styrelsens arbete sköts 

på rätt sätt och att alla beslut finns dokumenterade. Alla de intervjuade revisorerna och 

även de intervjuade styrelserna svarade på samma sätt om att revisorns viktigaste 

uppgifter är granskning och kontroll över styrelsen arbete. Men revisorn ska aldrig 

kontrollera beslutsinnehåll. 

Den nästa externa faktorn från det organisatoriska området i revisorns handlingsutrymme 

är social stil och handlar om hur en individ interagerar med andra människor. Studien 

påvisade att faktorn social stil påverkar revisorns handlingsutrymme för att revisorn i 

partiföreningen har ett flertal relationer inom partiföreningen och även inom själva 

partiet. God interaktion mellan styrelsen, kassören, och de två lekmannarevisorerna finns 

i de fyra intervjuade partiföreningarna. Alla de intervjuade personerna från 

partiföreningarna pratade varmt om varandra. Kassör A och ordförande D svarade i 

intervjun att relationen med revisorn är bra. Förste vice ordförande C svarade att relation 

med revisorn är ” öppen och rak, med ömsesidigt förtroende åt båda hållen”. Den mest 

intressanta och fördjupade informationen kom från partiföreningen B. Enligt ordförande 

B har de inofficiell kontakt och de tycker båda om att prata med varandra. Och det är 

synd att de träffas nästan bara på årsmötena. B är medveten om att han inte får granska 

sitt eget arbete. Men revisor B måste hjälpa partiföreningens kassören som är en över 80 

år gammal man. Därför tar revisor B med sig tidningar och artiklar och lämnar dem till 
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förening B. I annat fall berättar revisor B till kassören om hur hans egen partiförening 

gör. Det finns ingen negativ atmosfär och bristande interaktion i alla de intervjuade 

partiföreningarna. Negativ atmosfär och bristande interaktion i organisationen höjer 

möjligheten för intern konflikt som i sin tur påverkar revisorns handlingsutrymme enligt 

Willems et al (2012). Men det går inte utesluta att det finns revisorer som påverkas av 

negativ atmosfär och bristande interaktion i några partiföreningar i Sverige. Därför är 

faktorn social stil en av faktorer som påverkar revisorns handlingsutrymme i lokala 

partiföreningar.  

Studien påvisade att lekmannarevisorerna är medvetna om att de inte får påverka 

styrelsens och kassörens arbete. Revision sker efter tydliga instruktioner. Revisorerna har 

en av de viktigaste rollerna i partiföreningen som innebär kontrollfunktion. Denna studie 

påvisade också att samtliga revisorerna är medvetna om att de måste klara av att kritisera 

de eventuella brister som kan ha förekommit. Samtliga revisorerna A-D vet att de måste 

lämna orena revisionsberättelser och informera medlemmarna och även kommunen om 

alla de felen som blev upptäckta vid revision. Revisor A bekräftade att han gjorde ett par 

mindre anmärkningar. Revisor C gjorde en del anmärkningar i revisionsberättelse under 

alla de åren som hon jobbade som lekmannarevisor. Det fanns kvitton som inte var 

presenterade samt protokoll som inte var undertecknade av alla behöriga. Då revisor C 

kontaktade styrelsen och fick de begärda kvitton och undertecknade protokoll. Hon valde 

ändå att informera medlemmarna om detta i en revisionsberättelse. Ordföranden från 

föreningen D påpekade att revisorn än en trygghet för medlemmar samt för styrelsen. 

Styrelsen i samtliga intervjuade partiföreningar vill själva att deras fel ska hittas av 

revisorn om de gjort fel. Två av fyra intervjuade revisorer påpekade att deras 

partiföreningar har erfarna kassörer som gör sitt jobb perfekt därför lämnar de allt tid rena 

revisionsberättelserna. Revisor B blev irriterad på frågan om varför han aldrig lämnat en 

oren revisionsberättelse. Revisor B rekommenderade att intervjua en bostadsrättsförening 

istället. Han motiverade svaret med att i partiföreningar är det omöjligt att undangömma 

viktig information.  

Det vill säga, faktorerna moral och buffring är nästan omöjligt att skilja från varandra 

samt handlar de om rena eller orena revisionsberättelser. Antingen handlar revisorn som 

gynnar partiföreningar genom att han ser till att föreningen sköts på rätt sätt eller så gör 

han inte detta. Då hamnar vi automatiskt från faktorn moral i faktorn buffring. Därför 
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skulle faktorn moral sammankopplas med faktorn buffring och slås samman till endast 

revisorns ansvarstagande istället (se Figur 3). Faktorn revisorns ansvarstagande måste 

betraktas när partiföreningen bestämmer sig för att välja en okänd person som 

lekmannarevisor. 

6.4 Summering av studien  

Vid analys av de fyra förtroendevalda revisorerna i partiföreningar på kommunal nivå 

hade båda likheter och skillnader påvisats. Samtliga intervjuade förtroendevalda revisorer 

är lekmannarevisorer som har eller har haft andra politiska uppdrag i sina respektive 

kommuner. Partiföreningarna har olika antal medlemmar, från cirka 60 personer till cirka 

700 personer. Alla de intervjuade partiföreningarna ingår i partierna som hamnade på 

tredje plats i sina respektive kommuner i kommunvalet år 2018. Att partierna hamnade 

på tredje plats i sina respektive kommuner i kommunvalet år 2018 blev en likhet i studien. 

Alla respondenterna bedömde är att det är full tillräckligt med den kompetens som 

lekmannarevisorerna i lokala partiföreningar har. Samtliga revisorer uppger att de har 

eller har haft revisorsuppdrag i många år, ofta i några ideella föreningar samtidigt. Alla 

de intervjuade revisorerna som ställer upp ideellt är engagerade i sitt jobb, känner 

arbetsglädje och svarade att de planerar att fortsätta nästa år med att ta hand om 

partiföreningens revision. 

Alla de intervjuade revisorerna uppger att de har nära kontakt med styrelsen. Deras svar 

bekräftades av de intervjuade styrelsemedlemmarna i samtliga föreningar som berättade 

att partiföreningarnas revisorer bara har de nödvändiga kontakterna i partiföreningen med 

föreningsordförande, kassören vid revisionstillfällen. Därför bevisar inte svaren från 

samtliga respondenterna Lundén & Lindblads (2015) påstående om att revisorns 

oberoende i ideella föreningar är något som är näst intill omöjligt. 

En till likhet är att samtliga revisorer styr sin arbetstid och sin arbetstakt. Samtliga 

revisorer vet vad som krävs av dem och att de själva bestämmer hur de ska utföra sitt 

arbete. Samtliga revisorer berättade om att de inte behöver tekniskt hjälpmedel. Revisor 

A beskrev sitt val att inte använda dator med dessa ord: ”Jag går igenom de protokollen 

och den ekonomiska pärmen och kollar så verifikationer stämmer, att det finns protokoll 

som styrker de ekonomiska posterna”. Revisorernas svar bekräftade slutsatsen av 

forskningen gjord av Mahdavi & Karimi (2012) om att revisorns valmöjligheter att 
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använda dator eller inte även påverkas av om partiföreningens bokföring är gjord i 

pappersform eller i elektronisk form. 

Alla de intervjuade revisorerna svarade att de bär ett stort ansvar samt att deras ideella 

arbete gör samhället nytta. Alla respondenterna ger samma information om att det är 

revisorn som är trygghetsfaktorn för medlemmarna och trygghetsfaktorn för styrelsen i 

partiföreningen. Alla respondenterna svarade på samma sätt om att revisorns viktigaste 

uppgifter är granskning och kontroll över styrelsens arbete. Styrelsen i samtliga 

intervjuade partiföreningar vill själva att deras fel ska hittas av revisorn om de gjort fel. 

En till likhet är att samtliga revisorer är medvetna om att de måste klara av att kritisera 

de eventuella brister som kan ha förekommit. Samtliga revisorerna A-D vet att de måste 

lämna orena revisionsberättelser och informera medlemmarna och även kommunen om 

alla de felen som blev upptäckta vid revision. Men deras svar skiljer sig gällande 

anmärkningar i revisionsberättelserna. Revisorerna A och C har lämnat orena 

revisionsberättelser. Men revisorerna B och D lämnade rena revisionsberättelser. 

Revisorerna B och D motiverade sina svar med att kassörerna i partiföreningar B och D 

aldrig gör några fel. Styrelsen från partiföreningar B och D bekräftade detta. 

Samtliga lekmannarevisorer är medvetna om att de inte får påverka styrelsens och 

kassörens arbete. Men de kan stödja sina kollegor utan att påverka deras arbete. Olikheten 

gäller stödet till kollegorna. Revisor B stödjer föreningens kassör genom tidningar och 

klippta artiklar som revisorn tar med sig när han besöker partiföreningen B. Revisor B 

stödjer även partiföreningen genom att ge diverse råd på medlemsmötet. Kassören i 

partiföreningen A fick hjälp från revisorn när hon behövde tolkning av stadgarna. Revisor 

D och revisor C lämnade samma svar att deras stöd är att informera om de hittade felet. 

En till likhet är att samtliga revisorer berättade att de får hjälpen som de behöver under 

hela mandatperioden. Men deras svar skiljer sig gällande vem som kan ge stödet. Revisor 

A har möjlighet att be kassören från partiföreningen A om hjälp. För att kassören i 

partiföreningen A har revisorsuppdrag i partiföreningar A2 och A3. Revisor B upplever 

att han inte behöver hjälp. Men han kan alltid vända sig till ordförande och till 

partidistriktet. Revisor C kan få hjälp från partiets riksombud. Revisor D behöver ingen 

hjälp för att han har haft flera lekmannarevisorsposter sedan 1970-talet. Även i 

partiföreningen D där den andra revisorn är en pensionerad yrkesverksam revisor. Men 
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viktigast är att samtliga revisorer inte är ensamma. De kan alltid få hjälp från någon annan 

person. 

Det framkom en skillnad som gäller de intervjuade revisorernas deltagande på 

styrelsemötena. Revisorerna A och D närvarar på medlemsmöte en gång per år. Revisor 

C närvarar två gånger på styrelsemöten per år. Revisorerna D och C motiverade sin svar 

med att de har inget intresse att delta i styrelsemötena. Men revisor B, till skillnad från de 

andra revisorerna, närvarar ungefär på vartannat styrelsemöte. Det kom inte fram i studien 

varför revisorerna A-D har eller inte har intressen att delta i styrelsemötena. 

En till olikhet är att revisorerna A-D svarade annorlunda gällande instruktioner som 

revisorerna följer. Revisor B svarade att han jobbar efter instruktioner från 

Kommunförenings handbok. Revisor C svarade att hon följer regler och stadgar. Revisor 

D svarade att han inte har några direktskrivna instruktioner - han följer god revisorssed. 

Revisor A svarade att han följer sina egna instruktioner. 

Samtliga respondenter har framfört att styrelsens förståelse för hur viktigt revision är för 

partiföreningar gör det möjligt för revisorn att ställa sina krav på styrelsen snarare än 

tvärtom. Men en viktig skillnad i revisorsarbetet upptäcktes vid intervjun med revisor D. 

Revision i partiföreningen D skiljer sig från revision i partiföreningar A-C. I 

partiföreningar A-C lämnar kassören pärmar till föreningens revisorer och förväntar sig 

att revisorerna hör av sig till föreningen med eventuella frågor. Men ordförande och 

kassör i partiföreningen D måste vara närvarande och tillgängliga för revisorerna vid 

pågående revision. 
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7. Slutsats och diskussion 

I följande kapitel diskuteras på vad sätt studien kan anses uppfylla studiens syfte. Vidare 

presenteras de teoretiska och praktiska bidrag studien genererat. Slutligen diskuteras 

begränsningar och förslag till framtida forskning ges. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att utforska faktorerna som påverkar revisorernas 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Det var fyra lokala partiföreningar från fyra 

kommuner som intervjuades. Det var en slump att alla de intervjuade partiföreningarna 

ingår i partierna som hamnade på tredje plats i sina respektive kommuner i kommunvalet 

år 2018. Studien visade att varje partiförening har partistadgar som de måste följa. Enligt 

stadgar måste alla partiföreningar ha revisorer men det är själva partiföreningen som 

bestämmer om den ska anlita en kvalificerad revisor eller inte. 

Revisorns roll i lokala partiföreningar handlar om vilka möjligheter som finns för att 

kunna göra sitt jobb, som revisorn har i dessa partiföreningar. För att införskaffa 

förståelse och kunskaper om revisorns roll i lokala partiföreningar utforskades faktorerna 

som påverkar revisorernas handlingsutrymme i dessa partiföreningar. 

Redan i kapitlet 1.2 ”Problematisering” konstaterades det att Hambrick och Finkelstein 

(1987) var de första som studerade individens handlingsutrymme. En del forskare 

utvecklar Hambrick och Finkelsteins (1987) modell vidare och skapar sina egna modeller 

som är användbara för ideella föreningar (Willems et al 2012; Caza 2012). 

Uppsatsförfattaren fann inte någon tidigare forskning om revisorns roll och revisorns 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. För att kunna studera revisorns 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar skapades en egen modell baserad bland annat 

på Hambrick och Finkelstein (1987) och Cazas (2012) forskningsarbete (se Figur 2). I 

detta arbete studerades de interna faktorerna från området individen och de externa 

faktorerna från det organisatoriska området i revisorns handlingsutrymme i lokala 

partiföreningar (Figur 2). För att testa modellen intervjuades revisorerna (se Bilaga 1) och 

styrelsen från fyra lokala partiföreningar (se Bilaga 2). Detta är helt i linje med mitt 

explorativa metodval som gjort det möjligt med abduktiv forskningsansats. Metodvalet 

för studien ledde till att jag kunde bidra med något nytt till framtida forskning inom 

området.  
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Ingen av de fyra intervjuade revisorerna har någon livserfarenhet, utbildning och yrke 

kopplad till företagsekonomi, revision. Med tanke på att en yrkesverksam revisor kan 

anlitas av partiföreningen har faktorerna livserfarenhet och kunskaper inte uteslutits samt 

sammankopplats med varandra. I denna studie utforskades enbart arbetslivserfarenhet 

inom revisorsyrket. Lekmannarevisorn som har jobbat med revision i partiföreningar i 

många år gör ett bra jobb. Alla de intervjuade revisorerna har eller har haft 

revisorsuppdrag i många år ofta i några ideella föreningar samtidigt. Resultatet tyder på 

att god interaktion mellan styrelsen, kassören, och lekmannarevisorerna som finns i de 

fyra intervjuade partiföreningarna skapar en mer energisk arbetsmiljö. Därför är samtliga 

revisorer engagerade i sitt jobb, känner arbetsglädje och svarade att de planerar att 

fortsätta nästa år med att ta hand om partiföreningens revision. 

Resultatet av vår studie är att revisorns upplevda handlingsutrymme i lokala 

partiföreningar är tämligen stort. Revisorerna styr sin arbetstid och sin arbetstakt. 

Samtliga revisorerna vet vad som krävs av dem och de bestämmer själva hur de ska utföra 

sitt arbete. I studien framkom att revisorer i partiföreningar har stort inflyttande över de 

mål som de förväntas sig uppnå och att det är revisorerna som kan ställa sina krav på 

styrelsen än tvärtom. Styrelsens förståelse för hur viktigt revision är för partiföreningar 

gör det möjligt för revisorn att utföra arbetet utan de krav som kanske finns i andra ideella 

föreningar.  

Dock visade det sig att revisorerna inte behöver tekniskt hjälpmedel. Studien bekräftade 

slutsatsen av forskningen gjord av Mahdavi & Karimi (2012) om att revisorns 

valmöjligheter att använda dator eller inte även påverkas av om partiföreningens 

bokföring är gjord i pappersform eller i elektronisk form. Därför slogs faktorerna 

ansträngningsfrihet och teknisk bedömning samman till endast ansträngningsfrihet. 

Revisorerna i partiföreningar på kommunal nivå behåller sin oberoende ställning som är 

enligt Inês et al (2019) den viktigaste faktorn som gynnar organisationen. Revision i 

partiföreningar sker efter tydliga instruktioner. Samtliga revisorerna är medvetna om att 

de inte får påverka styrelsens och kassörens arbete. Men de kan stödja sina kollegor till 

exempel genom att ge råd på medlemsmötet. Revisorn i partiföreningen bär aldrig hela 

ansvaret ensam och får alltid hjälpen som han behöver under hela mandatperioden (Söder 

et al, 2017). Till exempel revisor från partiföreningen kan få hjälp från själva 

partiföreningen eller från revisorer som tar hand om revision i partidistriktet. 
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Båda faktorerna moral och buffring handlar om revisorns ansvarstagande. Om en revisor 

lämnar rena revisionsberättelser och undangömmer de fel som han hittade vid revision 

hamnar vi automatiskt från faktorn moral i faktorn buffring. Därför skulle faktorn moral 

sammankopplas med faktorn buffring och slås samman till endast revisorns 

ansvarstagande istället (se Figur 3). Faktorn revisorns ansvarstagande måste betraktas när 

partiföreningen bestämmer sig för att välja en okänd person som lekmannarevisor. 

Vid transkriberingen av respondenternas svar påträffades, utöver studiens syfte, 

omfattande information om revisorernas involvering i politiska frågor. Revisorerna i 

partiföreningar är eller har varit politisk engagerade. Därför adderade jag i min modell att 

faktorn engagemang har två underkategorier: politiskt engagemang och ideellt 

engagemang (se Figur 3). 

Interna 

faktorer 

Kunskaper  

Integritet 

Arbetslivserfarenhet  

Engagemang  

underfaktorer:  

- ideellt engagemang och  

- politiskt engagemang 

  

 

 

 

Figur 3. Faktorerna som påverkar revisorns handlingsutrymme i lokala partiföreningar.  

I studien intervjuades fyra partiföreningar. Detta innebär att man med denna studie inte 

kan generalisera hur det ser ut i partiföreningar runt om i Sverige. Men för att studiens 

analysmodell och teorimodell är övergripande och inte så djupgående, kan de ändå läggas 

till grund för vidare forskning samt användas på liknande fall vilket ökar studiens 

generalisering. 

Utifrån det material som samlades in under intervjuerna har den egna modellen (jmf Figur 

2) justerats (se Figur 3). Figur 3 innehåller de externa och interna faktorerna som påverkar 

revisorernas handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Dessa faktorer, precis som i 

tidigare modellen (se Figur 2), överensstämmer med tidigare forskning (Caza, 2012; 
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Finkelstein & Peteraf. 2007; Lundén & Lindblad, 2015, Dewi et al, 2017; Handoko et al, 

2019; Rees & Rumbles, 2013; Boyd & Gove, 2006; Tsai, 2011; Willems et al, 2012; 

Parker et al, 2019; Setiawan & Iswari, 2016; Mahdavi & Karimi, 2012; Nor, 2018; Inês 

et al, 2019). En del faktorer påverkar revisorns handlingsutrymme mer än de andra. 

Därför sammankopplades vissa av dessa faktorer med varandra. Studien visar på att den 

egna modellen (Figur 3) baserad bland annat på Hambrick och Finkelstein (1987) och 

Caza (2012) kan tillämpas för att studera revisorns handlingsutrymme i lokala 

partiföreningar. Studiens slutsats bekräftar Cazas (2012) resonemang om att hans modell 

kan tillämpas på alla yrkestyper. 

7.2 Studiens bidrag 

Nedan presenteras de teoretiska och praktiska bidrag studien har genererat. 

7.2.1 Teoretiskt bidrag  

Studiens resultat har bidragit till att djupare förstå revisorns roll i lokala partiföreningar 

genom att undersöka faktorer som påverkar revisorns handlingsutrymme. Trots att 

området inte är särskilt utforskat byggs teoretiska referensramar på flera teorier.  

Studiens teoretiska bidrag är en modell (Figur 3) som innehåller de externa och interna 

faktorerna som påverkar revisorns handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Studien 

visar på att egen modell (Figur 3) baserad bland annat på Hambrick och Finkelstein 

(1987) och Caza (2012) kan tillämpas för att studera revisorns handlingsutrymme i lokala 

partiföreningar.  

Studiens resultat har bidragit med förståelse för att revisorn har en viktig roll i 

partiföreningen. Studien påvisade att det är full tillräckligt med den kompetens som 

lekmannarevisorerna i lokala partiföreningar har. Lundén & Lindblads (2015) påstående 

om att revisorns oberoende i ideella föreningar är något som är nästintill omöjligt 

bevisades inte i studien. Fördelen med att ha en revisor i partiföreningen på kommunal 

nivå är oberoende granskning. Revisorerna i partiföreningen kan få hjälp och stöd från 

partiföreningen eller från revisorer som tar hand om revision i partidistriktet. Det vill 

säga, studien bekräftade det Söder et al (2017) uttrycker om att revisorn i partiföreningen 

aldrig bär hela ansvaret ensam. Studien påvisade även att revisorns ansvarstagande måste 
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beaktas när partiföreningen bestämmer sig för att välja en okänd person som 

lekmannarevisor. 

7.2.2 Praktiskt bidrag  

Det praktiska bidraget är att göra samhället och lokala partiföreningar medvetna om att 

revisorns granskningsarbete ger stöd och trygghet för partimedlemmar inte för att det 

finns krav i stadgar att partiföreningar måste ha minst en revisor. Medlemmarna 

accepterar att styrelsen gör fel om de får information på medlemsmötet om vilka fel som 

revisorerna upptäckte.  

Det andra praktiska bidraget är att studien visade att alla de intervjuade revisorerna har 

god föreningssed för att lekmannarevisorerna ofta lär sig från varandra och har varit eller 

är i styrelsen i partiföreningen i sin egen kommun. Alla de intervjuade revisorerna 

berättade om att dem fick erbjudande att delta i kurser för revisorerna två till tre gånger 

på många år. Därför måste kommunerna samt partierna och deras föreningar organisera 

mer kurser och utbildningar för revisorer som är förtroendevalda.  

Uppsatsförfattaren fann inte någon tidigare forskning om revisorns roll och revisorns 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar så resultatet kan hjälpa att förstå området 

bättre. Resultatet kan även användas för att göra medlemmar i partiföreningar medvetna 

om vilka faktorer som påverkar förtroendevalda revisorers handlingsutrymme och på så 

sätt ge dem stöd vid deras val av partiföreningens revisorer i framtiden.  

7.3 Egna reflektioner och studiens begränsningar  

Syftet med denna studie var att utforska faktorerna som påverkar revisorernas 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Studenten har uppnått målet. Insamlingen av 

de empiriska data har skett genom intervjuer med aktiva revisorer i partiföreningar. 

Styrelsen i dessa partiföreningar intervjuades efteråt. Vid insamling av data genom 

intervjuer gjordes en etisk granskning (Denscombe, 2018). Det visade sig att alla de 

intervjuade lekmannarevisorerna måste vara med på årsmöten. Varje partiförening har 

årsmötet i början av året. Det skulle vara lärorikt att närvara på dessa årsmöten för 

observationer. Men observationerna blev omöjliga att genomföra för att 

uppsatsskrivandet startades i mars månad. 
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En svårighet med intervjuer möjligen var att alla de intervjuade personerna är politiskt 

aktiva. Respondenterna svarade neutralt. Alla deras svar var korta så att ingen kunde tolka 

deras svar fel. Till exempel på frågan ”Finns det krav utifrån på granskningen?” svarade 

en revisor ’ja’. Och när han fick nästa fråga för att få mer information om vilka kvar som 

finns på granskningen i partiföreningen då revisorn svarade kort ”ja, jag vet vilka krav”. 

Alla respondenterna krävde att få frågorna i förväg samt de visade inga personliga känslor 

när de svarade på frågorna. Studenten upplevde att alla respondenterna tänkte först och 

främst på föreningens intressen.  

Nästa problem med studien var att partiföreningarna vägrade att ställa upp. 

Partiföreningarna som blev kontaktade svarade ofta att de inte hade tid. Studenten blev 

tvungen kontakta en del respondenter några gånger innan dessa respondenter blev 

intervjuade. Studenten kontaktade respondenterna via mejladressen som är kopplad till 

deras parti. Men studenten fick alltid svar tillbaka från respondenternas personliga mejl. 

En begränsning med studien är att det var lekmannarevisorer som blev intervjuade. Det 

blev aldrig någon intervju med auktoriserad revisor. En av de intervjuade föreningarna 

har revision gjort av en pensionerad yrkesverksam revisor tillsammans med en 

lekmannarevisor. Enligt stadgar kan en partiförening anlita en legitimerad revisor (Söder 

et al, 2017). I studien har lekmannarevisorerna partimedlemskap. Men revisorerna i 

partiföreningar behöver inte ha partimedlemskap för att utföra revisionsarbete enlig 

stadgar (Söder et al, 2017). Därför kan resultatet av studien möjligen kan bli lite 

annorlunda med tanke på att politiskt engagemang troligen inte finns hos en legitimerad 

revisor och hos en lekmannarevisor som inte har partimedlemskap.   

I studien utforskades områdena individen och organisation från Hambrick och 

Finkelsteins modell (1987). För att utforska den tredje området omgivningen behövs mer 

tid som studenten saknade. Samtidigt i området omgivningen i revisorns 

handlingsutrymme ingår hela samhället. För att området omgivningen är för stort i 

jämförelsen med områden individen och organisation måste området omgivningen 

utforskas enskild från dem två andra områdena.  

7.4 Förslag på framtida forskning 

Syftet med denna studie är att utforska faktorerna som påverkar revisorernas 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Studien har visat att revisorns roll i 
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partiföreningar är mycket sparsamt utforskad. Det skulle vara intressant att studera vidare 

om revisorns roll i partiföreningar både på kommunal nivå samt på distriktsnivå. 

Det skulle också vara intressant att jämföra revisorns roll och revisorns 

handlingsutrymme i partiföreningar på kommunal nivå och i idrottsföreningar. För att 

både partiföreningar och idrottsföreningar är registrerade som ideella föreningar i 

Bolagsverkets register.  

Även de interna och externa faktorerna som påverkar revisorns handlingsutrymme måste 

studeras vidare. Det skulle vara intressant att jämföra auktoriserade revisorers 

handlingsutrymme med lekmannarevisorers handlingsutrymme.  

Det saknades tid för att i studien kunna utforska alla de tre handlingsutrymmes områdena 

från Hambrick och Finkelsteins modell (1987). Därför kunde områdena individen och 

organisation utforskas men det skulle vara bra att även studera den tredje området som 

kallas omgivningen. Det interna området i handlingsutrymmets hos revisor som verkar i 

lokala partiföreningar på kommunal nivå är själva revisorn. Organisationsområdet i 

revisorns handlingsutrymme är själva partiet samt partiföreningen på kommunal nivå. 

Det sista området i revisorns handlingsutrymme är hela samhället. Det skulle bli väldig 

intressant att veta vilka faktorer från det sistnämnda området som påverkar revisorns 

handlingsutrymme. Och även hur de andra intressenterna såsom väljare, media med mera 

kan påverka revisorns handlingsutrymme.  

Studien har visat att det finns ett flertal faktorer som påverkar revisorns 

handlingsutrymme i lokala partiföreningar. Det nästa förslaget på framtida forskning är 

utforska en faktor i taget med hjälp av kvantitativa metoder.  

Enligt Willems et al (2012) kan handlingsutrymmet minskas eller utökas beroende på de 

externa och interna faktorerna. Det sista förslaget på framtida forskning är att studera 

vilka av faktorerna som minskar samt vilka av faktorerna som utökar revisorns 

handlingsutrymme. 
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Bilagor 

Intervjun börjar med att informera respondenten om syftet med denna intervju och hela 

rapporten. Respondenterna informerades om att det bara intervjuaren som vet vem dem 

är och vilket parti de tillhör och att deras svar är anonyma, de har rätt att avbryta och fråga 

om de samtycker till bandupptagning.  

Det är en semi-strukturerad intervju vilket innebär att det ställs ett antal övergripande 

frågor istället för fasta frågor, detta för att undvika korta ja/nej svar samt kunna anpassa 

intervjun efter respondenten.  

Bilaga 1 Frågor till revisorn 

Allmänt 

1. Ålder 

2. Yrke och utbildning 

3. Arbetslivserfarenhet  

4. Var är du uppvuxen?  

Individens betydelse (Kompetens, Arbetslivserfarenhet som revisor)  

5. Varför blev du utvald till revisor? 

6. Har du haft liknande uppdrag tidigare?  

7. När du blev utvald första gången till revisor?   

8. Vem instruerade dig när du var ny på posten?  

9. Vilken roll tycker du att du har i förening? 

10. Hur skulle du beskriva din uppgift? Vad inkluderar den? 

Omgivningen (Intresse för politik, kompetens och erfarenhet inom politik) 

11. Är du medlem i partiet? Hur ser ditt medlemskap ut? (Antal år som medlem) 

12. I vilken kommunföreningen är du medlem? 

13. Är någon i din familj också medlem i partiet? 

14. Har du haft andra uppdrag/post i parti tidigare? Vilka? 

15. Har du något annat uppdrag tex i en annan förening (kommunförening, 

distriktförening)? Nämnden?  

16. Om svaret är ”Ja”. Får du någon ersättning för ditt uppdrag som revisor? Får dem 

andra uppdrag? 
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17. Hur ofta har du erbjudande att delta i olika föreläsningar, kurser och olika aktiviteter 

från ditt parti, staten, kommunen och själva föreningen? 

18. Hur ofta har du erbjudande att delta i olika föreläsningar, kurser och olika aktiviteter 

från ditt parti, staten, kommunen och själva föreningen som gäller bara revision och ger 

dig stöd i din roll som revisor? 

Uppgifter (Stöd till revisorn och Tekniskt hjälpmedel, Bemanningsbedömning, 

Ansträngningsfrihet, Schemaläggning)  

19. Vilka tekniska hjälpmedel använder du dig av vid revisionen?  

20. Bistår föreningen med dessa? 

21. Hur många revisorer finns i föreningen och hur ser er arbetsfördelning ut?  

22. Vem du kontaktar om du behöver hjälp? 

23. Hur mycket tid lägger du på ditt uppdrag i månaden?  

24. Hur mycket kontroll har du över hur snabbt eller långsamt måste du arbeta? 

25. Har du möjlighet att bestämma själv hur gör du ditt arbete?  

Relationer (Social stil, Moral, Buffring) 

26. Hur ofta närvarar du vid styrelsemöten?  

27. Med vilka i styrelsen har du mest kontakt i ditt uppdrag som 

revisor/lekmannarevisor? 

28. Gör du något annat arbete i kommunföreningen utöver revision? 

29. Vilka instruktioner jobbar du efter och vem ger dem?  

30. Har du möjlighet att påverka styrelsens arbete? Hur? /Varför inte?  

31. Har du möjlighet att påverka kassörens arbete?  Hur? /Varför inte  

32. Finns det situationer då du känt att det förväntas att du skall agera på ett visst sätt? 

33. Finns det krav utifrån på granskningen? 

34. Vilka anmärkningar i revisionsberättelse gjorde du? 

35. Vad händer om du måste fälla styrelsen?  

 

36. Önskar du fortsätta när innevarande period går ut? 
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Bilaga 2 Frågor till styrelsen 

Allmänt 

1. Ålder 

2. Yrke 

3. Arbetslivserfarenhet 

4. Utbildning 

5. Ditt uppdrag i föreningen 

Föreningen (Storlek, Kultur) 

6. Hur stor är er förening? Antal medlemmar?  

7. Hur ser den typiska medlemmen ut? (t.ex. Ålder, kön, bostadsort)  

8. Hur ser den typiska styrelsemedlemmen ut?  

9. Hur ofta byts styrelsen i föreningen ut (omval räknas inte som byte av styrelsen)?  

10. Har ni några samarbeten med andra föreningar?  

11. Finns de anställda personer i föreningen? Vilka i så fall och deras positioner. 

Revisorns betydelse  

12. Hur många revisorer väljs och för hur långa perioder? 

13. Har er förening tidigare använt sig av lekmannarevisor?  

    Ja: Hur kommer det sig att ni valde att ge uppdraget till en yrkesverksam revisor 

istället?  

     Nej: Är det av någon speciell anledning?  

14. Hur stödjer ni er revisor? Tex tekniska medel, reseersättning.  

15. Stöttar revisorn er med något utöver granskning?  

16. Hur skulle du beskriva revisorns roll i föreningen? 

17. Hur skulle du beskriva er relation med er revisor? 

18. Tror du föreningen hade klarat sig utan en revisor? 

19. Vad anser ni vara den största fördelen med att ha en revisor? 

20. Vad anser ni vara den största nackdelen med att ha en revisor? 

21. Använder ni er revisor eller någon annan person vid rådgivning av frågor rörande 

föreningens ekonomi? 

     Om Ja. Vilken typ av rådgivning från revisorn anser ni i föreningen vara den som 

utnyttjas mest? 

 


