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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för att de tog sig tiden att ställa upp och träffa oss.
Det är genom deras engagemang och tidigare upplevelser som har bidragit till goda diskussioner
och samtal som har givit oss gott om information och material kring frågan om revisorns roll i
idrottsföreningar. Samtidigt vill vi rikta ett tack till våra klasskamrater som har varit närvarande vid
opponeringstillfällen och som genom sina synpunkter och åsikter hjälpt oss att utveckla och
förbättra vår studie.
Vi vill även rikta ett tack till Marita Blomkvist och Per-Ola Ulvenblad för deras åsikter som har
lyfts fram vid opponeringstillfällena och på så vis hjälpt oss vidare i arbetet med vår studie.
Avslutningsvis vill vi rikta ett speciellt stort tack till vår handledare Arne Söderbom. Genom hans
hjälp och vägledning har han varit en stor bidragande faktor till att vi lyckades uppnå det vi
önskade, det vill säga genomföra och presentera en studie som vi är stolta över.
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Sammanfattning
Bakgrund: Ideella föreningar har en stor och betydande roll i det svenska samhället och Thunberg
(2006) väljer att uttrycka det som att Sverige stannar utan ideellt engagemang. Men i flera ideella
föreningar, och då kanske framförallt i idrottsföreningar, existerar det problem med ekonomin. Tate
(i Vermeer, Raghunandan & Dana, 2009) förklarar att revision i ideella föreningar skiljer sig från
revision i vinstdrivande företag då de oftast har skillnader i kultur, organisationsstruktur, finansiella
behov, bokföringsregler, finansiell rapportering, finansiella uttalanden och revisorns riskmiljö.
Samtidigt som revisionen skiljer sig åt bör det även observeras att i de allra flesta ideella föreningar
finns det inga lagstadgade bestämmelser om revision, men trots det har 99 % av alla föreningar
någon form av revision som regleras i stadgarna (Lundén & Lindblad, 2011). Samtidigt har flera
olika svenska idrottsförbund börjat använda sig mer och mer av elitlicenser för föreningar som
spelar i den/de högsta respektive högre serien/serierna.
Syfte: Vi vill med studien beskriva och analysera revisorn och revisionens roll samt påverkan i
idrottsföreningar. Syftet är även utveckla en studie för att förstå huruvida revisorn har betydelse för
idrottsföreningens överlevnad och uppbyggnad samt uppfyllelse av mål. Detta har varit en
bidragande faktor till vår forskningsfråga: Vilken är revisorns och revisionens roll samt påverkan i
svenska ideella idrottsföreningar och vad har det för betydelse på idrottsföreningens arbete med
ekonomiska kontra sportsliga mål?
Metod: Vi valde att utföra en kvalitativ studie och har arbetat med en induktiv ansats. I studien har
vi valt att inrikta oss på två grupper av respondenter vid vår empiriska datainsamling:
idrottsföreningar och revisorer i idrottsföreningar. Vi har intervjuat tre idrottsföreningar samt fyra
revisorer.
Resultat och slutsatser: Vi anser med denna genomförda studie kunna säga att revisorn har och är
en viktig del för idrottsföreningar i Sverige. Genom att kunna vara till stöd för dem då det inte alltid
existerar kunskap som är behövlig för att fatta viktiga beslut för föreningen. Vi finner även att trots
att syftet och målet med verksamheten i idrottsföreningar och i företag är olika förändras inte
revisorns roll på något väsentligt sätt utan arbetar utifrån samma grundprinciper som med företag.
Dock är oberoendet något som kan ifrågasättas i flera idrottsföreningar som det verkar, utan att
revisorerna lägger några större vikt vid det.

Abstract
Background: Non-profit organizations have a large and significant role in Swedish society and
Thunberg (2006) choose to express it like Sweden stops without nonprofit effort. But in several
non-profit organizations, and then perhaps especially in sports, there exist problems with the
economy. Tate (in Vermeer, Raghunandan & Dana, 2009) explains that the audit of non-profit
organizations differs from the audit of for-profit companies as they often have differences in
culture, organizational structure, financial requirements, accounting standards, financial reporting,
financial statements and the auditor's risk environment. While the audit is different, it should also be
noted that in the vast majority of non-profit organizations, there are no statutory requirements for
audit, but despite this, 99% of all non-profit organizations have some form of audit regulated by
their statute (Lundén & Lindblad, 2011). Meanwhile, several Swedish sport federations began
using more and more of the elite licenses for clubs which play in the highest and higher series.
Purpose of the study: With this study, we want to describe and analyze the auditor and the audit's
role and influence in sports. The aim is also to develop a study to understand whether the auditor is
of importance for survival and sports club building and the fulfillment of their goals. This has been
a contributing factor to our research question: What is the auditor and the audit's role and influense
in Swedish non-profit sports clubs and what is their significance in the sports association's work
with economic goals versus goals of achievements?
Method: We chose to conduct a qualitative study and has worked with an inductive approach. In
this study, we have chosen to focus on two groups of respondents in our empirical data collection:
sports and auditors in sports. We interviewed three sports clubs and four auditors.
Results and conclusions: We believe this completed study say that the auditor is an important part
of sports associations in Sweden. By being able to be of assistance to them as there always exists
knowledge that is needed to make important decisions for the association. We also find that
although the purpose and aim of the activities of sports associations and the companies are
different, this do not change the auditor's role in any substantial way, but work on the same basic
principles of business. However, independence is something that can be questioned in several clubs
as it seems, without that auditors put any more emphasis on it.
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
Ideella föreningar startade i slutet på 1800-talet då människor insåg att de inte kunde lösa problem
på egen hand och det var främst olika fredsrörelser, kyrkliga samfund, idrottsrörelser,
nykterhetsrörelser och politiska partier som bildades. I Sverige har folkrörelsen haft och har
fortfarande en aktiv roll i samhällsutvecklingen och Sverige har tack vare det fått benämningen
"organisations-Sverige". Det finns fler medlemmar i svenska ideella föreningar än det finns
invånare, och när dagens svenska samhälle beskrivs så kan man inte bortse från de ideella
föreningarna (Thunberg, 2006). Kapitalet som finns i ideella föreningar kommer vanligtvis från
olika avgifter och bidrag (Hemström, 1996). I Sverige finns drygt 29 000 ideella föreningar
(Lundén, 2011) och det finns ca 70 000 anställda i ideella föreningar (Regeringskansliet). Enligt en
undersökning från år 2009 så lägger i genomsnitt både kvinnor och män 16 timmar av sin tid per
månad i arbete med ideella föreningar. Omräknat på hela befolkningen så blir det 400 000
årsarbeten i Sverige (ibid.). Thunberg (2006) väljer att uttrycka det som att Sverige stannar utan
ideellt engagemang.
År 2011 fanns det 20 025 idrottsföreningar i Sverige och de hade sammanlagt 5 264 457
medlemmar. Samma år hade Halland och Västra Götalands län 2 316 idrottsföreningar
(Riksidrottsförbundet). I svenska idrottsföreningar och hela den svenska idrottsrörelsen utgörs hela
grunden av de många ideellt arbetande ledarna. Utan dessa skulle inte de ca 20 000
idrottsföreningarna fungera. Endast i ett mycket litet antal föreningar kan vi tala om mer eller
mindre affärsmässigt bedriven idrottsverksamhet med anställda ledare och idrottsutövare. Sådan
verksamhet förekommer sannolikt enbart på seniornivå. Övrig idrottsverksamhet förutsätter
däremot ett stort ideellt engagemang med i huvudsak oavlönade ledare och aktiva (ibid.).
Det finns således skillnader mellan bolag och föreningar. För att dra gränsen mellan bolag och
föreningar brukar man därför undersöka, om samverkansavtalet är sådant, att antalet medlemmar
eller delägare (alternativt aktier) kan växla utan att stadgarna, avtalet eller bolagsordningen behöver
justeras. Är så fallet brukar man anse att det är en förening man har att göra med. Måste å andra
sidan stadgarna, avtalet eller bolagsordningen ändras om antalet medlemmar eller delägare
(alternativt aktier) skall öka eller minska, är med denna klassificeringsmetod associationen att
uppfatta som ett bolag (Hemström, 1996). Det finns numera också ett mellanting för
idrottsföreningar. År 1999 beslutade nämligen Riksidrottsförbundet att föreningar får drivas som
aktiebolag (idrotts-AB), men med kravet att 51 % av aktierna ska ägas av den ideella föreningen.
Det förs diskussioner kring huruvida 51 % regeln ska finns kvar i svensk idrott och
Riksidrottsförbundet har frågan ute på remiss och ska presenteras vid Riksidrottsförbundets stämma
i maj 2013 (Riksidrottsförbundet). Det kan dock även uppstå problem med föreningar som då drivs
som aktiebolag. Ideella föreningar är den associationsform som främst ska användas för traditionell
idrottslig verksamhet då det är en demokratiskt uppbyggd. Detta kan bli ett problem i idrotts-AB
där det inte kan bli en liknande demokratisk uppbyggnad, eftersom det inte ges möjlighet till
medlemskap på samma sätt (ibid.).
En klar skillnad mellan bolag och föreningar är också kravet gällande revisor. När det gäller bolag/
företag och deras krav vad det gäller revisor ser det annorlunda ut jämfört med föreningar. I Sverige
avskaffades år 2010 revisionsplikten för små aktiebolag (Justitiedepartementet, 2010), detta gjordes
för att underlätta arbetet för små företag då kostnaden för revision ibland översteg nyttan (Thorell &
Norberg, 2005). Enligt Collis, Jarvis och Skerratt (2004) kommer en majoritet av företagen att
fortsätta att revidera sina årsredovisningar trots att företagen inte behöver det efter att
revisionsplikten har försvunnit. För att ett företag är tvunget att använda sig av revisor enligt lag så
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finns det vissa krav som behöver uppfyllas. Företagen måste under de två senaste åren uppfyllt två
av de tre kraven: fler än tre anställda i medeltal, mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning samt mer
än 3 miljoner kr i nettoomsättning. Om inte kraven uppfylls så behöver företaget inte använda sig
av en revisor. Beslutet för att företaget inte ska använda sig av en revisor ska tas på bolagsstämman
(Lundén, 2012). Vad det gäller revisionslagen för de ideella föreningarnas del är den begränsad att
gälla endast de som är skyldiga att upprätta årsredovisning. Endast i mycket stora föreningar ställs
krav på auktoriserad eller godkänd revisor (Skatteverket). Enligt revisionslagen så måste ideella
föreningar som bedriver näringsverksamhet samt uppfyller minst två av kraven; fler än 50 anställda,
balansomslutning på mer än 40 miljoner kr och omsättning på mer än 80 miljoner kr. Uppfyller
föreningen två av kraven så anses föreningen som stor och måste då ha en godkänd eller
auktoriserad revisor. Om den ideella föreningen inte uppfyller två av kraven så anses den som liten
och kan då välja en ekonomiskt intresserad person till revisor trots att personen inte har den
kunskapen kring revision. Det bör alltså observeras att i de allra flesta ideella föreningar finns det
inga lagstadgade bestämmelser om revision, men 99 % av alla föreningar har någon form av
revision som regleras i stadgarna (Lundén & Lindblad, 2011). Revisorerna i de ideella föreningar
väljs på föreningsstämman och har två huvuduppgifter: ekonomisk granskning och förvaltningsrevision (Thunberg, 2006). Tate (i Vermeer, Raghunandan & Dana, 2009) förklarar att revision i
ideella föreningar skiljer sig från revision i vinstdrivande företag då de oftast har skillnader i kultur,
organisationsstruktur, finansiella behov, bokföringsregler, finansiell rapportering, finansiella
uttalanden och revisorns riskmiljö.
Numera finns det dock något som kallas för elitlicens. De olika svenska idrottsförbunden använder
sig mer och mer av elitlicenser för föreningar som spelar i den/de högsta respektive högre serien/
serierna. Detta är ett steg för föreningar att ha kontroll på sin ekonomi och även det Europeiska
Fotbollsförbundet UEFA har satt upp regelverk (UEFA Financial Fair Play) för hur ekonomin i de
europeiska klubbarna ska skötas (UEFA). Det finns dock flera av de större idrottsförbunden i
Sverige som inte använder sig av elitlicenser.
För att definiera revisorns uppgift går det att hänvisa till FAR som är revisorns egna regelverk. Där
går det att läsa att en revisors uppgift är att granska, bedöma och sedan uttala sig om ett företags
årsredovisning, bokföring samt förvaltning. Revisorns uppgift blir således att säkerställa kvalitén på
de ekonomiska rapporterna och på detta sätt slipper intressenterna att utföra egna kontroller och till
följd av detta minskas informationsgapet mellan dem och företaget (FAR förlag, 2006).

1.2 Problemdiskussion
Revisorns roll i samhället är att säkerställa trovärdigheten och kvaliteten i de finansiella rapporterna
från olika företag (Hope & Langli, 2010). Intressenter har nytta av att företaget blivit reviderat av
en revisor (Thorell & Norberg, 2005). Bylander och Ottosson (2011) finner i sin studie att
respondenterna från deras undersökning är överens om att revisorns roll är att skapa trovärdighet
samt vara objektiva och ge en rättvisande bild av det reviderade bokslutet. Det går att finna studier
som förklarar revisorns roll i företag men hur är det då i föreningar? Revision handlar som nämnts
främst om att samla in och utvärdera bevis, i föreningar är därför tilltron för revisorn stor från
medlemmarna eftersom det handlar om förtroendevalda personer som sköter föreningen, detta visar
Agneta Gustafsons studie (2006b). På stämman lyssnar medlemmarnas ombud noga på vad revisorn
säger, när det gäller förtroendefrågorna, det vill säga om det är väl skött (ibid.).
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Keatin, Fischer, Gordon och Greenlee (2005) finner i sin studie att mindre föreningar har högre risk
för upptäckter vid revisionsgranskning. Detta tyder på att mindre föreningar har svårare att följa de
lagar som finns för revision. Det kan vara ett samband med att föreningarna väljer mindre
revisionsbyråer och mindre specialiserade revisorer framför stora eller regionala revisionsbyråer på
grund av kostnader eller andra faktorer. Erlandsson, Fröberg och Gustafsson (2007) finner i sin
studie att i större klubbar är det spelartransaktioner som utgör en risk och bland de mindre
klubbarna är det förekomsten av ideell arbetskraft som ses som den största risken. Erlandsson et al.
(ibid.) drar även slutsatsen att ju större föreningen, i detta fallet fotbollsföreningar, desto mindre
skiljer sig revisionsprocessen i jämförelse med ett traditionellt aktiebolag.
Det som utgör de huvudsakliga intäkterna i föreningar är bidrag, gåvor och medlemsavgifter
förklarar Agneta Gustafson (2006a). Hon fortsätter och förklarar att revision och redovisning görs
därför inte i föreningar för att se föreningens prestation utan den tillämpas för att man behöver veta
vad olika projekt kostar under olika perioder. Skälet är antingen att man vill kunna visa externt att
öronmärkta pengar används till rätt ändamål eller för att man internt skall kunna hålla reda på de
resurser som förbrukas för olika aktiviteter varje år. Man vill också veta om årets verksamhet ger ett
överskott, för att sedan fatta beslut om hur det eventuella överskottet skall användas alternativt hur
ett underskott skall finansieras (ibid.). Vad blir då revisorns roll i idrottsföreningar och skiljer det
sig mot rollen i företag? Påverkas revisorns upplägg av den annorlunda verksamheten i
idrottsföreningar och blir arbetet annorlunda jämfört med företag på grund av detta? Gör även detta
att rådgivning blir viktigare för föreningen då målen inte är liknande som i företag?
Som nämnts ovan visar Agneta Gustafsons (ibid.) studie att redovisningen och revisionen inte är till
för att se föreningens prestation, huvudsyftet med ideella föreningars årsredovisningar är istället,
enligt föreningarna i studien, att visa hur de använder sina resurser. Som nämnts tidigare i avsnittet
har medlemmarna stor tilltro till revisorn, är det då viktigt att denna part är oberoende i föreningar
och är oberoendet annorlunda i föreningar? Erlandsson et al. (2007) fick även uppfattningen i sin
studie att revisorerna i de mindre föreningarna visade ett större personligt engagemang för
uppdraget vilket de anser ha en koppling till att de även är medlemmar eller supportrar i
föreningarna de reviderar. Påverkar detta oberoendet och vad gäller kring oberoendet i ideella
föreningar?
Gustafson (2006b) menar att föreningar har en benägenhet att följa normer som finns för företag
och därför inte är anpassade eller användbara för dem egentligen, och fast de inte behöver. Detta
komplicerar till vis del deras arbete och därför krävs det hjälp från externa konsulter. Erlandsson et
al. (2007) studie visar att de lagar, regler och normer som finns för elitfotbollsklubbar i jämförelse
med aktiebolag inte leder till några skillnader i revisionsprocessen för revisorn. Agneta Gustafson
(2006b) finner i sin studie att föreningar har erfarenhet av att årsredovisningslagen inte är lämplig
för deras verksamhet men att det går att följa den men med vissa svårigheter. Jegers (2009) menar
att över hela världen måste ideella föreningar och vinstdrivande organisationer fungera och anpassa
sig till regelverk och stadgar som ständigt förändras. Vissa idrottsföreningar påverkas även av något
som kallas elitlicens där det viktigaste kravet på föreningarna är att kunna uppvisa positivt eget
kapital enligt Erlandsson et al. (2007). I Svenska Fotbollsförbundets stadgar går det att utläsa att
"föreningen ska bedriva sin verksamhet med en sund ekonomi och iaktta god
redovisningssed" (Backman, 2007). Vad är sund ekonomi samt vilken betydelse har elitlicensen och
deras regler på idrottsföreningarnas arbete?
Idag i ideella föreningar, framförallt idrottsföreningar, existerar det problem med ekonomin. Örebro
SK blev som första idrottsförening i Sverige degraderade från Allsvenskan i fotboll till Superettan
10

år 2005 då föreningen uppvisade ett negativt eget kapital på 549 000 kronor (Svenska
Fotbollsförbundet). Det mest aktuella fallet gäller HK Aranäs som inte beviljades elitlicens då deras
ekonomi inte uppfyllde de krav som finns enligt elitlicensen, föreningen degraderades från
Elitserien i handboll till Allsvenskan (Svenska Handbollsförbundet). En av anledningarna kan vara
det som Agneta Gustafson (2006a) finner i sin studie, att föreningar har haft svårt att koppla sin
ekonomiska redovisning till sina ideella mål och hitta mått på vad som presenteras i verksamheten.
Finns det i föreningar skillnad mellan ekonomiska och ideella mål? Är revisorn inblandad i dessa
och kan denne påverka dessa?
För ideella föreningar finns det ingen direkt civilrättslig lagstiftning, men det innebär inte att
föreningar står utanför rättssystemet. Rättspraxis från tidigare domar har satt upp regler för ideella
föreningar, samt att det finns allmänna regler som styr (Hemström, 2010). Till skillnad från övriga
former av privaträttsliga bolag och föreningar finns det inte någon lag som reglerar de ideella
föreningarnas uppkomst, verksamhet och upphörande (Trossamfund, stiftelser, ideella föreningar regelsamling. 2008. Far SRS Förlag). Agneta Gustafson (2006a) studie kommer dock fram till att
föreningarnas praxis inte ifrågasätts utav bidragsgivare och intressenter utan av de som framställt
föreningars årsredovisningar. Finns det efterfrågan efter ett regelverk vad det gäller revision för
ideella föreningar och skulle detta underlätta arbetet för revisorn?
Kearns (1994) menar att det föreligger ett akut behov för omfattande empirisk forskning om
begreppet redovisningsskyldighet och professionalism inom den ideella sektorn och Jegers (2009)
menar att det saknas forskning inom området. Det är rimligt att säga att en sammanhängande
ekonomisk teori om styrning i ideell föreningar ännu inte har kommit ut i forskningssammanhang.
Med tanke på de ideella föreningarna betydelse i dagens samhälle förtjänar de all tänkbar
akademisk ansträngning som finns för att förvandla denna utmanande forskning till vetenskaplig
verklighet (Jegers, 2009).
I och med den ovan förda diskussionen ville vi inrikta vår studie på idrottsföreningar på grund av
den rådande ekonomiska situationen som är i världen samt för vårt egna intresse. Av frågorna som
har dykt upp i problemdiskussionen har vi sammanställt en mindre modell som ser ut på följande
sätt:

Figur 1.1. Modell för koppling mellan problemdiskussion och forskningsfråga. Egen bearbetning.
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Med modellen ovan vill vi visa och förklara våra tankar efter problemdiskussionen som i sin tur ska
leda till vår forskningsfråga kring revisorns roll i idrottsföreningar och idrottsföreningarnas
ekonomiska och ideella mål, vilket symboliseras av den stora pilen mellan IDROTTSFÖRENING
och MÅL. Pil nummer 1 symboliserar frågan vilken är revisionens roll och påverkan i
idrottsföreningar. I sin tur söker pil nummer 2 svar på frågan om revisorns roll i idrottsföreningar
samt vilken påverkan revisorn har på idrottsföreningar, men då pilen har markering åt båda hållen
undrar vi även idrottsföreningens roll och påverkan hos revisorn. Den sista pilen, pil nummer 3,
ställer frågan kring vilken roll och påverkan revisorn har på idrottsföreningens ekonomiska och
sportsliga mål. Även vid detta fallet undrar vi även om det finns en påverkan åt andra hållet, det vill
säga om de ekonomiska och sportsliga målen har någon påverkan på revisorn. Därav markering vid
båda sidorna av linjen.

1.3 Forskningsfråga
Det finns idag många tidigare studier och skriven litteratur som går in på ämnet kring redovisningen
i ideella föreningar, men ingen som lägger någon vikt vid revisionen eller revisorn. Därför känner vi
att detta tomrum behöver fyllas i forskningsvärlden och detta vill vi göra genom en studie och
undersökning med följande frågeställning:
Vilken är revisorns och revisionens roll samt påverkan i svenska ideella idrottsföreningar och vad
har det för betydelse på idrottsföreningens arbete med ekonomiska kontra sportsliga mål?

1.4 Syfte
I och med den förda diskussionen samt den ställda forskningsfrågan för studien har vi arbetat fram
följande syfte för vår studie:
Syftet med studien är att beskriva och analysera revisorn och revisionens roll samt påverkan på
idrottsföreningar och utveckla en studie för att skapa förståelse huruvida revisorn har betydelse för
idrottsföreningens överlevnad och uppbyggnad samt uppfyllelse av mål.

1.5 Definitioner
Ideella föreningar - Ideell förening är en associationsform med syftet att samla medlemmar med
gemensamma intressen i organiserad form. Föreningen blir en juridisk person när man antagit
stadgarna, antagit ett särskiljande namn och valt styrelse. Efter att den ideella förening blivit en
juridisk person så har föreningen rätt att bedriva kommersiell näringsverksamhet, vara arbetsgivare,
äga tillgångar så som fastigheter och fordon och kan vara en part vid en domstol eller myndighet
(Lundén, 2011).
Idrottsföreningar - Idrottsföreningar är den typen av ideell förening som brukar benämnas som
rent ideell förening. De bedriver ekonomisk verksamhet men främjar således inte medlemmarnas
ekonomiska intressen (Hemström, 2010).
Elitlicens - Flera idrottsförbund har beslutat att införa elitlicenser som föreningarna måste uppfylla
för att få tävla i de högsta divisionerna. I dessa finns satta regelverk och krav som de berörda måste
leva upp till. Enligt Svenska Fotbollsförbundet så införde de elitlicensen för att elitföreningarna
skulle vara trovärdiga mot omvärlden. Om idrottsföreningar under en längre tid missköter sin
ekonomi så undergräver det trovärdigheten för alla idrottsföreningar (Svenska Fotbollsförbundet).
Elitlicenserna skiljer sig delvis åt beroende på vilken idrotter som berörs, gemensamt är dock krav
på att en revisor ska revidera föreningen samt att föreningarna inte får ha negativt eget kapital. Det
finns även sportsliga krav i elitlicenserna som är bland annat krav på arena, matcharrangemang och
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dyligt. Blir inte en förening beviljad elitlicens så degraderas föreningen till divisionen under
(Svenska Fandbollsförbundet; Svenska Handbollsförbundet; Svenska Ishockeyförbundet).

1.6 Avgränsning
Studien bygger på en undersökning av idrottsföreningar som är en typ av ideell förening. Det bör
dock nämnas att inga andra typer av ideella föreningar än idrottsföreningar förekommer i studien
och det bör läsaren vara medveten om.
Vi har undersökt idrottsföreningar inom ett begränsat område i Sverige. De idrottsföreningar vi har
valt att genomföra studien på har sitt fäste på den svenska västkusten och då framförallt i Göteborg
och Hallands län. Detta har vi valt att göra för att det finns ett stort utbud av idrottsföreningar i
området som passar vår studie.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitlet kommer vi gå igenom studiens teoretiska referensram. Som vi nämner i föregående
kapitel kommer vi i denna studie att studera idrottsföreningar som drivs i verksamhetsformen ideell
förening. Nedan i första avsnittet, 2.1 Ideella föreningar, kommer det dock en kort genomgång av
vad som kännetecknar en ideell förening och vilka typer av ideella föreningar som existerar. Efter
det följer mer konkreta avsnitt kring just idrottsföreningar och revisorn samt revisionen i dessa.

2.1 Ideella föreningar
Hemström (2010) visar på ett klart och tydligt sätt med sin figur vilka olika typer av ideella
föreningar som kan existera och varför de skiljer sig mot en ekonomisk förening. För att en
ekonomisk förening ska existera krävs det att (1) ekonomisk verksamhet bedrivs och (2) att
föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen, se figuren nedan.

Tabell 2.1 En typologi över svenska föreningar. Källa Hemström, 2000 s.18-19
Genom att inte uppfylla något av kraven eller endast ett av kraven för att vara en ekonomisk
förening kan det anses vara en ideell förening. På detta sättet kan det tolkas att det finns tre typer av
ideella föreningar; icke-ekonomiska föreningar som främjar ideella intressen (Typ 1), föreningar
som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen (Typ 2) och föreningar som genom
icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen (Typ 3). I den första
kategorin, Typ 1, finner vi fackliga organisationer, och olika slag av branschorganisationer. Den
andra kategorin, det vill säga Typ 2 i figuren, består av politiska partier, sällskapsföreningar och
framförallt idrottsföreningar. Dessa föreningar kallas ofta rent ideella föreningar. I den tredje och
sista kategorin, Typ 3, hör hemslöjdsföreningar till som bedriver sin rörelse för att främja
handaslöjden som sådan hemifrån (Hemström, 2010). Det som gör att dessa tre kategorier ändå alla
kan benämnas som ideell förening är för att associationsformen kan definieras som en
organisationsform med syftet att samla medlemmar med gemensamma intressen i organiserad form
(Lundén, 2011).
Ideella föreningar är en stor del av vårt samhälle idag. Bara i Sverige finns det drygt 29 000 ideella
föreningar (Lundén, 2011) och i dessa finns det ca 70 000 anställda (Regeringskansliet). För att
sätta det hela i ett perspektiv kan Regeringskansliets undersökning från år 2009 användas som
exempel. I den undersökning fann de att både kvinnor och män lägger i genomsnitt 16 timmar per
månad i ideella föreningar. Detta, omräknat på hela befolkningen, innebär att de ideella
föreningarna tillhandahåller den svenska arbetsmarknaden med 400 000 årsarbeten i Sverige.
Thunberg (2006) förklarade ideella föreningars betydelse i samhället med att antyda att Sverige
stannar utan ideellt engagemang. Framgång i en ideell förening, menar Agneta Gustafson (2006a) är
både att samla in mycket resurser och att med dessa resurser skapa mycket verksamhet av hög
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kvalitet. Det kan exempelvis innebära att en idrottsförening som har medlemsskapsintäkter ska
genom dem kunna erbjuda en god ungdomsverksamhet av hög kvalitet till sina medlemmar. Således
kan det sägas att det egentliga resultatet av föreningarnas verksamheter handlar inte om pengar,
men pengarna behövs för att producera folkbildning, skapa medlemsnytta, lindra lidandet i världen
etc.
Hemström (2010) menar att en stor del av de ideella föreningarna i Sverige är de som benämns som
rent ideella föreningar, Typ 2, och av dessa är de flesta idrottsföreningar. År 2011 fanns det 20 025
idrottsföreningar i Sverige och de hade sammanlagt 5 264 457 medlemmar. Utav dessa 20 025
föreningar hade 2 316 av dem sitt fäste i Halland och Västra Götalands län (Riksidrottsförbundet).
Idrottsföreningar som är av det större slaget kan idag i allt större utsträckning jämföras med
medelstora företag med hög grad av affärsverksamhet förklarar Jegers (2002) Då det är på detta
viset blir organisationen till viss del uppbyggd på ett liknande sätt i idrottsföreningar som i företag.
I ideella föreningar, och således även i idrottsföreningar, har därför styrelsen en central funktion
menar Jegers (2009). Därför kan de också påverka resultatet och uppfattningen av föreningen på ett
stort sätt vilket kan jämföras med ledningen och de anställda.
Som Jegers (ibid.) ovan nämner kring styrelsens betydelse har det sitt fäste i att idrottsföreningar
oftast har ett mycket stort medlemsantal. Det väljs därför ut ett antal personer som ska bestämma i
olika frågor, styrelsen (Hemström, 2010). För att på något sätt skydda medlemmarna i detta läget får
inte beslut fattas och åtgärder inte vidtas som står i strid med föreningens ändamål. Detta innebär att
det är de stadgar som föreningen ska främja och på vilket sätt föreningens verksamhet ska bedrivas
som binder samman de verksamma i föreningen (ibid.). Det kan dock vara svårt med ansvaret i de
ideella föreningarna. Erlandsson et al. (2007) förklarar nämligen att ansvarsfrågorna kan vara oklara
i idrottsföreningar. Eftersom de beslutsfattande personerna i en idrottsförening är närvarande utan
lön och är förtroendevalda kan det lätt bli fel beroende på att personerna som tar besluten vågar ta
större risker än på deras vanliga arbetsplats då konsekvenserna inte får samma påverkan rent
ekonomiskt för personen i fråga. Genom att större risker tas från personerna som fattar besluten i
föreningen kan konsekvenserna bli väldigt stora, såväl positivt som negativt.

2.2 Idrottsföreningars lagstiftning
Som nämnts tidigare är en idrottsförening en typ av ideell förening vilket är en associationsform
med syftet att samla medlemmar med gemensamma intressen i organiserad form. Föreningen blir
dock en juridisk person först när de stadgar som föreningen ska följa har fastslagits av
medlemmarna, föreningen har antagit ett särskiljande namn och en styrelse har valts. När
idrottsföreningen, eller den ideella föreningen, väl har blivit en juridisk person har föreningen rätt
till att bedriva kommersiell näringsverksamhet, vara arbetsgivare, äga tillgångar som fastigheter och
fordon, och föreningen kan vara en part vid en domstol eller myndigheter (Lundén, 2011). En viktig
del vad det gäller de ideella föreningarna och således också idrottsföreningar är att det är endast de
föreningar som bedriver näringsverksamhet som omfattas av bokföringsplikt och blir således också
skatteskyldiga för den delen av föreningen (Torkelsson, 1995).
För att förklara bokföringsplikten i idrottsföreningar kortfattat förklaras det på så vis att
bokföringslagen reglerar ideella föreningar, således är också idrottsföreningar bokföringsskyldiga
och gränsen för detta är om värdet på föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor eller om
föreningen bedriver näringsverksamhet. Näringsverksamhet kan vara avgiftsbelagda aktiviteter eller
evenemang, servering, kiosk, bingo, reklamupplåtelse, fest- eller danstillställningar eller om
föreningen är moderföretag i en koncern (Skatteverket).
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Föreningar som är bokföringsskyldiga ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller
med en årsredovisning. Föreningar som normalt har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor
kan göra ett förenklat årsbokslut. De föreningar som inte är bokföringsskyldiga bör föra bok över
inkomster och utgifter för att visa föreningens ekonomi för intressenter som medlemmar, bank och
sponsorer. De ideella föreningar som enligt bokföringslagen är skyldiga att avge en årsredovisning
är i praktiken skyldiga att minst ha en godkänd eller auktoriserad revisor (ibid.)
Idrottsföreningar beskattas på samma sätt som andra juridiska personer, exempelvis aktiebolag och
ekonomiska föreningar. Det innebär att alla inkomster hör till ett enda inkomstslag,
näringsverksamhet. Föreningen är skattskyldig för alla inkomster av skattepliktig natur; t ex räntor,
utdelningar, vinster vid avyttring av värdepapper och fastigheter, rörelse- och fastighetsinkomster.
De skattepliktiga bruttointäkterna minus avdragsgilla kostnader, det vill säga vinsten i föreningen,
beskattas med den statliga inkomstskatten. Med hänsyn till att idrottsföreningar ofta har någon form
av ideell verksamhet är det vanligt att dessa också har inkomster som inte är av skattepliktig natur.
Typiska sådana inkomster är medlemsavgifter samt bidrag och gåvor som är avsedda för den ideella
verksamheten. Å andra sidan är kostnader som avser den ideella verksamheten inte avdragsgilla
(Lundén & Lindblad, 2011).
För ideella föreningar överlag finns det ingen direkt civilrättslig lagstiftning, men det innebär inte
att ideella föreningar står utanför rättsystemet. Detta gäller på så vis även för idrottsföreningar.
Rättspraxis från tidigare domar har då fyllt tomrummet för regler för föreningar, utöver dessa finns
allmänna regler som styr (Hemström, 2010). Kearns (1994) förklarar att det finns uttryckta regler
och det är de som i allmänhet berörs i lagar, i administrativa bestämmelser eller förekommer i
avtalsförpliktelser och det finns även underförstådda regler. De innebär generella föreställningar om
godtagbara administrativa åtgärder och organisatoriskt beteende som definieras av samhälleliga
värderingar, övertygelser och antaganden. Samtidigt som idrottsföreningar har samma lagstiftning
som övriga ideella föreningar är det ändå till viss del annorlunda. Backman (2007) förklarar att i
idrottsföreningar blir lagstiftningen och regelverket en kombination av EU:s lagstiftning, svensk
lagstiftning, domstolspraxis och idrottens egna organisationer som påverkar idrottens självreglering
och normsystem. Detta då idrotterna kan ha vissa bestämmelser. Mer om detta i avsnitt 2.4
Elitlicens. Men trots att idrottsföreningar kan skilja sig åt från andra ideella föreningar har praxis
även en stor betydelse för dem. Backman (ibid.) menar att genom domstolsavgöranden har det vuxit
fram ett allmänt accepterat regelverk för de svenska idrottsföreningarna. Trots att den är allmänt
accepterad finns det ändå tomrum som kan behöva fyllas vad det gäller regelverket. Agneta
Gustafson (2006a) fann i sin studie att det finns krav från de som framställer de olika föreningarnas
årsredovisning om tydligare regelverk för ideella föreningar. Dock förklarar hon att intressenterna
kring föreningen hade inga uttalade krav för ett införande av ett regelverk. Även Backman (2007)
tycker att med den praxis som nu fanns till grund för svenska idrottsföreningar borde det utbildas
mer kring ämnet då det för närvarande inte sker någon utbildning i vad som kan kallas idrottsjuridik
på juristutbildningar. Det som komplicerar det hela menar Backman (ibid.) är att för att
framgångsrikt kunna arbeta med idrottsjuridik krävs det att personen kan och förstår idrotten, med
kombinationen av dess självreglering, regelverk och juridik. Jurister som arbetar med
idrottsföreningar blir därför experter på att tolka och förstå den idrottsrelaterade juridiken i ett
idrottsligt sammanhang kombinerat med den berörda idrottens interna regelverk.
Som nämndes i stycket ovan existerar det inget konkret regelverk för idrottsföreningar som bedrivs
som ideella föreningar. Därför har ideella föreningar en benägenhet att följa normer och regelverk
som finns för företag förklarar Agneta Gustafson (2006b). Dessa normer och regelverk är därför
inte anpassade eller användbara för dem och i vissa fall behöver de inte ens använda dem. Agneta
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Gustafson (ibid.) finner även i sin studie att föreningar har erfarenhet av arbete med
årsredovisningslagen trots att de inte anser att den är lämplig för deras verksamhet och att den går
att följa om än med vissa svårigheter. I en annan studie, Jegers (2002), finner författaren dock att
större ideella föreningar kommer att följa och uppfylla regelverken för redovisning och revision.
Detta då föreningen mer är likt ett företag i sin verksamhet och på så vis är mer anpassat för den
lagstiftningen. Dock efterfrågar Jegers (2010) i sin studie ett införande av klara och tydliga regler
samt normer för föreningar och anser att det bör strävas efter att ta fram sådana. Detta för att på ett
kostnadseffektivt sätt minska problem som kan uppstå i föreningar vid tvister som vanligtvis leder
till en negativ påverkan på ekonomin. Mer om detta problemet går att läsa nedan i 2.6 Agentteori.
Agneta Gustafson (2006b) finner dock att föreningar anser att årsredovisningslagen kan ses som
tilläggsupplysningar då verksamhetsberättelsen är av större betydelse. Mer om detta i 2.4 Revision.
Skälet till att föreningarna tillämpar redovisning enligt bokföringsmässiga grunder är inte att den
ger en bättre indikation på föreningens prestationer, vilket är fallet i kommersiell redovisning utan
den tillämpas för att man behöver veta vad olika projekt kostar under olika perioder. Skälet är
antingen att man vill kunna visa externt att öronmärkta pengar används till rätt ändamål eller för att
man internt skall kunna hålla reda på de resurser som förbrukas för olika aktiviteter varje år. Man
vill också veta om årets verksamhet ger ett överskott, för att sedan fatta beslut om hur det eventuella
överskottet skall användas alternativt hur ett underskott skall finansieras (Agneta Gustafson,
2006a).

2.3 Elitlicens
I idrottsföreningar och respektive förbund för diverse idrotter i Sverige har det tagits fram vissa
kriterier och krav som vissa klubbar måste följa även om de inte uppfyller de krav som ställs hos
Skatteverket gällande revision samt krav på revisor. Detta kallas för elitlicens och påverkar de
idrottsföreningar som spelar i de högsta serierna/ligorna i de olika idrotterna som berörs. Den finns
vissa skillnader mellan idrotterna och nedan har vi sammanställt i en tabell för vad elitlicenserna
innebär i några idrotter.

Tabell 2.2 Sammanställning av elitlicenser. Egen bearbetning.
Det som går att utläsa av tabellen är att det Svenska Fotbollsförbundets kriterier gäller för herrlagen
i de två högsta serierna och för damlagen i den högsta serien (Svenska Fotbollsförbundet). I
Svenska Ishockeyförbundet gäller reglerna i de två högsta serierna i Sverige för herrar (Svenska
Ishockeyförbundet) medan handbollen endast har kraven ställda för herrlagen i den högsta serien
(Svenska Handbollsförbundet). Kravet på vilken revisor som föreningarna skall använda sig av
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skiljer sig till viss del också åt då de berörda lagen inom fotboll och handboll måste ha minst en
godkänd revisor medan de berörda ishockeyföreningarna har högre ställda krav och behöver ha en
auktoriserad revisor. Gemensamt för de tre olika förbunden är kravet på en handlingsplan vid
uppvisande av negativt kapital och degradering om inte kriterierna uppfylls av föreningarna. Ett
exempel på fall där elitlicensen har spelat in var år 2005, detta anses som det första stora fallet där
elitlicensen hade någon påverkan i en idrottsförening. Det fallet gällde Örebro SK som då spelade i
Allsvenskan i fotboll. De uppfyllde då inte de ekonomiska kraven som ställdes enligt elitlicensen
från det Svenska Fotbollsförbundet och blev således degraderade från Allsvenskan till Superettan
(Backman, 2007). Det fallet som kan anses vara mest aktuellt gällande elitlicensens påverkan på
idrotten är då HK Aranäs inte beviljades elitlicens och föreningen blev degraderad från Elitserien i
handboll till Allsvenskan (Svenska Handbollsförbundet). Utöver dessa idrotter finns även
innebandy och det Svenska Innebandyförbundet som kan anses som en av Sveriges största idrotter
utöver de tre ovan nämnda. I innebandyn existerar dock inga elitlicenser och således finns det inte
heller några ställda krav från förbundet på detta sätt.

2.4 Revision
Vad det gäller revisionen i idrottsföreningar kan det sammankopplas till viss del med det som
berörts i avsnitten ovan, 2.2 Idrottsföreningars lagstiftning samt 2.3 Elitlicens. Skatteverket har
allmänna regler för vad som gäller revision i idrottsföreningar och andra ideella föreningar. Lag om
revision gäller endast för de föreningar som är skyldiga att upprätta årsredovisning och endast
föreningar av det större slaget har ställda krav att ha en auktoriserad eller godkänd revisor
(Skatteverket). Det bör alltså observeras att i de allra flesta idrottsföreningar och andra ideella
föreningar finns det inga lagstadgade bestämmelser om revision, men 99 % av alla föreningar har
någon form av revision som krav vilket är reglerat i föreningens stadgar (Lundén & Lindblad,
2011). Revisorn eller revisorerna i föreningen väljs på föreningsstämman och har två
huvuduppgifter: finansiell revision (ekonomisk granskning) och förvaltningsrevision (Thunberg,
2006).
Således skiljer sig revisionen till viss del mellan ideella föreningar (där idrottsföreningar är
inkluderat) och revision i företag trots att delarna är desamma, finansiell revision och
förvaltningsrevision. Agneta Gustafson (2006a) menar att i föreningar används revision för att visa
hur de använt sina resurser och inte för att visa föreningens prestation, vilket kan anses vara raka
motsatsen för företag där prestationen vanligtvis är viktigare för aktieägarna. Detta leder till att en
viss skillnad finns av dem bägge vid revisionen, men samtidigt definieras de på samma sätt. Porter,
Simon och Hatherly (2008) definierar finansiell revision hos företag som att det är en utvärdering
av finansiella uttalanden som har blivit upprättade av företagets/föreningens ledning i syfte att
informera aktieägarna/medlemmarna och andra intressenter hur företaget/föreningen sköts. De
förklarar också att den finansiella revisionen syftar till att en kvalificerad och erfaren expert ska ge
ett oberoende utlåtande om de finansiella uttalandena ger en rättvisande bild av företagets
prestationer, finansiella ställning och om det efterlever gällande lagar och regler. Det ska även
genomföras en förvaltningsrevision, vilket Lundén (2008) tydligt menar är av stor vikt för ideella
föreningar och så även för idrottsföreningar. Lundén (ibid.) förklarar att revisorerna utför en så
kallad förvaltningsrevision som genomförs för att kontrollera styrelsens beslut är formellt riktiga
och att styrelsen inte tar beslut som är olagliga, bryter mot föreningsstämmans beslut eller
föreningens stadgar. Författaren (ibid.) menar att det dock ska förtydligas att revisorns uppgift blir
inte att avgöra om besluten som tagits är de optimala för föreningen utan endast se till att de stadgar
som finns följs. En till del som är övergripande för revisionen i såväl företag som för föreningar är
oberoendet hos revisorn, mer om detta i avsnitt 2.5 Oberoendet.
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Ytterligare skillnad existerar vid revisionen menar Agneta Gustafson (2006a). I föreningar krävs det
en verbal berättelse för att redovisa resultatet av föreningarnas verksamheter, detta är inte av lika
stor betydelse i företag. Det är därför av stor nödvändighet som verksamhetsberättelsen kräver ett
stort utrymme i föreningar förklarar Gustafson (ibid.).
Kearns (1994) finner i diskussionen i sin studie att den primära källan för redovisningsskyldighet
hos ideella föreningar kommer från de yttre intressenterna. Dock finner han även att ämnet är av
stort värde även internt för gå till botten med ansvarsfrågor samt frågor berörande olika val för
föreningen. Detta gäller särskilt för större föreningar med omfattande interna system. I detta ämnet
har även Jegers (2002) genomfört en studie. Där har han utgått från 13 hypoteser som undersöks
över huruvida redovisning och revision har någon påverkan i ideella föreningar. Några av dessa
slutsatser som dras från hypoteserna är intressanta sett ur revisorns perspektiv och även från
föreningens perspektiv. Författaren finner nämligen att:
(1) av effektivitetsskäl kommer större föreningar som har mer komplexa verksamheter använda sig
av mer redovisning och revision,
(2) ju större kunskap de anställda har om redovisning och revision desto högre är sannolikheten för
att föreningen använder sig av ett redovisning- och revisionssystem,
(3) ju större kunskap styrelseledamöterna har om redovisning och revision desto högre är
sannolikheten för att föreningen använder sig av ett redovisning- och revisionssystem,
(4) ju större skuld som finns i föreningen desto mer redovisning och revision kommer att användas
och existera, och
(5) det kommer att existera mer revision och avslöjanden i stora föreningar som arbetar med
donationer än i andra föreningar.
Som Kearns (1994) var inne på så finner även Keatin et al. (2005) i sin studie att revisioner är ett
viktigt juridiskt verktyg som olika bidragsgivare använder sig av för att säkerställa att bidragen som
de ger spenderas i enlighet med vad bidragsgivaren avser bidra till i föreningen.
Nästa steg blir således att förklara vem som kan genomföra revisionen i idrottsföreningar. Som det
nämnts tidigare i avsnittet är det få av Sveriges idrottsföreningar och andra ideella föreningar som
enligt lag måste ha en revisor på grund av att de inte uppfyller de krav som är satta. Enligt
revisionslagen så måste föreningar som bedriver näringsverksamhet samt uppfyller minst två av de
följande kraven använda sig av en godkänd eller auktoriserad revisor (Skatteverket):
•

Fler än 50 anställda

•

Balansomslutning på mer än 40 miljoner kr

•

Omsättning på mer än 80 miljoner kr

Ideella föreningar delas således upp i två grupper, de som har revisor som krav då de uppfyller
kraven är att anse som en stor förening och de föreningar som inte uppfyller kraven är att anse som
mindre. Om föreningen kan anses som en mindre förening kan föreningen utse en ekonomiskt
intresserad person till revisor trots att personen inte besitter några större kunskaper kring revision
(ibid.). I Sverige är det flesta ideella föreningar att anses som mindre och behöver därför ingen
godkänd eller auktoriserad revisor (Lundén. 2011). Som nämnts i avsnitt 2.3 Elitlicens kan detta
dock vara annorlunda i idrottsföreningar. Där går de olika förbunden för den berörda idrotten in och
sätter krav på föreningarna gällande revision, revisor och ekonomi. Även hos Skatteverket finns
vissa krav som bör vara uppfyllda av revisorn i idrottsföreningar. Personen ska ha förtroende från
samtliga intressenter, personen ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenhet från redovisning och
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ekonomiska förhållanden för att klara av uppgiften (kraven som ställs på personens kunskap och
erfarenhet ökar desto större förening är), vara oberoende från styrelse och får inte vara omyndig
eller försatt i konkurs (Skatteverket).
Mindre föreningar har ofta lekmannarevisorer som är förtroendevalda och uppdraget är ofta helt
ideellt (Skatteverket). Eftersom det inte finns några generella bestämmelser kring
lekmannarevisorns behörighet eller kompetens i ideella föreningar så kan lekmannarevisorn vara
försatt i konkurs eller inneha näringsförbud (Nerep, 2007). Enligt Skatteverket så bör föreningen
ställa vissa krav på lekmannarevisorerna. Föreningars krav på dem bör vara de samma som
Skatteverkets rekommendationer.
När det gäller valet av revisor i idrottsföreningar finns det studier som förklarar hur valen går till.
Till skillnad från vinstdrivande företag väljer ideella föreningar inte främst de större
revisionsbyråerna som finns. Detta menar Keatin et al. (2005) som istället finner att specialister och
små revisionsbyråer väljs för att genomföra de flesta av revisionerna i föreningarna. Föreningen
som är av mindre storlek tenderar att välja små revisionsbyråer, dessa utfärdade majoriteten av de
kvalificerade revisionsberättelserna för föreningarna. Detta är inte förvånande menar författarna
med tanke på att små revisionsbyråer i allmänhet accepterar klienter med högre riskfaktor. Tate
(2007) undersöker i sin studie de faktorer som är förknippade med beslutet att byta revisor och de
faktorer som är förknippade med den istället valda revisorn om en ändring skulle genomföras.
Genom att genomföra multivariata regressionsanalyser på data från nästan 16 000 föreningar finner
Tate (ibid.) att förändringar i den operativa strukturen, ledningens och styrelsens rykte samt arvodet
för revisorn är de viktigaste faktorerna kring huruvida en förening kommer byta revisor eller inte.
Krishnan och Schauer (2000) finner i sin studie att föreningars bristande efterlevnad av lagar och
regelverk minskar kontinuerligt när föreningen flyttar sig från små revisionsbyråer, till medelstora
revisionsbyråer och till sist till stora byråer, Big-6 (numera Big-4). Big 4 är det fyra största
revisionsbyråerna; Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PWC (Danielsson, 2011). Krishnan och
Schauer (2000) menar sig således ha funnit att det finns ett positivt samband mellan revisionsbyråns
storlek och kvaliteten på revisionen i föreningar genom regressionsanalyser. För att mäta storleken
på revisionsbyrån har det sett till hur många anställda byrån har. Andra faktorer har också påverkan
på revisionskvaliteten, så som: klienters storlek, finansiellt välmående, klientens välmående.

2.5 Oberoendet
Tidigare i studien har begreppet oberoende förekommit. Porter et al. (2008) förklarar att
trovärdigheten i revisorns arbete baseras på om denne ses som oberoende, kompetent och etisk. För
att få allmänhetens förtroenden måste revisorerna efterleva en viss standard, etiska regler som är
uppbyggd på fem fundamentala principer: integritet, objektivitet, professionalitet, omsorg och
konfidentialitet. Det finns två olika slag av oberoende: (1) det upplevda oberoendet och (2) det
synbara oberoendet. Det så kallade upplevda oberoendet ser till huruvida revisorns omdöme
påverkas av yttre omständigheter, exempelvis om revisorn äger aktier i det reviderade bolaget eller
biträder med bokföring. Det synbara oberoendet behandlar hur revisorn uppfattas av tredje man, vad
det gäller denna typen av oberoende ser man på om revisorn exempelvis är släkt med företagarn
eller någon i styrelsen som revideras (ibid.).
För att förstå vikten av oberoendet hos revisorn kan förklaringen ges av Flint (1988) som menar att
det är en av grundstenarna i revisionen, det är därför viktigt att revisorn upprätthåller detta. Hemraj
(2002) tar det ytterligare ett steg längre och menar att revisionen endast kan uppnå sin fulla
potential om revisorn är oberoende. I idrottsföreningar och andra ideella föreningar kan oberoendet
vara besvärligt. Jönsson (2004) menar precis som Erlandsson et al. (2007) att revisorn inte kan vara
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medlem i föreningen den reviderar, särskilt inte eftersom det står i elitlicensen för fotbollsföreningar
i Sverige att en elitfotbollsklubb ska ha en yrkesrevisor. Erlandsson et al. (ibid.) jämför ett
medlemskap i en idrottsförening med att vara aktieägare i ett aktiebolag och därmed bryter det mot
egenintressehotet, således innebär medlemskapet att revisorns oberoende inte stärks utan snarare
försämras. Det handlar i och för sig inte om ett ekonomiskt intresse, men de ser det istället som ett
personligt intresse som hotar det faktiska oberoendet i allmänhet. Erlandsson et al. (ibid.) finner
även ett samband kring revisorns oberoende mellan det diskuterade medlemskapet i föreningen och
föreningens storlek. De menar att det är mer acceptabelt och accepterat att vara medlem och
samtidigt revisor i mindre föreningar då påtryckningar från intressenter och allmänheten inte är lika
stor som hos större föreningar som kan liknas med medelstora företag. Nerep (2007) finner i sin
kartläggning till justitiedepartementet att revisor får inte vara jävig eller ha ett påverkat oberoende
vilket för idrottsföreningar främst handlar om att revisorn inte samtidigt får vara styrelsemedlem,
nära besläktad eller besvågrad med styrelsemedlem, får inte vara anställd eller stå i någon
ekonomisk skuld till föreningen. Däremot finner Nerep (ibid.) att revisorn får vara medlem i
föreningen samtidigt som han/hon är revisor. Detta tillskillnad mot vad Jönsson (2004) samt
Erlandsson et al. (2007) anser. Medlemmar i föreningar har en stor tilltro till revisorn menar Agneta
Gustafson (2006b), således blir oberoendet i föreningar en viktig del eftersom revisorns uppgift är
att uttala sig om sin granskning och revision till medlemmarna.
I idrottsföreningar finns det även en till möjlig påverkan på oberoendet enligt Erlandsson et al.
(2007). De diskuterar huruvida oberoendet påverkas om revisorn är att anses som supporter av
föreningen eller inte. Författarna har svårt att definiera vad en supporter är och var gränsen kan gå
för att inte anse att oberoendet påverkas. Barizah, Bakar, Rahim, Rahman, Majdi & Rashid (2005)
menar att oberoendet minskar ju längre och djupare relation revisorn har med sin klient och
Erlandsson et al. (2007) utvecklar detta genom att anse att som supporter kan känslorna för
föreningen ge en viss påverkan vilket enligt Barizah et al. (2005) kan medföra att revisorns
egenintresse kommer i konflikt med oberoendet.

2.6 Agentteorin
Under 60- och 70-talet upptäckte ekonomer att det gick att använda sig av riskdelning mellan
individer eller grupper. Problemet som då uppstod vid riskfördelningen mellan två parter som hade
olika attityder till risk blev sedermera benämnt som agentteorin. För att beskriva agentteorin
kortfattat refererar vi till Eisenhardt (1989) som i sin studie fokuserar på kontraktet mellan
huvudmannen (principalen) och agenten där egenintresse, målkonflikt, begränsad rationalitet och
riskaversion behandlas. Agentteorin är på det viset att en part (principalen) delegerar arbetet till en
annan part (agenten) som utför arbetet. Agentteorin försöker förklara relationen genom att säga att
det finns ett kontrakt mellan dem. Teorin ska således lösa två problem: (1) agentproblemet som
uppstår när (I) en målkonflikt mellan principalen och agenten existerar och (II) när det är svårt eller
dyrt för principalen att verifiera och ta reda på vad agenten egentligen gör, problemet här är bara att
principalen kan inte säga om agenten agerat felaktigt. Och (2) problemet med riskfördelning som
uppstår när principalen och agenten har olika attityder till risk, problemet här är att principalen och
agenten kan tycka att olika handlingar är bättre på grund av deras olika attityder till risk. I
agentteorin kan information anses som en vara vilket innebär följande: agentteorin har ett pris och
det kan köpas. Detta betyder att organisationer kan investera i informationssystem för att
kontrollera agentens arbete (ibid.).
Redovisning och revision är ett sätt att kontrollera agentens arbete, det finns ett stort utbud med
tidigare studier kring detta. Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) menar
exempelvis att redovisning är en del av ett avtal mellan en principal och en agent och att de
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kontrolleras av en extern revisor. Hope och Langli (2010) finner i sin tur i deras studie att extern
revision minskar eventuella agentkostnader mellan ledningen och externa parter. Studier av
agentteorin tar vanligtvis företag som objekt att studera. Detta gör exempelvis Ang (1991) som
skriver att det finns flera olika agentproblem i ett mindre företag, exempelvis kan avsaknaden av
börsnoterade aktier, risktagandet bland entreprenörer och den begränsade kompetensen i
företagsledningen medföra att företaget kommer att ha en kortare livslängd än ett stort företag. För
ideella föreningar är det inte lika vanligt att agentteorin undersöks. DeFond och Francis (2005) har
dock gjort det och fann i sin studie att ideella föreningar med högre kvalitet på den interna styrning
är villiga att ta på sig ytterligare kostnader för övervakning av externa revisorer. De anser sig därför
kunna säga att revisionsutskott och internrevisorer är ett väl fungerande komplement till andra
övervakningsmekanismer snarare än att vara ersättare för dem.
Agentteorin, vilken förutsätter att styrelsen är en motståndare till förvaltningen av föreningen och
till beskyddare av medlemmarnas intressen förklarar Brown (2005), är den mest använda teoretiska
modellen för att förklara bolagsstyrning men huruvida den är tillämplig på ideella föreningar har
ifrågasatts. Browns (ibid.) studie antyder att agentteorin inte endast övervakar etiskt och finansiellt
beteende som det vanligtvis uppfattas som i ideella föreningar, utan då krävs också övervakning av
styrelsens uppgifter för föreningen som även är att säkerställa och efterleva föreningens värderingar
och sociala motiv. Detta har ett positivt samband med intressenters uppfattning av föreningens
prestation. Innebörden av det hela blir att när styrelsen har funnit och förstått föreningens historik
och historiska ändamål samt det nuvarande verksamhetsändamålet var mer benägna att vara
närvarande i föreningar som uppfattades fungera effektivt av ledning och styrelsemedlemmar.
Jegers (2002) gör ett försök till en heltäckande studie av agentteori för redovisning och revision i
större ideella föreningar. Han förklarar att det finns ett samband mellan frånvaron eller närvaron av
redovisning och revision i de ideella föreningarna med minskade agentkostnader mellan den ideella
föreningars styrelse och ledningen och anställda. Han finner detta efter att ha utgått från 13
hypoteser som har prövats och där två av dem resulterade i slutsatser han menade sig ha funnit.
Dessa var (1) att i större ideella föreningar kommer redovisning och revision vara mer närvarande
och då som en övervakningsanordning samt (2) att i ideella föreningar med komplexa verksamheter
kommer redovisning och revision vara mindre närvarande som övervakningsanordning.
Ett annat sätt för principalen att kontrollera agentens arbete är genom bonusar. Jegers (2009)
konstaterar i sin studie att bonusar är betydligt mindre hos ledningen i ideella föreningar jämfört
med vinstdrivande organisationer i förhållande till deras baslöner. Således är det svårare för
principalen i idrottsföreningar att påverka agenten till förändring i sitt risktagande. Då Jegers (ibid.)
i sin studie undersöker möjligheten att upptäcka effektiva följder av bonusar eller ersättning till
ledningen i föreningar har han svårt att finna några direkta handlingar som kan leda till detta. Han
anser det därför befogat att undra om det ens finns någon möjlighet till att upptäcka några effektiva
följder med tanke på de växande svårigheterna i att definiera idrottsföreningars och andra ideella
föreningars mål och att mäta och kontrollera prestationen de åstadkommit. Därför är det inte någon
överraskning menar Jegers (ibid.) att det går att dra slutsatsen att optimala ersättningssystem i
föreningar inte har undersökts tillräckligt. Jegers (2010) är inne på ett annat spår hur det ska gå att
lösa problemet med en negativ påverkan av föreningens ekonomi beroende på problem mellan
ledning och styrelse. Han menar, som det går att läsa tidigare, att det bör framställas klara och
tydliga regler och normer för ideella föreningar. Det går också att finna mer gynnsamma effekter av
detta som inte kan utläsas från siffrorna i redovisningen, exempelvis förbättringar i ideella
föreningars styrning och ledningsstruktur. Personerna som är aktiva i styrelser i idrottsföreningar
och andra ideella föreningar har en påverkan på olika sätt. Jegers (2009) drar slutsatsen att närvaron
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av chefer eller bidragsgivare i styrelsen och dess olika kommittéer har potential att påverka
effektiviteten av den ideella föreningens styrning. Cheferna har förmågan att förvärra
agentproblemet medan närvaron av bidragsgivare lindrar problemet.

2.7 Sammanfattning av teoretisk referensram
Ideella föreningar är en stor del av vårt samhälle idag och i Sverige finns det drygt 29 000 ideella
föreningar (Lundén, 2011). Vad det gäller idrottsföreningar finns det såväl större som mindre. De
som är av det större slaget kan idag i allt större utsträckning jämföras med medelstora företag med
hög grad av affärsverksamhet förklarar Jegers (2002). Trots detta finns det ingen direkt civilrättslig
lagstiftning för ideella föreningar överlag, men det innebär inte att ideella föreningar står utanför
rättsystemet. Rättspraxis från tidigare domar har fyllt tomrummet för regler gällande föreningar,
utöver dessa finns även uppbyggda allmänna regler bland föreningarna som styr (Hemström, 2010).
På grund av detta har dock ideella föreningar en benägenhet att följa normer och regelverk som
finns för företag och således inte alltid är anpassade för dem förklarar Agneta Gustafson (2006b).
För idrottsföreningar i Sverige har respektive förbund i vissa idrotter tagit fram diverse kriterier och
krav som särskilda föreningar måste följa, även om de inte uppfyller de krav som ställs hos
Skatteverket gällande revision samt krav på revisor. Detta kallas för elitlicens och påverkar de
idrottsföreningar som spelar i de högsta serierna/ligorna i de olika idrotterna som berörs. Kravet på
vilken revisor som föreningarna skall använda sig av skiljer sig till viss del också åt då de berörda
lagen inom fotboll och handboll måste ha minst en godkänd revisor medan de berörda
ishockeyföreningarna har högre ställda krav och behöver ha en auktoriserad revisor. Det bör alltså
observeras att i de allra flesta idrottsföreningar och andra ideella föreningar finns det inga
lagstadgade bestämmelser om revision, men 99 % av alla föreningar har form av revision som krav
vilket är reglerat i föreningens stadgar (Lundén & Lindblad, 2011). Revisionen skiljer sig till viss
del mellan ideella föreningar och revision i företag trots att delarna är desamma, finansiell revision
och förvaltningsrevision (Thunberg, 2006).
Ideella föreningar delas vanligtvis upp i två grupper, de som har revisor som krav då de uppfyller
kraven som är satta av Skatteverket är att anse som en stor förening och de föreningar som inte
uppfyller kraven är att anse som mindre. Om föreningen kan anses som en mindre förening kan
föreningen utse en ekonomiskt intresserad person till revisor trots att personen inte besitter några
större kunskaper kring revision (Skatteverket). I Sverige är det flesta ideella föreningar att anses
som mindre och behöver därför ingen godkänd eller auktoriserad revisor (Lundén. 2011). Mindre
föreningar har ofta lekmannarevisorer som är förtroendevalda och uppdraget är ofta helt ideellt
(Skatteverket). Eftersom det inte finns några generella bestämmelser kring lekmannarevisorns
behörighet eller kompetens i ideella föreningar så kan lekmannarevisorn vara försatt i konkurs eller
inneha näringsförbud (Nerep, 2007).
Porter et al. (2008) förklarar att trovärdigheten i revisorns arbete baseras på om denne ses som
oberoende. För att förstå vikten av oberoendet hos revisorn kan förklaringen ges av Flint (1988)
som menar att det är en av grundstenarna i revisionen, det är därför viktigt att revisorn upprätthåller
detta. Hemraj (2002) tar det ytterligare ett steg längre och menar att revisionen endast kan uppnå sin
fulla potential om revisorn är oberoende. Erlandsson et al. (2007) diskuterar huruvida oberoendet
påverkas om revisorn är att anses som supporter av föreningen eller inte. Barizah et al. (2005)
menar att oberoendet minskar ju längre och djupare relation revisorn har med sin klient och
Erlandsson et al. (2007) utvecklar detta genom att anse att som supporter kan känslorna för
föreningen ge en viss påverkan och detta kan således medföra att revisorns egenintresse kommer i
konflikt med oberoendet enligt Barizah et. al. (2005).
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Problemet som uppstår vid riskfördelningen mellan två parter som har olika attityder till risk blev
sedermera benämnt som agentteorin. För att beskriva agentteorin kortfattat refererar vi till
Eisenhardt (1989) som i sin studie fokuserar på kontraktet mellan huvudmannen (principalen) och
agenten där egenintresse, målkonflikt, begränsad rationalitet och riskaversion behandlas. I
idrottsföreningar och övriga ideella föreningar undersöks inte agentteorin så ofta. DeFond och
Francis (2005) har dock gjort det och fann i sin studie att ideella föreningar med högre kvalitet på
den interna styrning är villiga att ta på sig ytterligare kostnader för övervakning av externa
revisorer. De anser sig därför kunna säga att revisionsutskott och internrevisorer är ett väl
fungerande komplement till andra övervakningsmekanismer snarare än att vara ersättare för dem.
Jegers (2002) gör ett försök till en heltäckande studie av agentteori för redovisning och revision i
större ideella föreningar. Han förklarar att det finns ett samband mellan frånvaron eller närvaron av
redovisning och revision i de ideella föreningarna med minskade agentkostnader mellan den ideella
föreningars styrelse och ledningen och anställda. Jegers (2009) drar i sin studie slutsatsen att
närvaron av chefer eller bidragsgivare i styrelsen och dess olika kommittéer har potential att
påverka effektiviteten av den ideella föreningens styrning. Cheferna har förmågan att förvärra
agentproblemet medan närvaron av bidragsgivare lindrar problemet. Jegers (2010) är i sin tur inne
på ett annat spår hur det ska gå att lösa problemet med en negativ påverkan av föreningens ekonomi
beroende på problem mellan ledning och styrelse. Han menar att det bör framställas klara och
tydliga regler och normer för ideella föreningar. Det går också att finna mer gynnsamma effekter av
detta som inte kan utläsas från siffrorna i redovisningen, exempelvis förbättringar i ideella
föreningars styrning och ledningsstruktur.
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3. Metod
I detta kapitlet kommer vi förklara våra metodval och tillvägagångssätt av vår empiriska data.
Sammanfattningsvis har vi utgått från en kvalitativ studie där vi genom en induktiv ansats försöker
beskriva och analysera verkligheten. I kapitlet presenterar vi även tillvägagångssättet vid intervjuer
samt vid studiens empiri presentation och analys.

3.1 Kunskapsteori
Vi ska med studien beskriva och analysera revisorn och revisionens roll i idrottsföreningar och för
att göra detta har vi använt oss av metoder som kan liknas vid det hermeneutiska synsättet. Vi har
med hjälp av intervjuer med idrottsföreningar samt revisorer försökt tolka och förstå revisorn och
revisionens roll från de bägge parternas perspektiv och hur deras uppfattningar är i ämnet. Eriksson
och Wiedersheim-Paul (2011) förklarar att vetenskaps- och kunskapsteori är omfattande områden
där det finns två sidor; den ena sidan antar att verkligheten är objektiv och kan mätas, positivism,
och den motsatta sidan antar att verkligheten är rent subjektiv där man menar att innebörder kräver
tolkning, hermeneutik. Även Jacobsen (2002) är inne på samma spår och menar att positivism och
hermeneutik är två olika synsätt på hur kunskap om verkligheten kan samlas in, där positivismen
innebär att verkligheten observeras på ett opartiskt sätt. Den data som sedan har samlats in ska vara
mätbar genom någon typ av mätinstrument (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta är inte fallet i vår
studie då vår data kräver tolkning av människornas uppfattning av ämnet, detta stödjer valet av att
arbeta efter det hermeneutiska synsättet enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) samt
Jacobsen (2002).

3.2 Tillvägagångssätt
Studien började med att vi satte oss in i den existerande litteraturen och forskningen i ämnet för att
sedan samla in den viktigaste för att bygga upp studiens teoretiska referensram. Den teoretiska
referensramen i kombination med vår pilotstudie låg sedan till grund för att hämta in den empiriska
datan. För att utgå från endast detta kan det anses att vi arbetar utifrån en deduktiv ansats (Patel &
Davidson, 2003; Watt-Boolsen, 2007; Fejes & Thornberg, 2009; m.fl). Patel och Davidson (2003)
och Watt-Boolsen (2007) förklarar att en deduktiv ansats kännetecknas av att man utifrån allmänna
principer och befintliga teorier (modeller av verkligheten) och testar dem genom att ställa upp
hypoteser som senare prövas, det vill säga testas på empirisk data för att i nästa steg dra slutsatser
om enskilda företeelser. Jacobsen (2002) förklarar att tidigare forskning ligger till grund för
förväntningar om hur omvärlden fungerar som sedan forskaren testar för att se om de stämmer
överens med omvärlden. Eftersom utgångspunkten för studien tas från befintlig teori är chansen
mindre att forskningsprocessen blir styrd och påverkad av forskarens uppfattningar och
erfarenheter. Nackdelen med den deduktiva ansatsen är dock enligt Patel och Davidsson (2011) att
eftersom forskaren utgår från befintliga teorier kan inte denne upptäcka nya företeelser som kan
leda till nya slutsatser och forskning.
Vi har dock efter våra intervjuer återvänt till vår teoretiska referensram för att undersöka huruvida
det fanns mer forskning och litteratur kring de redan berörda ämnena men även i tidigare inte
berörda ämnen som respondenterna nämnde. Vid arbete på detta sättet i forskning benämns ansatsen
som induktiv. Den kännetecknas av att man utgår från datan eller forskningsobjektet, utan att ha
några förutbestämda antaganden eller först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen
teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori eller en del av en teori
(Jacobsen, 2002; Patel & Davidson 2003; Watt-Boolsen 2007). Vid arbete utifrån den induktiva
ansatsen arbetar forskaren ”från empiri till teori” förklarar Jacobsen (2002). Induktion är även
kännetecknat för att användas vid den kvalitativa forskningen (Watt-Boolsen, 2007).
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Eftersom vi har växlat mellan de båda ansatserna i studien menar flera författare att vi har tillämpat
den abduktiva ansatsen (Patel & Davidson (2003) och Watt-Boolsen (2007) som Alvesson &
Sköldberg (2008) och Fejes & Thornberg (2009)). Definitionen för den abduktiva ansatsen är precis
den att forskaren arbetar växelvis mellan teori och empiri. Till viss del kan det anses att vi har
arbetat utifrån den abduktiva ansatsen men vi vill mena att så inte är fallet. Trots att vi i inledningen
av studien studerade tidigare forskning samt litteratur vill vi ändå anse att vi med pilotstudien, mer
om denna i avsnitt 3.4, och den empiriskt insamlade datan lagt grunden för studien. Efter denna har
vi satt oss in mer på djupet i tidigare forskning rörande de intressanta områden som kom upp.
Definitionen för den induktiva ansatsen stämmer därför överens med hur vi har gått tillväga och
således har vi arbetat utifrån den ansatsen.

3.3 Angreppssätt
För att få den djupare förståelsen som krävs för att kunna analysera och beskriva studiens
frågeställning samt syfte har vi valt att genomföra intervjuer med föreningar och revisorer. Denna
datan som vi då samlar in vid intervjun brukar benämnas som ”mjuk” data (Watt-Boolsen, 2007).
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) förklarar på samma sätt som Watt-Boolsen (2007) är inne på
att kvalitativa metoder i forskning ofta präglas av intervjuer, fältstudier och deltagande observation.
Det finns dock en metod till att samla in sin data som kallas kvantitativ metod (Jacobsen, 2002;
Watt-Boolsen, 2007; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008; m.fl). Den metoden bygger på att datan
mer består av numeriska uppgifter förklarar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) och Bjereld,
Demker och Hinnfors (2009) menar att vid kvantitativ metod kvantifieras den insamlade datan för
att finna statistiska samband. Inget av dem förekommer i vår studie och således använder vi oss inte
av en kvantitativ metod. Däremot så ser vi likheter med vår studie och det som Bjereld, Demker och
Hinnfors (ibid.) beskriver som en kvalitativ ansats vid forskning, den att vi vill finna egenskaper
och kvaliteter i specifika situationer. Vid kvalitativa studier är forskaren nämligen mer intresserad
av innebörden i det som studeras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008) vilket är fallet i denna
studie. Vi kan därför säga att vi använder oss av den kvalitativa metoden vid insamling av den
empiriska datan för att det är mest lämpat för att kunna studera individers uppfattning av revisorn
och revisionens roll i idrottsföreningar. Genom intervjuer vill vi som Jacobsen (2002) beskriver få
fram och förstå hur respondenten tolkar verkligheten med sina egna ord, vilket är hans definition av
en kvalitativ ansats. För att kunna besvara vår problemformulering och uppnå vårt syfte behöver vi
få förståelsen från vår insamlade empiriska data som kan uppnås genom en kvalitativ studie.
Positivism
Verkligheten
Ansats
Data

Hermeneutik

Objektiva, kan bekräftas av
våra sinnen

Subjektiva, skapas i samspel
mellan människor

Deduktiv

Induktiv

Kvantitativa

Kvalitativa

Tabell 3.1 Vetenskaps- och kunskapsteorier. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), s 81.

3.4 Pilotstudie
Då vi vet vad vi vill ta reda på med studien men inte är fullständigt insatta i ämnet valde vi att ta
hjälp av en person för att kunna formulera gedigna intervjumallar. Lena Fiedler är auktoriserad
revisor och delägare i Varbergs Revisionsbyrå AB. Hon är själv revisor i en större idrottsförening
och har varit detta i fyra år. När vi träffade Fiedler bad vi henne berätta om vad som är intressant
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med att arbeta med en idrottsförening för att sedan efter denna berättelsen ställa frågorna vad hon
tycker vi skulle ta upp vid intervjuerna samt vad som skulle vara intressant att få svar på.
Fiedler gav oss några citat som i sin tur ledde till några av våra frågor på intervjumallarna:
- ”Sponsring och löner är de absolut viktigaste posterna i en ideell förening” (Fiedler, personlig

kommunikation, 2013-02-26).
- ”Revisorns huvuduppgift i ideella föreningar är framförallt att arbeta som bollplank med
föreningen” (Fiedler, personlig kommunikation, 2013-02-26).
- ”Vem är det som genomför redovisningen och/eller bokföringen i föreningen? Detta kan vara av
stor betydelse då den kan bli fel om det är någon som gör det på fritiden/kvällarna efter sitt vanliga
arbete och man kan då ifrågasätta koncentration etc.” (Fiedler, personlig kommunikation,
2013-02-26)
- ”I ideella föreningar är det förtroendevalda människor som tar beslut, detta utan lön. Det kan
således lätt bli fel beroende på att beslutsfattaren vågar ta större risker än på sin vanliga
arbetsplats.” (Fiedler, personlig kommunikation, 2013-02-26)
Utifrån detta har intervjumallarna arbetats fram, en för intervjuer med revisorer och en för
föreningar. Vi lät Fiedler se våra frågor för att kunna ge sin åsikt på dem och om vi möjligtvis skulle
lägga till eller ta bort någon fråga.

3.5 Datainsamling
3.5.1 Insamling av sekundärdata
Sekundärdatan som samlats in till vår studie består av tidigare forskning samt litteratur inom ämnet.
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att sekundärdata är den data och information som
redan finns insamlad. Insamlad information är lättillgänglig för forskaren men kanske inte riktigt
passar ihop med studien som är tänkt att genomföras (ibid.), det är därför viktigt att vara kritisk vid
insamlingen av sekundärdata (Jacobsen, 2002). Vi har haft detta i våra tankar vid läsning av tidigare
forskning och har även valt att använda oss av erkända databasar: Google Scholar, Emerald och
Högskolan i Halmstads biblioteks sökmotor Summon. Vid sökningar i databaserna har vi använt oss
av sökord som: Non-Profit Organisations (NPO), Audit, Auditing, Auditors, Accounting, NonAuditing Services (NAS), Ideella föreningar, Idrottsföreningar, Elitlicens, Sports economics, Agency
Theory. Olika kombinationer av sökorden har förekommit vid sökningarna. En viktig del i vår
studie har varit Agneta Gustafsons doktorsavhandling (2006a) samt bok (2006b) kring ideella
föreningar. Detta var de första och mest omfattande referenser vi fann inledningsvis av studien och
således tog studien sin form efter granskande av dem. Vi har även fått tillgång till relevant
sekundärdata genom tidigare kandidat- samt magisteruppsatser.
3.5.2 Urval
Vid urvalsprocessen för respondenter i studien har vi valt att göra ett strategiskt urval där vi har valt
ut de respondenter vi anser vara de som passar bra för vår undersökning. Då vi i studien har valt att
undersöka såväl idrottsföreningen som revisorns perspektiv på revisorn och revisionens roll i
idrottsföreningar har vi valt idrottsföreningar på vad vi anser relativt hög nivå inom deras idrott.
Innan urvalet läste vi in oss på området elitlicenser, efter det gjorde vi ett medvetet val att kontakta
några föreningar som inte är bundna till detta för att inse elitlicensens effekt i idrottsföreningar. De
idrottsföreningar och revisorer som vår empiriska data bygger på är belägna i västra samt södra
Sverige. För revisorerna var det ett krav att de skulle arbeta med en idrottsförening vilket vi tog
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reda på innan kontakt togs. Studien bygger därför på intervjuer med tre idrottsföreningar samt fyra
med revisorer som arbetar med någon idrottsförening.
3.5.3 Insamling av primärdata
Insamling av den empiriska data har genomförts med hjälp av personliga intervjuer på revisorernas
arbetsplatser samt föreningarnas klubblokaler, detta är definitionen för primärdata enligt Eriksson
och Wiedersheim-Paul (2011) som menar att det är informationen forskaren själv samlar in direkt
från den primära informationskällan. Insamlingen av primärdata kan ske på flera olika sätt, det kan
ske med hjälp av enkäter, frågeformulär, observationer samt intervjuer (ibid.) Det som var till vår
fördel med att genomföra personliga intervjuer är att vi fick möjligheten att ställa följdfrågor för att
på så vis samla in stora mängder data. Som har förklarats i 3.4 Pilotstudie träffade vi en revisor med
kunskap inom området för att kunna arbeta fram utförliga intervjumallar och således kunna
maximera insamlingen av primärdatan. Den empiriska data vi har samlat in genom respondenternas
svar kommer att publiceras anonymt, detta gör vi för att vi anser att viss information kan vara
känslig för såväl föreningarna som för revisorerna. Detta är inget som har efterfrågats av någon av
respondenterna utan ett medvetet val av oss för att skydda dem.
Inför intervjutillfällena fick respondenten intervjumallen skickad till sig några dagar innan intervjun
för att ges möjligheten till förberedelse. Genom detta blev även intervjuerna effektivare. Samtliga
möten med de olika respondenterna har tagit 40 till 45 minuter. Ejvegård (2003) skriver i sin bok
Vetenskaplig metod att han anser att intervjuer inte bör standardiseras eller vara utformade på ett sätt
som gör att frågorna kan anses vara ledande eftersom detta bidrar till att intervjun till stor del
förlorar sitt syfte med en öppen kommunikation. Under intervjuerna har vi haft intervjumallarna
som grund men försökt att föra en öppen diskussion samtidigt som samtliga frågor berörts. På så vis
blev flera av frågorna på mallen naturliga följdfrågor och intervjun kunde få ett bra flöde och
samtidigt undvika svar som ja eller nej på frågorna. Under genomförandet av intervjuerna förde
bägge kontinuerligt anteckningar, dessa jämfördes, diskuterades och sammanställdes kort efter
intervjutillfället för att minska risken att någon av oss missförstått respondenten. Efter att vi
sammanställt intervjuerna skickades dessa tillbaka till respektive respondent, detta för att ge dem
möjligheten att korrigera eventuella missförstånd samt komplettera svaret om de skulle anse att
något väsentligt har fallit bort.

3.6 Källkritik
Vi har försökt att basera vår teoretiska referensram på tidigare forskning i den mån det har varit
möjligt för att sedan använda oss av litteratur i form av böcker samt olika regelverk för vårt ämne.
Vi har försökt göra medvetna val angående referensernas ålder och har därför letat efter de senaste
upplagorna av framförallt böcker. I studien förekommer tidigare kandidat- samt magisteruppsatser.
Dessa bör läsaren ha ett kritiskt öga på, men samtidigt är studierna genomförda med goda teoretiska
referensramar samt med en stor mängd empirisk data. Det var på grund av detta vi valde att
använda oss av dem och vi anser oss ha granskat vår referensram noga för att finna bästa möjliga
teoretiska referensram för vår studie.

3.7 Operationalisering
Med operationalisering innebär det att operationalisera de teorietiska begreppen som man funnit
och att finna indikatorer eller mätbara motsvarigheter till de teoretiska begreppen (Wallén, 1996).
De teorietiska begreppen vi har valt att belysa vid intervjuerna med respondenterna har tagits fram
efter vår pilotstudie samt efter att ha tagit del av tidigare forskning. De teoretiska begreppen som
blivit ämnena för intervjumallarna var enligt Fiedler (personlig kommunikation, 2013-02-26) i vår
pilotstudie de ämnen som skulle generera bra data för vår studie med tanke på den inriktning vi har
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valt. De kategorier vi har haft vid intervjuerna har varit följande: till föreningar var begreppen
Allmänt, Regelverk, Revisorn, Revision, Rådgivning, Avslutningsvis och till revisorerna begreppen
Allmänt, Regelverk, Revisorn, Revision, Rådgivning, Beskattning, Avslutningsvis. Intervjumallarna
består av 22 respektive 23 frågor. Intervjumallarna finner ni i Bilaga 1 och Bilaga 2.
Problemet med att operationalisera kvalitativ data förklarar Wiedersheim-Paul och Eriksson (2008)
på följande sätt:
”Många enskilda skeenden tycker vi är svåra att mäta (operationalisera) på ett meningsfullt sätt:
trivsel, kärlek och arbetsgemenskap är exempel. Vi har inte några gemensamma tydliga måttband
för innebörden av många begrepp. Än tydligare gäller detta sammanhang (texter, mönster).” (s.47)
Vi har genomfört en kvalitativ studie men vi anser att eftersom våra begrepp som är centrala i
studien (revision, revisor och idrottsföreningar) förekommer vid alla tillfällen för datainsamlingen
(intervjutillfällena) kan begreppen operationaliseras och analyseras. Genom att sammanställa datan
från varje intervju var för sig kan vi på så vis bygga upp en gedigen empirisk data för studien.
Denna ska sedan analyseras utifrån de gemensamma begreppen som berörts vid intervjuerna.

3.8 Empirisk metod
Vi har valt att presentera vår empiriska data med varje respondent för sig och underrubrikerna är
samma kategorier som vi använt oss av vid intervjuerna. Varför vi gjorde valet med dessa kategorier
är för att kunna ha en liknande struktur genom såväl vår teoretiska referensram och empiriska data
som samtidigt är sammanhängande med vår metod och då framförallt pilotstudien.
Även vid analysen kommer samma rubriker och kategorier användas som i den empiriska datan. På
så vis underlättar det för läsaren att förstå de samband vi anser oss ha funnit mellan den teoretiska
referensramen samt den insamlade datan. Jämförelser kommer således ske mellan respondenternas
svar, tidigare forskning samt den resterande sekundärdatan som finns i den teoretiska
referensramen. Nedan har vi en figur från Starrins (1996) studie som beskriver hur skapandet av
begrepp, kategorier och egenskaper går till.

Figur 3.1 Skapandet av kategorier, egenskaper och begrepp. Starrin (1996) s. 109.
Enligt Starrin (ibid.) definieras begrepp som den underliggande meningen och/eller det mönster
som kännetecknar en uppsättning beskrivna händelser. Vad det gäller kategori är det ett slags
begrepp som används på en högre abstrationsnivå medan egenskap är ett slags begrepp och är en
begreppsmässig beskrivning av en kategori. Som det går att utläsa av förklaringen är gränserna
mellan det ena och det andra väldigt suddigt. I figuren går det att utläsa att det första steget handlar
om att jämföra händelserna och finna ett namn till alla händelser, vilket vi gör genom att samla in
den empiriska datan från flera respondenter vilket kan anses som olika händelser. Därefter söker vi
efter ett mönster så att de händelser, den empiriska datan från intervjuerna, med likheter till andra
händelser kan bli ett begrepp. Begreppen har vi sedan tidigare funnit via tidigare forskning, annan
sekundärdata samt vår pilotstudie.
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Efter att hittat begreppen enligt Starrins (ibid.) modell vill vi analysera och diskutera vår data på
följande vis:

Figur 3.2 Analysmodell. Egen bearbetning.
Med denna modellen vill vi visa hur vi kommer att analysera den data vi har samlat in. Begreppen
som vi stött på vid sökning av tidigare forskning och annan litteratur samt vid pilotstudien är de sex
mindre cirklarna som innefattar rådgivning, elitlicens, regelverk, revisorn, revision och mål. Det är
utifrån dessa begreppen och kategorierna vi kommer analysera den insamlade datan och deras
påverkan och betydelse för idrottsföreningar, därav pilarna från dem in mot den större cirkeln med
begreppet idrottsförening i.

3.9 Källdiskussion
För att som forskare till en studie kunna avgöra huruvida den är tillförlitlig och om giltigheten är
god måste den insamlade datan och informationen kritiskt granskas samt metoderna som har
använts vid insamlingen (Bell, 2000). Detta benämns som validitet och reliabilitet. Nedan förklarar
vi begreppen samt hur vi anser att vår studie lever upp till de bägge begreppen. Det ska dock vara
tydligt att vid en hög validitet för studien blir även reliabiliteten hög i det som avses att undersökas.
Däremot är det annorlunda om reliabiliteten är hög, då det inte innebär att även validiteten är hög.
Reliabiliteten är således ett underordnat begrepp till validiteten (Bjereld, Demker & Hinnfors,
2009).
3.9.1 Reliabilitet
Begreppet reliabilitet innebär att man undersöker huruvida mätinstrumentet som används är pålitligt
och inte ger några slumpmässiga fel. Det betyder närmast tillförlitlighet (Eriksson & WiedersheimPaul, 2008). Begreppet avser i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller ett instrument ger ett
likadant resultat vid ett annat tillfälle fast under övrigt lika omständigheter förklarar Bell (2000). Då
vi båda två är närvarande vid intervjuerna med respondenterna och genom att föra noga
anteckningar samt genom valet av personliga intervjuer finns möjligheten till att ställa eventuella
följdfrågor. Detta tillsammans med en diskussion och sammanställning tillsammans minskar risken
för eventuella missförstånd eller misstolkningar. Dock när det gäller levande varelser kan en
mätning inte alltid upprepas eftersom det kan ha skett en påverkan eller inlärning vid varje
testtillfälle som förändrar utgångsläget för nästa test (Wallén, 1996). Eriksson och WiedersheimPaul (2008) menar även att i kvalitativa studier är det knappast meningsfullt att diskutera kring
30

reliabilitet då det är en annorlunda undersökning som kan ge stora avvikelser i datan. Då såväl
Wallén (1996) som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) tar upp att personliga intervjuer med
människor och kvalitativa studier gör det svårt att anse reliabiliteten hög har vi svårt att
argumentera emot detta. Ämnet vi berör är i en ständig utveckling och på så vis kan respondenterna
ha påverkats av denna utvecklingen vid en senare studie. Hur som haver tror vi att studien kommer
bringa ett resultat som är av stor tillförlitlighet just nu.
3.9.2 Validitet
En klar och tydlig definition av begreppet validitet är att man mäter det man avser att mäta, det ska
inte ge några systematiska fel (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Detta uppnås genom tydliga
definitioner av begreppen som berörs i studien, en klar uppfattning av bakgrundsfaktorer och
genom noggrann experimentplanering (Wallén, 1996). Vi anser oss ha en godtagbar validitet för vår
studie då vi har definierat våra begrepp på ett tidigt stadium av studien. På så vis undersöker vi samt
intervjuar de respondenter som är relevanta för genomförandet av studien. Det som stärker validitet
ytterligare är även att vi genomfört flera intervjuer med olika respondenter. Dock ska det tilläggas
att validiteten för studien blir lägre då den insamlade datan bygger på respondenternas tolkande av
verkligheten samt på deras erfarenheter av verkligheten. Bell (2000) förklarar att validitet är ett
komplicerat begrepp som kan jämföras med ordet giltighet. Och vi vill mena att vår giltighet styrks
av att vi har haft intervjumallar att följa vid intervjutillfällena för att vara säkra på att vi mäter
samma sak för alla respondenter, samt att vi genom intervjuerna av såväl idrottsföreningar som av
revisorer har skaffat oss två olika perspektiv. På så vis kan vi finna skillnader och likheter
däremellan och det ger oss även ett bredare synsätt och fler infallsvinklar att arbeta utifrån. För att
avsluta detta stycket menar Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) att validitet innebär att en
forskare verkligen undersöker det som han eller hon ämnar undersöka, och det tycker vi att vi
uppnår med studien och således bör det anses att studien har en hög validitet.

3.10 Generalisering
Huruvida studien som är genomförd är generaliserbar eller inte bör ifrågasättas. Detta på grund av
att studien är genomförd med en kvalitativ datainsamling med ett mindre antal föreningar och
revisorer. Studien kan inte anses vara representativ för hela landet då den genomförts på ett
begränsat område, å andra sidan har respondenterna varit av så pass olika slag att detta kan tala till
studiens fördel för att vara representativ för hela landet. Det som kan anses styrka generalisering
med studien är att det är olika idrotter på varierande nivåer och lokaliseringen på dem är inte allt för
begränsad till endast en stad utan västkusten, ett område. Det som dock ska tas i beaktning vad det
gäller studien är att generalisering är inte det övergripande målet därav är en diskussion kring hur
studien hade kunnat göras mer generaliserbar till viss del överflödig.
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4. Empiri
4.1 Förening A
Förening A är enligt vår studie att klassas som en liten fotbollsförening och kommer från en mindre
ort i Halland. Föreningen representerades vid intervjutillfället av ordföranden och kassören.
Föreningen har en strävan att gå upp i seriesystemet och har varit nära under flera säsonger de
senaste åren. För att lyckas med detta väljer förening A ändå att tänka långsiktigt och har således en
stor ungdomssatsning vilket påpekas vara viktigt. De tror att utbilda spelare kan vara ett sätt för
föreningen att hålla koll på ekonomin samtidigt som klubben avancerar sportsligt. Ordförande och
kassör förklarar att en av anledningarna till att föreningen överlevt rent ekonomiskt beror
framförallt på ett oerhört stort ideellt arbete i klubben, det största någonsin i föreningen och det är
många timmar som ges till föreningen. Dessa timmarna är livsviktiga. Styrelse och föreningen har
en stor uppgift i att se till att nästa generation kommer vara med i föreningen och hjälpa till ideellt,
och detta gäller de flesta idrottsföreningar, för annars kommer inte föreningen överleva.
Föreningen omsätter i genomsnitt tre och en halv till fyra miljoner kronor. Ett ekonomiskt mål
föreningen har är att på sikt kunna bygga upp en buffert att kunna röra sig med, men det finns en
tendens till att pengarna tar slut varje år. Den dyra biten i föreningen är löner och idag är det en
kostnad för denna posten på ungefär en miljon kronor för spelare och tränare. En naturlig gång i
föreningarna som vill uppåt i seriesystemet är att även kostnaderna ökar. Frågan blir då att ställa vad
det är föreningen vill menar förening A. Det finns ett stort antal spelare som är tillgängliga för
föreningar, som är ute efter ett kontrakt. Det som måste tas i beaktning vid frågor som denna är var
ska pengarna komma ifrån? I en liten ort som förening A är verksam i finns det inte några större
sponsorer med de ekonomiska förutsättningarna att kunna pumpa in pengar förklarar de. Föreningen
har istället ett större antal små sponsorer, storleken på dem förklarar de bägge på följande vis:
”Storleken av våra sponsorer? Om vi säger så här, det händer inget särskilt varken
föreningsmässigt eller ekonomiskt om en sponsor försvinner.” (Förening A, personlig
kommunikation, 2013-03-05)
4.1.1 Regelverk
Ordförande i förening A anser att vad det gäller uppfyllnad av att regler och normer samt ekonomin
sköts på ett sunt sätt i föreningar är det inget som en revisor eller satta krav kan styra och påverka.
Det är helt och hållet upp till föreningen och styrelsen i respektive förening att se till att detta sköts.
De måste våga ta ton och säga ifrån och ha förståelsen att inse när föreningen inte kan spendera mer
pengar. Det är en ren självbevarelsedrift som de verksamma i föreningar ute i landet måste se själva
menar förening A. Ordförande och kassören förklara själva sin situation och menar att de kan inte
hålla på att slänga pengar kring sig hur som helst utan någon kontroll, det finns inget som skulle
stödja detta utan skulle anses vara till mer skada än nytta för föreningen. Föreningen måste ha den
kunskapen att förstå när det är dags att dra i handbromsen menar de båda.
Förening A har kunskap om de regelverk som finns uppsatta från deras idrottsliga förbund, detta i
form av en så kallad elitlicens. De förklarar att det är ett styrmedel så förbunden kan gå in och
granska räkenskaperna och meddela ifall det finns några risker eller om föreningen ska bli
degraderade. Detta har de som kunskap trots att de inte är berörda av dessa kraven från förbundet då
föreningen inte uppfyller de krav vad det gäller position i det nationella seriesystemet. Förening A
är positiva till elitlicenser men samtidigt menar de att om man inte har märkt det själva i föreningen
att ekonomin är på ruinens brant innan så är det något som inte står rätt till i den berörda styrelsen.
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4.1.2 Revisorn och revision
Föreningen påverkas inte som tidigare nämnts av elitlicensen som finns och har således inget krav
att ha någon godkänd/auktoriserad revisor. Förening A har trots det en revisor som sköter det ideellt
åt dem och som i deras mening fungerar minst lika bra för just deras förening. De har stor nytta av
honom uttrycker sig kassören och han känner att revisorn är ett stort stöd för honom i hans arbete.
De delarna där revisorn är till den största hjälpen för förening A är till viss del med bokföringen
men framförallt när siffrorna ska presenteras och redovisas på årsmötet för medlemmar och
intressenter och kunna hela den jargongen. Såväl ordförande som kassör är rörande överens om att
revisorns funktion i föreningen är väldigt viktig. Revisorn är även med i sponsorgruppen och är en
stor resurs där. De tror att revisorer som finns i föreningar av liknande storlek inte vågar sätta sig
emot styrelsen och påpeka att det finns inte tillräckligt med kapital. Så är inte fallet hos förening A,
den revisor som föreningen använder sig utav är inte rädd för att sätta ner foten och påpeka att
föreningen inte kan göra investeringen om det inte finns förutsättningar för att täcka kostnaden
förklarar ordförande och kassören.
4.1.3 Rådgivning
Huruvida förening A får hjälp med rådgivning från sin revisor förklarar de att det är mest vid de
grundläggande frågorna kring den löpande förvaltningen av föreningen med intäkter och kostnader.
Revisorn är med när de ekonomiska målen för varje säsong ställs upp, han är en stark röst vid
upprättandet av de olika kommittéernas (dam, herr samt ungdom) budgetar. Ytterligare en viktig del
i revisorns arbete i förening A är hans roll kring diskussionerna hur saker och ting (inköp av
inventarier, avlöning av spelare/tränare, osv.) ska finansieras och han sätter ner foten och säger ifrån
när det är för mycket kostnader och inga intäkter som täcker dem. Ordförande och kassören för
förening A sammanfattar revisorns rådgivning som att det finns en part som hjälper dem med
ekonomin och de anser att detta är väldigt viktigt. För de menar att den goda ekonomin lägger
grunden för hela föreningen och de sportsliga resultaten.
4.1.4 Övrigt
Lite orolig är ordförande över de stora summorna som det drar iväg i hos föreningarna idag,
framförallt vid lön till spelare. Föreningen märkte detta inför årets säsong när nya kontrakt skulle
skrivas med vissa av spelarna. De menar att det dock inte ligger hos spelarna och inte är deras fel att
det har kommit till hur det ser ut idag utan det är föreningarnas styrelser ute i landet som bara lovar
mer och lovar mer om spelaren skulle välja att spela hos dem, allt för att uppnå sportsliga
framgångar. Det är således en svår balansgång mellan de ekonomiska och sportsliga målen hos
föreningar, samtidigt som man önskar vilja ha kvar en spelare i föreningen är det en snäv
balansgång med hur mycket pengar som kan spenderas för att hålla kvar denne. De vet att det finns
föreningar där hela styrelser har sagt ”spendera, spendera, spendera” och som hoppar av om
ordförande säger nej för att det går inte rent ekonomiskt. Detta visar klara tecken på hur
föreningarna inte förstår hur den ekonomiska situationen ser ut i idrotten i Sverige idag.

4.2 Förening B
Förening B är en mellanstor fotbollsförening från Halland. Vid intervjutillfället representerades
föreningen av kassören och den tidigare kassören som numera arbetar som konsult till föreningen.
Förening B har en klar målbild för kommande säsong som de arbetar mot. De har som mål för
säsongen att totalt lyckas spela till sig 50 poäng i serien och det ska göras genom att släppa in 15
mål mindre än föregående säsong. Därför har förening B valt att värva och köpa spelare med
kvalitéer för att lyckas nå målen. Att sedan såväl ordföranden och tränaren i förening B offentligt
pratat om visioner som är att nå allsvenskan är inga konkreta mål från styrelsen förtydligar de båda,
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det är inget officiellt mål utan man vill kunna prata om det och det finns inget styrelseprotokoll på
visionen.
4.2.1 Regelverk
När förening B kom upp till sin nuvarande position i det nationella seriesystemet, Superettan,
förändrades arbetet för dem och istället för att tidigare ha jobbat mot en instans blev det nu istället
mot två instanser. Dels arbetar de mot sina egna revisorer, som de gjort sedan tidigare, men sedan
uppflyttningen till en högre serie behöver de även arbeta mot det Svenska Fotbollsförbundet.
Förening B menar att Svenska Fotbollsförbundet nästan har mer översikt och granskar siffrorna
väldigt noggrant, detta för flera år bakåt i tid och beslutar sedan om föreningen får elitlicens eller
inte. Kontakten som förening B har med förbundet är väldigt formell. Eftersom föreningen har en
skuld sedan tidigare ligger ärendet uppe i licensnämnden och därför måste förening B lämna in
rapporter utöver de som annars krävs av dem enligt elitlicensen.
De bägge representanterna för föreningen är överens om att existensen av elitlicensen är bra, de tror
nämligen att annars skulle den ekonomiska situationen i föreningar i landet urarta ännu mer. Det
finns redan föreningar som blivit degraderade i seriesystemen när de inte uppfyllt kraven och fler
ligger i farozonen. Det skulle aldrig fungera rent sportsligt om det tilläts att gå med ekonomiska
förluster år efter år menar de båda. Huruvida det bör finnas krav i lägre divisioner i seriesystemet än
det är idag förklarar förening B att det redan förs diskussioner kring att använda elitlicenser längre
ner i divisionerna. Skulle så bli fallet kommer det med största sannolikhet genomföras i etapper där
division ett skulle vara först på tur. Kassören i förening B menar att det är en avvägning med de
övergripande organen, föreningen får pengar från Svensk Elitfotboll och de vill veta vart deras
pengar tar vägen. Men samtidigt så är idrottsföreningar autonoma och en folkrörelse, så de får inte
ge pengar och sen styra på det sättet att folkrörelsen vänder dem ryggen. Detta är ett dilemma för
dem som ger pengar, blir det för styrt så sköter inte klubben sig själva utan det sitter någon högre
upp och övervakar och det skulle till och med kunna bli så att föreningar struntar i de pengarna från
Svensk Elitfotboll för att slippa all övervakning.
4.2.2 Revisorn och revision
Förening B har en godkänd revisor och en lekmammarevisor enligt föreningens uppsatta stadgar.
Det ska även påpekas att föreningen påverkas av deras förbunds elitlicens vad det gäller revisor.
Klubben ska därför följa bokföringslag och årsredovisningslagen vilket ska granskas av revisorn.
Det är en nödvändighet för föreningen att ha en revisor enligt kassören i förening B eftersom:
" [...] större föreningar blir ju att ses som ett företag i sin verksamhet." (Förening B, personlig
kommunikation, 2013-03-13)
Förr i tiden hade föreningen inte så mycket kontakt med sin revisor förutom när det var dags för
revision. Detta har förändrats med tiden, numera har föreningen regelbunden kontakt för
presentation och diskussioner kring månadsrapporter och styrelseprotokoll. Vid särskilda tillfällen
träffas de för ett möte, detta sker vanligtvis några gånger per år. Förening B känner att revisorerna
arbetar med dem istället för att vara en bromskloss som säger nej till saker utan de arbetar
tillsammans för att finna lösningar om ett problem skulle uppstå. Kontakten sker främst med den
godkända revisorn och det funkar friktionsfritt på alla sätt.
Vid eventuella investeringar och nyförvärv vill revisorn ha information kring hur det ska
finansieras. Budgeterna sätts upp internt i förening B men revisorn vill även ha information kring
dessa samt uppdateringar kring hur långt föreningen har kommit.
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Förening B trycker på vikten av att vara öppen mot revisorn med den information som finns att dela
med sig av och som revisorn bör veta om. Skulle det vara något i klubben som skulle vara negativt
eller på sin väg att bli till något negativt för dem ska detta framföras till revisorn. Detta är en del i
att föreningen ska vara välmående och det känns bättre för kassören om revisorn vet om det.
Kassören ser det som en fördel och tycker det är en viktig del att även revisorn ringer till honom för
att stämma av. De bägge representanterna för förening B menar att det är viktigt med en bra relation
med revisorn. De tror att har man inte en god relation som är öppen och information undanhålls från
varandra finns det en större risk att revisionsberättelsen blir oren och att styrelse inte blir beviljade
ansvarsfrihet på årsmötet. Under de åren förening B:s representanter har varit aktiva i
idrottsförening har revisorerna haft några påpekanden kring hur ekonomin sköts men inget som lett
till en oren revisionsberättelse.
4.2.3 Rådgivning
Som nämnts här ovan har revisorn en viktig del i förening B:s skötsel av ekonomin. Till viss del kan
delar av revisorns arbete med föreningen ses som rådgivning förklarar kassören samt konsulten till
föreningen. Rådgivning sker även från andra aktörer, från årsskiftet 2012 har exempelvis förening B
haft möjlighet att kontakta arbetsgivarallians där man kan få rådgivning. Från arbetsgivaralliansen
kan förening B få hjälp med frågor kring hur avtal ska se ut, hur kontrakt för avlönade spelare och
tränare ska vara utformade. Vid skattefrågor i föreningen, framförallt rörande förening B:s SecondHand butik, så tas det kontakt med en skattekunnig person från Svenska Fotbollsförbundet för
rådgivning. Det började göras framförallt efter att föreningar med liknande verksamhet fått kraftiga
skatteskulder som i sin tur har lett till konkurser för föreningarna. Det medförde att förening B nu
betalar moms och beskattas för intäkterna från Second-Hand butiken.
4.2.4 Övrigt
"För vissa styrelser i idrottsföreningar så är det lite för mycket lek för äldre pojkar." (Förening B,
personlig kommunikation, 2013-03-13)
Enligt förening B är detta ett av svaren till varför svenska idrottsföreningar hamnar i ekonomiska
svårigheter.
Kassören förklarar även att det ideella arbetet är en viktig faktor i idrottsföreningen. Som kassör
lägger han runt 20 timmar i veckan på föreningen och det utförs någon form av arbete varje dag.
Därför menar han att ideella timmar av människor måste läggas ner på en idrottsförening annars går
inte verksamheten ihop.
Förening B tror att det finns för mycket okunskap kring ledarrollen i föreningar och man sätter
orealistiska mål för verksamheten. De sätter upp mål som att vi ska till Allsvenskan, köpa spelare
och sen tror de inte att det kräver något arbete. Att fixa sponsorer kräver ett stort engagemang och är
tidskrävande. Man kan besöka dem flera gånger innan avtal kan skrivas och detta gäller även för
mindre sponsorer. Förening B menar att föreningar inte har någon koll på vilken spelartyper som
behövs i laget för att nå framgång utan man köper gärna en dyr och gärna med ett känt namn som
kanske inte passar in i klubben. De tror även att om man gör stora värvningar så kommer
sponsorerna. Det medför att de sportsliga målen krockar med de ekonomiska målen. För en
förening kan det hända mycket. Skador, utvisningar och domarmisstag kan kosta föreningarna stora
pengar vilket medför att det blir bräckligt.

4.3 Förening C
Respondenten för förening C har titeln kanslichef och ekonomiansvarig i idrottsföreningen. Han är
enligt sin egen utsago intresserad av de ekonomiska bitarna i verksamheten. Han arbetar även i
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andra idrottsföreningar. Kraven är olika i de olika idrottsföreningarna vad det gäller revisor och
revision. I de andra föreningarna är det även inblandning av lite olika bolag och dylikt vilket gör
arbetet annorlunda från det som utförs i förening C. Han har i sitt arbete inblick i många olika
idrottsföreningar och bolagsformer.
Idrottsföreningen är en anrik förening som bildades år 1936. De är väletablerade i svensk
elithandboll på herrsidan och damsidan är på uppgång, de spelar för närvarande i division ett vilket
är den näst högsta serien. För dem finns det en målsättning om att ta klivet uppåt i seriesystemet. De
flyttade sin verksamhet till en större idrottsarena år 2010, de hade tidigare spelat i samma
idrottsarena sedan 50-talet. Det krävs en större organisation nu i och med den flytt som skedde till
en större hall, det gäller att få in mer människor i organisationen på grund av det samt att de
tekniska delarna förändras i och med flytten. Idag omsätter idrottsföreningen ungefär 11 miljoner
kronor för hela föreningen.
Idrottsföreningen är en ren förening vilket innebär att det inte finns några bolag eller liknande
inblandat. Organisationen är uppbyggd så att det finns en huvudstyrelse och sen finns det sportsliga
sektionerna under den: dam, herr, ungdom. Sedan existerar det en marknadssektion som arbetar
precis under styrelsen i nuläget. Idrottsföreningen har 5 heltidsanställda: en marknadschef,
ekonomi/kanslichef, huvudtränare och sportchef, ungdomsansvarig/matcharrangemang,
materialförvaltare/marknadsansvarig. En del tränare som är anställda med olika förhållanden, tim
och deltidsanställningar. Spelare är under visstidskontrakt, de har en spelare som kan anses som
professionell och anställd, gör vissa småsaker för klubben. Resten av spelarna har arbeten eller
studerar utanför handbollen.
4.3.1 Regelverk
De finns en elitlicens som de arbetar efter och de kraven som finns inkluderat där. Numera finns det
även reglering i den vilken kontoplan som ska följas. Den har varit lite hemsnickrad tidigare och
således lite oklar, detta har framförallt berott på de tidigare styrelsernas olika beslut. Sen
respondenten för förening C kom in har allt bytts ut så att det ska vara anpassat till Svensk
Elithandbolls regler och normer samt Riksidrottsförbundets krav och liknande. Han tycker dock att
Svenska Handbollsförbundet är lite otydliga i sina formuleringar i sina krav om man jämför med
Svenska Ishockey- och Fotbollsförbundet där de är mycket tuffare.
Vad det gäller möjliga förbättringar kring elitlicensen som berör förening C menar respondenten att
elitlicensen kunde vara mer konkret i det flesta aspekter och att det borde existera större krav från
elitlicensen på föreningarna. Det som framförallt bör bli mer konkret och de reglerna bör skärpas på
är värderingsprinciper av spelare. Det existerar inga summor vad det gäller övergångar i den
svenska handbollen och det är svårt att värdera spelarnas kontrakt. Däremot vet kanslichefen för
förening C att i fotbollen så följs vissa principer för samtliga föreningar, det gäller även i hockeyn
tror respondenten. Det har skett en ständig utveckling i handbollen så han hoppas verkligen på att
detta utvecklas från förbundet också. De måste gå vidare med detta, det ska vara ”fair-play”
ekonomiskt. Han tycker det att elitlicensen är en viktig del, även om den skulle vara betydligt
hårdare krav med hur styrningen får vara och liknande bitar i vissa frågor. Det går dock inte att lösa
allt på en gång menar han, då kanske det endast hade varit ett fåtal lag som klarat av kraven i
nuläget. Elitlicenskraven behöver successivt utvecklas för att kunna ta sig till den nivån som den
bör vara på enligt kanslichefen.
Enligt kanslichefen i förening C bör elitlicensen omfatta en serie under den högsta så de är
förberedda på vad som komma skall vad det gäller krav för arena, ekonomi och arrangemang kring
matcher. Kollar man på de föreningar som tagit klivet upp i seriesystemet och inte insett vilket
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arbete som krävs har haft det tufft att överleva rent ekonomiskt. De är lite orutinerade, och förstår
inte riktigt vilket engagemang som krävs på arrangemangen. Föreningarna behöver mycket folk
som behöver komma in och hjälpa till för matcher och då är ändå handbollen ljusår ifrån de andra
större idrotterna i Sverige menar kanslichefen. Han menar att föreningar i division ett i fotbollen har
betydligt högre ställda krav än vad som ställs på ett topplag i handboll.
Kanslichefen i förening C berättar dock att elitlicensen har varit en påverkan vid valet av revisor.
Han förklarar att idrottsföreningen han arbetar i har valt att ha en auktoriserad revisor på grund av
elitlicensens krav och utan dessa hade det antagligen varit en annan situation gällande revisorn.
4.3.2 Revision
Förening C har revisionsmöte med revisorn för att följa upp vissa händelser som har kommit upp
vid årsbokslutet och årsstämman. De går då igenom bokslutet gemensamt för att undersöka hur det
ser ut och diskuterar kring vissa specifika delar som på något sätt har stått ut från mängden.
De har också möten under verksamhetens gång, vad föreningen och revisorn då går igenom på
mötena är varierande. Det som de dock har fått fästa mest uppmärksamhet på är att föreningen har
skärpt till sitt bokföringssystem och anpassat sig efter systemet som Svenska Handbollsförbundet
vill ha så har de börjat följa deras kontoplan. Således har mötena i mångt och mycket bestått av
diskussion kring hur och var pengar man har fått in kan disponeras i bokföringen, vilken sida man
kan sätta de på och liknande frågor gällande bokföringen. De har nämligen varit rätt känsliga på de
här med licensen något år och då har föreningen haft vissa periodiseringsutmaningar som de har
varit tvungna att se över.
Revisorn har tillgång till allt material som finns i föreningen förklarar kanslichefen i förening C
men de brukar framförallt granska allt vid årets slut och vid revisionen. Han hade önskat mer
löpande kontakt med revisorerna, lite fler avstämnings moment. Revisorn har en klar och tydlig bild
hur det ska se ut i dennes värld men är inte tillräckligt insatt i idrottens värld och möjligtvis inte
insatta i just de regler regler som finns i handbollen. Då låter kanske revisorn det löpa och ser bara
till så att bokföringen är okej, sen ska Elitlicensnämnden kolla så det är godkänt. Är en förening då
även på väg utför ekonomiskt sett så hinner de aldrig bromsa detta i tid och rädda föreningen.
Svenska Handbollsförbundet går in försent och tittar i handlingarna, istället skulle det vara ett
tyngre ansvar hos föreningen samt revisorn att i ett tidigt skede se till att försöka stoppa detta.
Kanslichefen i förening C tror att revisorer skulle kunna nischa sig i sitt yrke och vara
idrottsrevisorer. Han märker själv att skulle det bli frågan om moms bland idrottsföreningar så
kommer det att finnas en stor marknad för rådgivning. För åker en revisor ut och kollar i föreningar
och behöver ta kontakt med Svenska Handbollsförbundet huruvida det ska se ut, då måste kraven
finnas hos förbundet för att ge klara och tydliga besked annars kommer det inte ske. Nu är det
kanske någon bidragsanställd som sitter och skarvar ihop alla lönekostnader för föreningarna.
Därför tycker kanslichefen för förening C av egoistiska skäl att det ska bli mycket hårdare krav på
alla. Han tar upp skräckexemplet med Hallands Fotbollsförbund som inte betalat in
pensionsförsäkringar på 20 år och då ställer han sig frågan hur kan revisorn ha missat detta i 20 år?
Det är en ganska grundläggande post som de har missat. Men revisorer tittar inte på det, inte vad
han själv har varit med om i alla fall.
4.3.3 Revisorn
Förening C har två revisorer, en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. Den auktoriserade
revisorn sköter avstämningar, granskning och revision samt utför revisionsberättelsen.
Lekmannasrevisorns roll är mer åt att titta på den löpande verksamheten, undersöka och granska
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kontrakt samt löner och dylikt. Förening C har mest kontakt med lekmannarevisorn, det blir på det
viset eftersom han är med i föreningens matcharrangemang, vilket medför att stöter de på varandra
ofta och kan prata. Är det lite mer specifika frågor tas det alltid med den auktoriserade revisorn.
Vid problem kring något område eller ämne vad det gäller ekonomi i den dagliga verksamheten som
kanslichefen i förening C inte känner sig helt bekväm i kontaktar han alltid revisorerna. Sen har
föreningen kontakt med revisorn vid budgetarbetet, den skickas till revisorn när den är satt och
under bearbetning hos styrelsen. Föreningen skickar även någon form av prognoser till revisorerna,
det blir mer intensivt ju längre de kommer på säsongen eftersom det för handbollen kan vara tufft
under vissa perioder av säsongen rent ekonomiskt för att sedan trilla in rätt mycket pengar i slutet
av säsongen med slutspel. Som förening kan du rätta till ett rätt halvtaskigt år med ett bra slutspel
menar han.
På frågan om förening C ser revisorn som en fördel eller nackdel svarar han att det är alltid en
fördel med revisor, det är så hårda regler och föreningen råkar ut för så mycket trubbel om något
skulle vara fel. Det blir direkt rubriker i kvällstidningarna. Allt hålls inom de spelregler som ska
gälla och det är bara fördelar att följa dem. Det som skulle kunna önskas mer av revisorerna är att
de skulle vara mer insatta i elitlicenserna; vad innebär de för föreningen, vad är det jag ska granska
och liknande. Det tycker kanslichefen i förening C att man borde kunna önska sig. Så är det
generellt med revisorer som är i föreningar och det är inte bara här utan de har kanske lite för dålig
insikt i vad som krävs av föreningen.
4.3.4 Rådgivning
Idrottsföreningen har ytterligare en revisor som är med dem men mer som rådgivare då denne är
aktiv i en av föreningens sektioner. Men han kan, innan föreningen vänder sig till den ordinarie
revisorn, ge tips om hur de ska utföra vissa arbeten och vid vissa delar av bokföringen som kan vara
problematiska. Han tycker det känns som föreningen har bred kompetens inom alla frågeställningar
egentligen. Här i förening C har de också förmånen att deras tidigare kassör är skatteexpert på
Skatteverket vad det gäller idrottsföreningar så dit vänder föreningen sig också om de är i behov av
hjälp. Är det några tveksamheter så ringer man alltid någon av dem, antingen Skatteverket eller
någon av revisorerna, och kollar så de verkligen är på rätt spår med det hela och det är väl främst
skatterådgivning som det finns behov av. När föreningen ska värva utländska spelare behövs
rådgivning för reglerna kring artistskatter. Nu har respondenten för förening C dock blivit mer insatt
i det men reglerna förändras ständigt och därför är det bra att kunna få hjälp. Det kan även vara
någon förmån som kan ses som skattefri eller skattepliktig. Sen finns även Riksidrottsförbundet, dit
går det att vända sig för skattehjälp med reklamskatt och andra frågor av samma karaktär. Det är
väldigt få som är insatta i just dessa frågorna. Från Riksidrottsförbundet får du snabbt konkreta svar
menar han, det är sådant man får förmedla till revisorn här nere så de kan besitta kunskapen vid
senare tillfällen.
Förening C vänder sig även till Sisu, Hallands Idrottsförbund, och andra företag/föreningar som
hjälper till med utbildningar samt Hallands Handbollsförbund som sitter i samma byggnad där de
får viss hjälp med projekt som de går att söka pengar från. Eftersom kanslichefen själv har varit
aktiv med idrottsekonomi i nästan 20 år så anser han sig ha gått igenom de flesta delarna och han
vet vem han ska ringa när det är något han behöver hjälp med.
4.3.5 Övrigt
Mål försöker vävas ihop menar kanslichefen i förening C, för framförallt är det så att de måste ha
elitlicensen och då framförallt positivt eget kapital hela tiden. I handbollen får du ha ett år med
negativt sen får du licensnämnden på dig för att ändra detta på tre år och skicka in en handlingsplan
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hur du ska göra detta. Idrottsföreningen som kanslichefen representerar har fått göra det något år
berättar han. Sen hade de positivt eget kapital förra året så det var bra men i år lär de få det tufft
igen att klara av det. Detta beror dock på hur slutspelet går och vissa periodiseringsdelar. Men han
tror att den sportsliga verksamheten i föreningen är nog ändå nöjd med de förhållanden som finns i
föreningen idag, sen är det klart att de vill värva någon spelare mer och dyrare spelare men tills dess
att det går att finansieras så får de stå på väntelistan. Styrelsen har ett bra tänk vad det gäller det
sportsliga kontra det ekonomiska, de förstår att det kan inte bara spenderas utan finansiering.
Förening C gör prognoser, budgetar och månadsrapporter i stort sett hela tiden. Så goda prognoser
som är möjligt men i slutspel när man inte vet om man får börja hemma, hur många matcher man
får spela hemma gör en stor skillnad och försvårar arbetet. För att sammanfatta det hela menar
kanslichefen i förening C att för att kunna uppfylla sina sportsliga mål som är att vara i den svenska
toppen så krävs det att elitlicensen uppfylls som då ställer krav att föreningen sköter sin ekonomi.
På frågan varför idrottsföreningar har svårt med ekonomin svarar respondenten för förening C att
det görs för många glädjekalkyler. Speciellt med vinteridrotter så sitter föreningen och skriver
kontrakt med spelare i mars-april-maj och så får du inte ihop det längre fram och du sitter sedan och
försöker krysta ihop en intäktsbudget. Sen är de personer som är ansvariga för marknad och allt vad
det innebär i föreningarna ofta optimistiska. Det är väl ofta så att du räknar med för stora intäkter
tror kanslichefen. Kostnaderna känns det ändå som att man alltid har koll på, i förhållande till de
man har budgeterat och gått igenom i de föreningar som vår respondent har varit aktiv i. Men sen är
det då glädjekalkyler på andra sidan. Biten med att försöka kalkylera publikintäkterna är alltid svårt,
det går att kolla på förra årets snitt och utgå från de men börjar det sen gå knackigt i början av
säsongen eller att matchprogrammet läggs på sämre tidpunkter slår det hårt. I staden finns dock
samarbete mellan de större idrottsföreningarna för att se till att evenemang inte krockar. Nya
intäktskällor är viktigt, det blir dock svårare och svårare att hitta och samtidigt kräver det ett stort
arbete. Ett arbete som föreningar överlag inte arbetar tillräckligt hårt med för att skapa tror han.
Således blir bidrag en viktig del av föreningens intäkter menar kanslichefen i förening C.
Handbollen som idrott är även beroende av vissa andra delar, så som TV-intäkter, men där finns
idag inte några summor som räcker långt. Kanslichefen förklarar det så här:
”Handbollen har lika mycket på hela säsongen som ishockeyn har på en match.” (Förening C,
personlig kommunikation, 2013-04-23)
Detta resonemanget har kanslichefen hört vid något tillfälle. Här menar han att handbollen har
mycket att arbeta med, framförallt då idrotten uppskattas väldigt mycket av det svenska folket och
är en naturlig TV-sport.
Kanslichefen i förening C anser att Handbollsförbundet är ett väldigt svagt förbund jämfört med
fotboll och ishockey som han har en bra inblick i. Det är för få människor som är involverade och
sitter på för många stolar. Men han tror att det håller på att ske en utveckling så behövs det nytt folk
med nya tankar och idéer. Framförallt att man ser de här med att synas mer och bättre i TV, vi har i
och för sig en egen elitförening, Svensk Elithandboll, som arbetar med dessa frågorna. Ungefär som
i hockeyn där du har Svenska Hockeyligan som arbetar parallellt med förbundet, lite samma är det
här. Men där uppstår även motsättningar också, de kanske inte har samma agenda i alla fallen. Ju
bättre krav som ställs från elitlicensen desto bättre sköter sig föreningarna med arrangemang och
liknande. Det finns exempelvis inga krav för säkerhet och det är något som krävs i div 1 i fotboll.
Handbollsförbundets krav på klubbarna måste bli högre för att revisorn ska kunna utföra ett bättre
arbete då de gör det som de alltid har gjort och tror är rätt trots att idrottsföreningar är annorlunda.
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4.4 Revisor A
Revisor A är revisor för en stor ishockeyförening på västkusten. Revisorn arbetar på en Big 4
revisionsbyrå och idrottsföreningen omfattas av elitlicensen och har då krav att ha en auktoriserad
revisor.
Idrottsföreningen som revisor A arbetar med har anställda människor och det gör skillnad mot de
föreningar där det bara finns en bas med ideellt arbetande förklarar respondenten. För de föreningar
med bara ideellt arbetande personer kan inte samma krav ställas då de inte är lika insatta i
problemen som existerar och i driften av verksamheten för de sysslar inte med det dagligen.
Enligt revisor A så blir den stora skillnaden mellan föreningar vilken storlek de har och om de har
egen personal. Revisor A menar även att arbetet med ideella föreningar skiljer sig åt i en betydande
del. De inte har något vinstsyfte. Själva arbetet förändras bara till en mindre del för revisorn.
Däremot blir tänkandet annorlunda, situationen förändras även i hur man mäter saker och ting, de
”mjuka” faktorerna i föreningarna är därför svåra att mäta. Detta eftersom det inte bara är
lönsamhet eller vinst som är tecken på framgångar i idrottsföreningar utan även sportsliga
framgångar som är det primära målet, och sen ska det finansieras.
4.4.1 Regelverk
Revisor A tycker att det är nödvändigt att det finns vissa krav på föreningarna. Men elitlicenserna
handlar till största del om tre saker menar respondenten; att ha ordnad ekonomi, bedriva
ungdomsverksamhet och uppfylla vissa specifika krav vad det gäller arena. Det viktigaste är dock
för föreningarna att inte vara på obestånd eller uppvisa ett negativt eget kapital samt negativt
resultat. Utifrån elitlicensen kräver Liganämnden revision i idrottsföreningen och att det ska skickas
in reviderade bokslut inom vissa datum. Elitlicensen kan jämföras med tvångslikvidation för
aktiebolag och de reglerna som finns där menar revisor A.
De kraven som ställs på idrottsföreningen utifrån elitlicensen är inte särskilt betungande tycker
revisor A. Han uttrycker sig positivt till att elitlicensen finns för föreningarna, men kraven hade
kunnat skärpas på vissa områden. Det revisor A framförallt hade velat se en skärpning på är
finansieringen för idrottsföreningarna. Det ska inte gå att spendera pengar som inte existerar. Han
påpekar dock att det finns fortfarande ett ideellt syfte i idrottsföreningen som ska bevaras, genom
att ställa för hårda krav kan det bli svårt att uppnå det syftet vilket inte är bra på sitt sätt heller.
På frågan om det är skillnad i revisionsarbetet mellan idrottsföreningar och företag svarar revisor A
att jobbet i sig är ganska likt. Du som revisor ska titta på ett bokslut och det ska ge en rättvisande
bild av föreningens resultat, ställning och liknande. Är det en mindre förening kan det dock vara
mer komplicerat att utföra samma arbete då informationen kan vara svårare att samla in, men det är
i princip samma arbete som ska utföras. Revisor A menar att om det är en större förening är det
vanligare att det finns folk som vet vad de håller på med och att det således blir att likna till ett
företag. Vad det gäller att styrelser i idrottsföreningar inte ser till revisorns synpunkter och förslag
till förbättringar tycker respondenten att det kan anses vara detsamma i företag också. För även i
aktiebolag är det folk som bara tutar och kör. Det är då revisorn får gå in och säga ”du, hallå där, nu
närmar vi oss farligt vatten.” menar revisor A.
Revisor A påpekar även att det är intressant hur man i en förening mäter mål, de är inte hur stor
vinst eller vilken lönsamhet man har utan det är kanske mer hur många nya medlemmar föreningen
har fått, hur många av medlemmarna som har engagerat sig eller hur många möten man har haft.
Det är så man istället mäter hur föreningen uppfyller målen. Du som revisorer är inte direkt
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inblandade i dem menar revisor A men man måste vara införstådd i att det inte är största möjliga
vinst som gäller utan så kallade ”mjuka” värden/faktorer som är väldigt svåra att mäta.
4.4.2 Revision
Revisor A förklarar att han kan bara uttala sig för hur de arbetar på hans arbetsplats i sitt arbete med
idrottsföreningar. Revisor A anser att arbetet med idrottsföreningar är lite speciellt och har revisorn
inte arbetat med någon ideell förening tidigare kan det vara lite svårare när man är inkörd på
aktiebolag. I arbetet får revisorn således tänka till lite extra och förstå att de inte arbetar efter något
vinstsyfte, det är även viktigt för revisorn att förstå hur en idrottsförening tänker och är organiserad.
Alla klarar säkert av det men samtidigt är det skillnad och man måste lyssna en del när man träffar
föreningen menar revisor A.
Årsredovisningen är inte lika intressant i de mindre föreningarna menar revisor A, den förening som
han arbetar med har dock ett tvång på årsredovisning för att klara sin elitlicens. Men om revisor A
får spekulera så är kanske mindre föreningar inte så pigga på att få in en revisor, det blir en extra
utgift kanske som inte är så uppskattad.
Revisor A menar att de även är konsulter emellanåt och lämnar synpunkter under arbetets gång, sen
har de slutmöten med klubbdirektör och ekonomichef samt delvis med styrelsen för att göra
uppföljning av revisionsberättelsen och de siffror som ska eller har presenterats för medlemmarna.
Revisor A anser att det är viktigt med kommunikationen mellan honom och styrelsen samt de
anställda som är berörda av ekonomin under arbetets gång.
4.4.3 Revisorn
Revisor A menar att han som revisor ses som en tillgång i de föreningar som han jobbat med.
Revisorn och föreningen har samma mål och syfte med arbetet som utförs. Det har antagligen med
storleken på föreningen att göra tror revisor A och hur van man är vid processen att arbeta med en
revisor. De små föreningarna ser inte riktigt vitsen med en revisor och har kanske inte samma
rapportkrav som hos större. De är som nämnts inte helt vana vid arbetet och kraven för
rapportering. Det kanske inte kan anses vara nödvändigt för dem menar revisor A. Han anser att
idrottsföreningens anställda personal uppfattar revisorn bara som en tillgång eftersom de har någon
att ta hjälp ifrån när det uppstår problem, det kanske inte är att anse som någon större kostnad för
dem. Revisor A påpekar att styrelsen i en större förening ofta har högt uppsatta chefer på varje stol
som är vana att arbeta med revisorer, men är det istället en lokal förening i en förort så är
situationen helt annorlunda. Det kan vara både för- och nackdelar med det men det är andra
förutsättningar för revision, det kanske inte ens behövs någon revisor.
Revisor A menar att det finns större och fler externa intressenter som uppskattar revision hos större
föreningar, i revisor A:s förening finns det dotterbolag där fem av de största företagen i staden är
inblandade och ger bidrag med pengar. Företagen vill då veta vart pengarna går, hur föreningen mår
och de ställer krav på att få se siffror och analyser. Är det en lokal förening som är av mindre
storlek behövs det inte på samma sätt.
Revisor A menar att för revisionsbyrån är arbetstiden och arbetsinsatsen ungefär densamma vad det
gäller arbetet för idrottsföreningar och företag. Vad det gäller lagstiftningen för de bägge så skiljer
de sig åt men huvudlagstiftningen, det vill säga årsredovisningslagen, bokföringslagen samt olika
redovisningsprinciper, är likartade för dem båda. Så sett rent ur revisorns arbetsperspektiv skiljer
det sig inte så mycket åt förklarar revisor A, den allmänna lagstiftningen för de bägge skiljer sig
dock åt genom aktiebolagslagen och lag om ideella föreningar.
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4.4.4 Rådgivning
Om man ser till den idrottsförening som revisor A arbetar med så är det en del skattefrågor,
momsfrågor, artistbeskattning, avtalsfrågor och hjälp med avtal. Skattefrågor är det mest
förekommande frågorna som dyker upp och då används skatteavdelningen på revisionsbyrån. Men
revisionsbyrån hjälper även till med redovisningsfrågor som hur man redovisar vissa specifika och
komplicerade delar i verksamheten och för att säkerställa att god redovisningssed följs.
Revisor A menar att de deltar aldrig i några beslut om vilken spelare som ska värvas. Rådgivningen
kan även vara vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och hur man löser det och om hur avtalen
kan skrivas. Föreningen som revisor A arbetar med har tillräckligt kompetent styrelse för att kunna
ta de besluten internt och rådgivningen från revisorn blir med kring beskattning.
På frågan om hur oberoendet för revisorn i föreningar svarar revisor A att det lever han och
revisionsbyrån upp till. Detta säkerställs genom att revisorn måste genomföra en oberoendeprövning varje år. Revisor A deltar inte i några operationella beslut i idrottsföreningen utan han och
revisionsbyrån är konsulter och neutrala. Om oberoendet ifrågasätts så tar revisionsteamet in någon
utanför teamet eller någon helt utomstående. Oberoendet ska inte vara några problem för dem med
deras noggranna kontroller.
4.4.5 Övrigt
Vad det gäller idrottsföreningar överlag så tror revisor A att de finns svårigheter för dem att förstå
sig på såväl det ekonomiska och det sportsliga. Idrottsföreningar sätter mål för de båda men utan att
förstå att det finns en stark koppling mellan dem.
Det är många saker som spelar in tror revisor A på frågan om varför föreningar har svårt att
överleva. Revisor A har en känsla av att inom idrottsföreningar kan det finnas personer med en
beslutsfattande position som har väldigt starka viljor. Detta kan göra att dessa personerna tänjer på
vissa bitar för att uppnå vad just de tycker är bäst. Han tror även att intressenternas ekonomiska syn
på det hela har en stor del. Det är dyrt att gå på exempelvis ishockeymatcher och om då föreningen
spelar två matcher i veckan blir det fort relativt stora summor för en tvåbarns familj. Och detta för
matcher i grundserien som saknar någon särskild betydelse menar revisor A. Han menar att blir det
mindre publik på matcherna börjar sponsorerna hålla i pengarna.
En stor del i det hela är också avtalen med spelarna i idrottsföreningarna, det är inga dåliga löner
som betalas ut vill revisor A mena. Föreningens kostnader består till 70-80% av spelarlöner och
eftersom budgeten är begränsad så är det i denna posten det går att minska kostnaderna. Revisor A
menar att detta då kan krocka med de sportsliga målen vilket leder till en målkonflikt. För att ta sig
ur detta så måste föreningen göra bättre sportsliga resultat och då kanske hjärtat kommer före
hjärnan. Ser man exempelvis till Leksands IFs fall står hela bygden bakom och de sportsliga
framgångarna betyder oerhört mycket för ett en mängd människor, vilket medför att det blir för
mycket hjärta och för lite hjärna, då framförallt gällande ekonomin.
Revisor A berättade även om spiraleffekten som både kan vara en uppåtgående som nedåtgående
spiral som kan gå snabbt. Dåliga resultat leder till att publiken sviker som i sin tur får till följd att
sponsorintäkterna minskar, efter det står sedan idrottsföreningen vid ett vägskäl om huruvida de ska
gå emot det ekonomiskt hållbara arbetssättet eller inte. Då finns det en risk att resultaten uteblir,
vilket kan leda till en fortsatt nedgång av publik och som i värsta fall kan generera i en konkurs
alternativt måste de dra ner på spelarlöner då föreningen inser att resultaten blir sämre och
idrottsföreningen får då ta smällen. Men, och det som antagligen de flesta i idrottsföreningarnas
beslutspositioner tänker tror revisor A, kan det bli en helt motsatt effekt av att satsa ekonomiskt som
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gör att spiralen vänder upp om föreningen går bra. Ungdomsverksamhet bör vara viktigt i
föreningarna och det kan vara vägen ur den negativa spiralen.

4.5 Revisor B
Revisor B är en lekmannarevisor i en mindre ishockeyförening som har sitt fäste i Halland.
Föreningen omfattas inte utav elitlicensen men har enligt stadgarna krav på en revisor. Föreningen
har idag två revisorer, en lekmanna och en godkänd revisor. Revisor B har två barn som spelar eller
har spelat i föreningen och har tidigare varit med i föreningen som lagledare. Hon arbetar inte med
ekonomi utanför föreningen men har en studiebakgrund med ekonomi.
Enligt Revisor B:s uppfattning går det inte att driva en ideell förening om inte föräldrar eller andra
engagerar sig i idrottsföreningen, men det är svårt att få tag i folk som vill eller har tid till det.
Hockeyn är nog mer speciell då det blir en bättre sammanhållning bland föräldrarna och då
engagerar sig nog mer folk enligt revisor B.
I ungdomsverksamheten vill man ha bredd, desto fler ungdomar en förening har i sin verksamhet
desto mer bidrag får föreningen sen strävar många föreningar efter att ha en elitsatsning vilket
kostar en hel del enligt revisor B. Föreningen fick spela kval och det drog in extra pengar till
föreningen men frågan är om föreningen har råd att gå upp en division med tanke på de extra
kostnaderna som skulle uppstå i och med detta. Viktigt att förstå vid arbete med idrottsföreningar är
att det existerar ett ojämnt pengaflöde vilket är skillnad från vanliga företag. De inkomster som
finns är medlemsintäkter, lokalstöd och sponsorintäkter vilka ofta kommer vid en samlad tidpunkt.
Revisor B menar även att idrottsföreningar ska spendera de pengarna som de får in, de har inget
vinstsyfte med verksamheten utan de ska bara klara av att gå plus minus noll.
4.5.1 Regelverk
Revisor B tycker att det måste finnas något slag av kvalitetssäkring vid frågan kring huruvida
elitlicensen är något positivt eller inte. Det blir ytterligare en instans som granskar
idrottsföreningens och, kanske framförallt, styrelsens arbete. Hon menar att det ibland kan finnas
starka viljor hos styrelsemedlemmarna som kör över revisorerna. Revisor B tror även att elitlicenser
kanske kan bromsa lite med spelarlönerna som är en stigande kostnad. Huruvida elitlicensen kan
utökas och även gälla för idrottsföreningar spelandes i lägre divisioner tycker hon att det är något
som bör bli aktuellt. Många lag i serierna under Allsvenskan, den näst högsta i ishockey, satsar för
att nå dit och ökar därför sina kostnader kraftigt. Det finns föreningar som köper in utländska
spelare och det skulle behöva undersökas hur detta finansieras tycker hon. Revisor B menar att det
kanske är för sent att granska föreningen när den kommer upp i allsvenskan och hon menar att det
blir, eller skulle bli, revisorns roll att kontrollera idrottsföreningarna så att det inte går överstyr i
lägre divisioner.
4.5.2 Revisorn
Idrottsföreningen har en tuff uppgift vilken är att få kunnigt folk att göra revision i föreningen då
uppdraget är helt ideellt. Revisor B tror att få en auktoriserad revisor till föreningen kan vara svårt
om det inte finns något intresse i idrottsföreningen från revisorn, som att personen har något/några
barn som är aktiva i föreningen. För en förening kan 4000-5000 kronor vara mycket pengar och då
kanske inte en revisor prioriteras. Eftersom föreningen tidigare gått i konkurs en gång så granskar
revisorerna extra noga hur budget följs.
Revisor B anser att något av det viktigaste hon har att göra är att granska så att besluten som är
tagna är fattade på rätt sätt, för rätt sak och att besluten sedan följs. Revisor B kollar även på hur
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ansvarsfördelningen är i idrottsföreningen och hon ska undersöka att det finns försäkringar sen får
kanslipersonalen se till att det finns samt är betalda
Eftersom det är medlemmarnas pengar som idrottsföreningen förvaltar tycker revisor B att hennes
arbete är en viktig del i det hela. Kostar en träningsavgift 2000 kronor som medlemmarna är tvugna
att betala för att kunna vara aktiva i idrottsföreningen är det viktigt för dem att veta att pengarna
används till verksamheten och de delar av verksamheten som är utlovad av idrottsföreningen.
Revisor B uttrycker även att hon som förälder till aktiva i idrottsföreningen måste kunna skilja på
att vara förälder och revisor vid sitt arbete.
4.5.3 Revision
Revisor B skriver under revisionsberättelsen men det är den godkända revisorn i idrottsföreningen
som utför den stora finansiella revisionen med genomgående granskning. Denne kan mer anses
sköta redovisningen samt den löpande verksamheten förklarar hon själv. Revisor B granskar
löpande att det finns beslutsunderlag för de beslut som är tagna som rör ekonomin, att försäkringar
och sociala avgifter är betalda. Föreningens kanslipersonal och revisorerna träffas och gör en
översyn av idrottsföreningen två gånger per år och då får de bägge revisorerna likviditetsbudgeten
från idrottsföreningen. Vid dessa tillfällena så kan revisor B ge rekommendationer på vad som kan
göras och de diskuterar om vad som behöver betalas.
4.5.4 Rådgivning
Revisor B anser att revisorn ska vara försiktig med rådgivning då det är en balansgång mellan
rådgivning och att påverka beslut, personen menar att revisorn ska hålla sig utanför operationella
beslut och vara neutrala i frågorna i idrottsföreningen. Revisorn kan inte sätta press på styrelsen i
sådana frågor, däremot tycker hon att som rollen av revisor kan hon sätta press på idrottsföreningen
att de har en fungerande budget som ska följas.
Respondenten förklarar även att kansliet har god kompetens vad det gäller skattefrågor och sociala
avgifter för de anställda. Således blir rådgivningen från revisor B till idrottsföreningen mindre då
kompetens redan finns där, det som sker istället är kontroller så att det fungerar som det ska.
4.5.5 Övrigt
Revisor B tror att idrottsföreningar har svårt att överleva eftersom det är få personer i styrelser ute
bland idrottsföreningarna som är beredda på att utföra det arbete och slit som krävs av dem. Det
handlar inte bara om att vara närvarande vid styrelsemöten utan du som styrelsemedlem måste sätta
dig in i föreningens siffror och lägga ner flertalet ideella timmar. Revisor B tycker att som
styrelsemedlem så bär man även ett ansvar, ett ansvar som arbetsgivare i idrottsföreningen då det
vanligtvis finns en del anställda och många spelare. Densamme anser även att hade fler medlemmar
varit ifrågasättande och engagerade så hade piskan kommit fram, mer krav och press hade sats på
styrelsen och på så vis tvingat fram information. Enligt revisor B är det lätt för föreningar att bli
fartblind när pengarna rullar in, har man inte koll på varje krona så är det svårt att se alla utgifter.
Idrottsföreningen har haft det svårt att hämta sig efter konkursen för några år sedan, detta märks
både i ekonomin och sportsligt då spelare i ungdomslagens olika årskullar har försvunnit undan för
undan. Trots det finns det en positiv sida av det och det är att idrottsföreningen idag har bättre koll
på vart pengarna går och försöker att inte bli fartblinda, inte tro att när det väl finns pengar går de
att spendera med en gång. Det föreningen kan påverka är utgifterna menar revisor B, spenderar du
som idrottsförening mer än dina intäkter så blir det problem. Respondenten förklarar att det är lätt
att bli fartblind på våren när sponsorintäkterna rullar in och inte förstå att i takt med att intäkterna
avtar består kostnaderna under hela året. Spelarna kanske inte behöver få lön enbart som pengar
utan har idrottsföreningen kontakt med en person som driver ett fastighetsbolag så kan det vara en
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bra lösning att ha möjligheten att kunna erbjuda en förmån med exempelvis en billigare bostad
istället för högre lön menar revisor B.

4.6 Revisor C
Revisor C är en lekmannarevisor i en stor fotbollsförening från en stad på västkusten. Han arbetar
vanligtvis som advokat men har en bakgrund som ekonom sedan tidigare. Idrottsföreningen
påverkas av elitlicensen från Svenska Fotbollsförbundet och har även i sina stadgar att de ska ha en
godkänd revisor, men har valt att ha en godkänd revisor och en lekmannarevisor. Revisor C gör
förvaltningsrevisionen och granskar så att styrelsens beslut är fattade på rätt sätt och att de följs
medan den godkända revisorn utför den finansiella revisionen och granskar idrottsföreningens
siffror.
Revisor C menar att för de flesta föreningar inom idrottens värld är en stor del av verksamheten
säsongsbetonad. För vad det gäller fotbollens del kommer de mesta av intäkterna under säsongen
med biljettintäkter och annonsintäkter. Däremot under vintersäsong är det nästan bara utgifter för
idrottsföreningen vilket skiljer sig åt i jämförelse med i stort sett alla företag. Revisor C påpekar
dock att medlemsavgifterna kommer in under vinterhalvåret, men den är en sådan liten post att den
inte är avgörande. Framför allt vid en jämförelse med vad lönekostnaderna är för en idrottsförening
med 24 stycken spelare i A-laget, tränare och kanslipersonal. Enligt revisor C är det därför löner
och sponsring som är det stora och bland de viktigaste posterna i en idrottsförening.
4.6.1 Regelverk
Som revisor C tidigare nämnde i inledningen är idrottsföreningen under inflytandet av elitlicens för
att ha rätt att fortsätta på samma sportsliga nivå. Här i finns bestämmelserna och reglerna vad det
gäller för idrottsföreningen menar han och de delar som är berörda där är relativt enkla att följa.
Problemen ligger inte i regelverket för idrottsföreningar utan snarare i hur intäkterna ska klara av att
täcka kostnaderna. Idrottsföreningen som revisor C är lekmannarevisor i har tidigare haft problem
med att man ligger efter med skattebetalningar. Detta är inte med uppsåt att fuska utan det har som
sagt varit en likviditetsfråga, pengarna har inte funnits.
4.6.2 Revisorn
Revisor C tycker att själva yrket, eller uppgiften, som revisor egentligen inte är särskilt svårt, detta
eftersom det finns ett begåvat och välarbetat system för hur arbetat ska utföras. Revisorn ska
granska om besluten stämmer med verkligheten men även för att hindra idrottsföreningar att
försköna bokföringen för att klara ut svåra situationer. Revisorns uppgift är att kontrollera att den
ekonomiska förvaltningen sker på ett ansvarsfullt och riktigt sätt och det är ju ingen hjälp att överse
fel och administrativa brister.
Det är lätt hänt för idrottsföreningar att i pressade och svåra ekonomiska situationer värdera
tillgångar högre än vad de egentligen är värda för att klara ett underskott förklarar revisor C. Då får
revisorn granska så det är gjort på ett korrekt sätt förklarar densamme. För spelartruppen i idrottsföreningens elitlag kan värderingen vara problematisk. En duktig spelare kan vara värd en hel del
pengar men så bryter spelaren i fråga benet och då är han helt plötsligt inte värd någonting.
4.6.3 Revision
Revisor C anser att revisionen inte skiljer sig mellan en idrottsförening och ett bolag, den görs på
samma sätt. Skillnader som kan finnas de två emellan kan enligt revisor C möjligtvis förekomma i
mindre föreningar.
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Revisorn ska vara i korrespondents med styrelsen menar revisor C, denne ska se till att saker och
ting sköts. Om idrottsföreningen väljer en kompetent styrelse som har kunskap och förståelse i
skötseln av de mindre krävande delarna i verksamheten är det inga problem i arbetet, då är det bara
att jobba vidare efter sunt förnuft menar revisor C.
Revisor C arbetar tillsammans med styrelsen i idrottsföreningens verksamhet vilket inte behöver
vara fortlöpande. När det däremot närmar sig revision så träffas de mer frekvent och diskuterar
vissa delar. Det finns då ett utkast till årsredovisning från idrottsföreningen och det är utifrån denna
som revisorn sedan påpekar vad som inte ser rätt (om något är fel vill säga) ut i årsredovisningen
och så löser man dessa saker tillsammans. Det är så det ska gå till enligt revisor C och de ska inte
behöva gå på kollisionskurs. Revisor C menar att om inte detta görs kan revisorn bli tvungen att ta
med det i revisionsberättelsen vilket kan medföra att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet och att
årsredovisningen inte kan fastställas.
4.6.4 Rådgivning
Enligt revisor C ska revisorn inte vara med i konsulteringen gällande sportliga och ekonomiska
frågor då det förtar förtroendet från revisorn. Sen kan revisor C i egenskap av advokat tycka hur
saker och ting ska vara. Revisor C menar att som revisor ska man vara försiktig med att en aktiv roll
i föreningen för då är revisorn själv med i det som ska granskas vilket gör att oberoendet kan
påverkas. Oberoendet kan vara svårare i idrottsföreningar på grund av att det kan finnas mer känslor
inblandade, det är enligt revisor C inte sannolikt att man som revisor byter från en förening till
någon av föreningens konkurrenter.
4.6.5 Övrigt
Revisor C menar att problemen för föreningar är när styrelsen börjar bli allt för kreativa i sitt
tänkande. Det kan ske när intäkterna inte kommer in i den omfattning som de borde men utgifterna
finns kvar och gärna med tendensen att bli större. Revisor C anser då att styrelsen kan välja att
försöka vara kreativa men detta kan i många fall leda till försämrade ekonomiska förhållanden.
Föreningen måste sköta ekonomin på ett hållbart sätt, likt sin egen privatekonomi. Har du inte
pengar för att köpa dyra kläder då kan du inte köpa dem heller. Revisor C menar att det måste vara
likadant i föreningar, finns inte kapitalet kan man inte öka utgifterna. Föreningarna måste rätta mun
efter matsäcken.

4.7 Revisor D
Revisor D är revisor i en stor fotbollsförening i en stad på västkusten. Revisorn har en egen
revisionsbyrå och har arbetat med idrottsföreningen sedan ungefär år 1975. Idrottsföreningen
omfattas av elitlicensen och har en godkänd revisor, det vill säga revisor D.
4.7.1 Regelverk
Revisor D menar att genom de tydliga riktlinjer som skapas, tack vare elitlicensen som
idrottsföreningarna måste följa för att få vara sportsligt aktiva på den högsta nivån, tycker han inte
det behöver finnas regler och lagar för ideella föreningar utan det räcker med elitlicensen. Han
tycker att det hela fungerar bra som det är just nu. Sedan menar revisor D att även i vissa fall kan
även aktiebolagslagen vara tillämplig i de större idrottsföreningarna.
”Föreningarna är som företag sett till storlekarna.” (Revisor D, personlig kommunikation,
2013-04-02)
Inställningen till elitlicensens funktion är positivt hos revisor D och han menar att det är bra med
inslag av kontroller i idrottsföreningar samt att det ges en viss tydlighet till idrottsföreningarna hur
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de ska gå tillväga. Om man nu väljer att följa den tillägger han. Kraven som finns för att få
elitlicens hos idrottsföreningarna, i detta fallet fotboll, är bra enligt revisor D och behöver inte några
förändringar. Det som dock skulle kunna vara tydligare är tillvägagångssättet vid värdering av
spelare. Vissa idrottsföreningar kanske blåser upp värdena på spelare för att inte få ett negativt
kapital, och på så sätt uppnå kraven för att få elitlicens.
Revisor D tycker inte att elitlicensen behöver utvidgas till lägre divisioner i seriesystemet. Det kan
nog bli att idrottsföreningarna uppfattar det som en extra kostnad för något som idrottsföreningarna
inte kommer att få stor nytta av. Idrottsföreningarnas omsättning i division ett är inte tillräckligt stor
för att det ska vara nödvändigt med elitlicensen och det hade nog stökat till det mer än vad det hade
varit till nytta enligt revisor D.
4.7.2 Revisorn
Revisor D är vald revisor sen finns det ytterligare två lekmannarevisorer i föreningen som granskar
den löpande förvaltningen medan revisor D granskar verksamhetsförvaltningen. Lekmannarevisorerna undersöker ifall verifikationernas slag går att stödja mot de uppsatta punkterna i
reglementet hos idrottsföreningen. De bägge lekmannarevisorerna kan hela föreningen utan och
innan och är det något som inte är korrekt så är de på föreningen med en gång förklarar revisor D.
”Tidigare var det sällan några proffs-revisorer som var med i föreningarna. Det är skillnad mot nu.
Och det är bra att det numera finns det.” (Revisor D, personlig kommunikation, 2013-04-02)
4.7.3 Revision
Revisor D anser att det inte finns några tendenser till att styrelsen i idrottsföreningen ignorerar det
han förmedlar till dem och istället bara kör på utan de tar emot informationen, bearbetar den nya
informationen och arbetar sedan utifrån den. Han menar att idrottsföreningen och revisorn har ett
uppföljningsarbete. Vid styrelsemöten i början av året går de i detalj igenom bokslutet tillsammans
och här är det en relativt kort tidsperiod att arbeta på, detta eftersom idrottsföreningen har bokslut
sista december och nästa deadline för idrottsföreningen blir 16 mars, i alla fall år 2013. Då ska
nämligen informationen för att godkännas elitlicens vara inlämnad och före detta ska ett årsmöte ha
hunnit gå av stapeln och innan det ska medlemmarna ha haft tillgång till materialet för årsmötet två
veckor innan. Styrelser måste förstå att:
”Ekonomin och det sportsliga går hand i hand.” (Revisor D, personlig kommunikation,
2013-04-02)
Målen som sätts hos idrottsföreningen måste således grundas i de båda ämnena, såväl ekonomin
som i det sportsliga förtydligar revisor D.
Idrottsföreningen och revisor D har ett revisionsprogram som de följer. Programmet omfattar träffar
mellan boksluten och de andra obligatoriska bitarna som existerar vid revision. Det som enligt
revisor D är lite speciellt med idrottsföreningen är deras internationella turnering som går av stapeln
en gång per år vilken kan vara svårhanterlig på flera sätt, sett ur ett perspektiv med redovisning och
revision. Det har dock blivit enklare med åren, framförallt tack vare nya elektroniska system för
betalning istället för den tidigare väldigt stora hanteringen av kontanter.
4.7.4 Rådgivning
Vad det gäller rådgivning till idrottsföreningen berättar revisor D att det sker från och till mellan
dem. Det har främst varit en diskussion kring huruvida idrottsföreningen ska bilda ett aktiebolag
eller inte, men än så länge har inga fördelar kunnat överväga de negativa sidorna som har gått att
finna. Det är idrottsföreningarna i Stockholm som verkar gilla det flikar han in. Det är vid sådana
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speciella tillfällen som föreningen vänder sig till revisor D för rådgivning och förtydligar det hela
med att han springer inte hos dem eller har inte kontakt med dem varje dag. Han hjälper även till
viss del till med momsfrågor som kan uppstå vid spelarövergångar men det blir mindre och mindre
eftersom idrottsföreningen anpassar sig och utvecklar intern kunskap i dessa frågorna. De sköter
därför det mesta av sina nyfunna frågor och problem internt och idrottsföreningen har en advokat i
styrelsen som har kunskap att bidraga med. Vad det gäller skrivandet av avtal så finns det
förbundsavtal som alla måste ha enligt revisor D, sen finns det ett sidoavtal med lön vilket
idrottsföreningen själv författar. Problemen som idag kan uppkomma är de nämnda sidoavtalen och
det arbetas med dem för att skapa liknande i de flesta idrottsföreningarna för den berörda sporten
förklarar revisor D. Han menar att det i den ena föreningen kan sitta en advokat medan det i den
andra bara är en kassör vilket kan medföra att det kan bli konstigt ibland.
Idrottsföreningens lekmannarevisorer har revisor D egentligen svårt att se att de är oberoende
eftersom de tidigare har varit aktiva i idrottsföreningen. Till deras försvar menar han är det arbetet
som de utför kan inte anses vara tillräckligt omfattande och prioriterat för att anses nödvändigt att
byta ut dem. Revisor D påpekar dock att de bägge lekmannarevisorerna skriver på revisionsberättelsen som säger att de uppfyller kraven för oberoendet. Lekmannarevisorerna är valda på
årsmötet och har varit i föreningen under lång tid. Den ena har varit kassör och då kan man
egentligen inte vara revisor men revisor D förklarar att de ser lite mellan fingrarna på detta.
Lekmannarevisorerna gör det så kallade grovjobbet, de går igenom verifikationerna.
Revisor D tror att det kan vara svårare med oberoendet i en idrottsföreningen jämfört med i ett
vanligt företag. Han är medlem i föreningen men det är det enda. Sen är han medveten om att det
finns personer i idrottsföreningar som kanske inte borde vara det. Oberoendet är således en svår del
i arbetet med idrottsföreningar menar revisor D. Det är till en viss del frågan om vilka regler som
gäller, det är inte aktiebolagsregler utan för honom är det en blankett från UEFA som ska fyllas i om
vad man gör och inte gör. Som revisor får du inte vara engagerad i för mycket av verksamheten ut
över revisionen men revisor D tror att det kan vara svårt att hålla isär det arbetet.
4.7.5 Övrigt
Revisor D tror inte det finns personer som chansar och tar risker i styrelser som är aktiva i
idrottsföreningar här i Sverige. Idag existerar inte samma investeringshysteri av idrottsföreningar i
Sverige som det gör exempelvis i England där schejker och välbärgade ryssar går in och köper
klubbarna och sen hoppar av när det inte är roligt längre. Något sådant har han inte varit med om i
Sverige och således tycker revisor D det var bra att den så kallade 51%-regeln behölls som innebär
att idrottsföreningen måste till 51% vara ideell förening. Han menar att det är bra att ingen bara kan
komma in utifrån hur lätt som helst.
Det som revisor D tycker är underligt är hur högt uppsatta personer, framförallt män, inom
näringslivet kan vara av en helt annan personlighet när de sitter i en styrelse hos en idrottsförening
jämfört med hur de arbetar vanligtvis. Reglerna som finns följs inte av dem vid arbetet i
idrottsföreningarna och det kan bero på att de inte är skyldiga till något som genomförs, de kan inte
hållas ansvariga. Därför tar de sig större friheter och tar ut svängarna lite mer än vad som är
lämpligt, medan de följer regler och rekommendationer till punkt och pricka i verkliga livet.
Revisor D menar även att det finns flera föreningar som spenderar pengar som egentligen inte finns,
men även att föreningarna gör galna inköp eftersom det är enorma summor det handlar om gäller
det att de spenderas väl. För idrottsföreningarna i Sverige blir akademierna och utbildningen av de
yngre generationerna viktigare, det kan vara en extremt lönsam verksamhet för idrottsföreningarna
enligt revisor D.
48

4.8 Sammanfattning av empirisk data
Förening A är en liten fotbollsförening och vid intervjutillfället representerades den av ordföranden
och kassören. Idrottsföreningen är inte under påverkan av elitlicens. Vad det gäller regelverk
överlag för idrottsföreningar menar förening A att det är helt och hållet upp till föreningen och
styrelsen i respektive förening att se till att detta sköts. Förening A är positiva till elitlicenser men
samtidigt menar de att om man inte har märkt det själva i föreningen att ekonomin är på ruinens
brant innan så är det något som inte står rätt till i den berörda styrelsen. Trots att det inte finns krav
på en revisor i idrottsföreningen har de trots det en revisor som sköter det ideellt åt dem. Såväl
ordförande som kassör är rörande överens om att revisorns funktion i föreningen är väldigt viktig.
Revisor som föreningen använder sig utav är inte rädd för att sätta ner foten och påpeka att
föreningen inte kan göra investeringen om det inte finns förutsättningar för att täcka kostnaden
förklarar ordförande och kassören. En viktig del i revisorns arbete i förening A är hans roll kring
diskussionerna hur saker och ting (inköp av inventarier, avlöning av spelare/tränare, osv.) ska
finansieras. Förening A sammanfattar revisorns rådgivning som att det finns en part som hjälper
dem med ekonomin och de anser att detta är väldigt viktigt. Huruvida mål mellan ekonomi och
sportsliga framgångar vävs samman menar förening A följande: en svår balansgång mellan de
ekonomiska och sportsliga målen hos föreningar, samtidigt som man önskar vilja ha kvar en spelare
i föreningen är det en snäv balansgång med hur mycket pengar som kan spenderas för att hålla kvar
denne.
Förening B är en mellanstor fotbollsförening och vid intervjutillfället representerades föreningen av
kassören och den tidigare kassören som numera arbetar som konsult till föreningen. De bägge
representanterna för föreningen är överens om att existensen av elitlicensen är bra, de tror nämligen
att annars skulle den ekonomiska situationen i föreningar i landet urarta ännu mer. Kassören i
förening B menar att det är en avvägning med de övergripande organen, föreningen får pengar från
Svensk Elitfotboll och de vill veta vart deras pengar tar vägen. Men samtidigt så är idrottsföreningar
autonoma och en folkrörelse, så de får inte ge pengar och sen styra på det sättet att folkrörelsen
vänder dem ryggen. Förening B har en godkänd revisor och en lekmammarevisor. De känner att
revisorerna arbetar med dem istället för att vara en bromskloss som säger nej till saker utan de
arbetar tillsammans för att finna lösningar om ett problem skulle uppstå. Kontakten sker främst med
den godkända revisorn och det funkar friktionsfritt på alla sätt. Vid eventuella investeringar och
nyförvärv vill revisorn ha information kring hur det ska finansieras. De bägge representanterna för
förening B menar att det är viktigt med en bra relation med revisorn. Revisorn har en viktig del i
förening B:s skötsel av ekonomin. Till viss del kan delar av revisorns arbete med föreningen ses
som rådgivning förklarar kassören samt konsulten till föreningen. Förening B menar att: "För vissa
styrelser i idrottsföreningar så är det lite för mycket lek för äldre pojkar." (Förening B, personlig
kommunikation, 2013-03-13). Detta är ett av svaren till varför svenska idrottsföreningar hamnar i
ekonomiska svårigheter. Förening B tror att det finns för mycket okunskap kring ledarrollen i
föreningar och man sätter orealistiska mål för verksamheten.
Förening C är en stor handbollsförening och representerades vid intervjutillfället av en respondent
med två titlar i föreningen: kanslichef och ekonomiansvarig. De finns en elitlicens som de arbetar
efter och de kraven som finns inkluderat där. Han tycker dock att Svenska Handbollsförbundet är
lite otydliga i sina formuleringar i sina krav om man jämför med Svenska Ishockey- och
Fotbollsförbundet där de är mycket tuffare. Vad det gäller möjliga förbättringar kring elitlicensen
som berör förening C menar respondenten att elitlicensen kunde vara mer konkret i det flesta
aspekter och att det borde existera större krav från elitlicensen på föreningarna, exempelvis
värderingsprinciper av spelare. Enligt kanslichefen i förening C bör elitlicensen omfatta en serie
under den högsta så de är förberedda på vad som komma skall vad det gäller krav för arena,
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ekonomi och arrangemang kring matcher. Kanslichefen i förening C berättar dock att elitlicensen
har varit en påverkan vid valet av revisor. örening C har två revisorer, en auktoriserad revisor och
en lekmannarevisor. Förening C har mest kontakt med lekmannarevisorn, men är det lite mer
specifika frågor tas det alltid med den auktoriserade revisorn. Är det några tveksamheter så ringer
man alltid någon av dem, antingen Skatteverket eller någon av revisorerna, och kollar så de
verkligen är på rätt spår med det hela och det är väl främst skatterådgivning som det finns behov av.
Förening C har revisionsmöte med revisorn för att följa upp vissa händelser som har kommit upp
vid årsbokslutet och årsstämman. Kanslichefen i förening C tror att revisorer skulle kunna nischa
sig i sitt yrke och vara idrottsrevisorer. Han märker själv att skulle det bli frågan om moms bland
idrottsföreningar så kommer det att finnas en stor marknad för rådgivning. F
Mål försöker vävas ihop menar kanslichefen i förening C, för framförallt är det så att de måste ha
elitlicensen och då framförallt positivt eget kapital hela tiden, inneburet att för att kunna uppfylla
sina sportsliga mål som är att vara i den svenska toppen så krävs det att elitlicensen uppfylls som då
ställer krav att föreningen sköter sin ekonomi. På frågan varför idrottsföreningar har svårt med
ekonomin svarar respondenten för förening C att det görs för många glädjekalkyler.
Revisor A är revisor för en stor ishockeyförening. Revisorn är auktoriserad revisor. Arbetet med
ideella föreningar skiljer sig åt i en betydande del menar revisor A. De inte har något vinstsyfte.
Däremot blir tänkandet annorlunda. Revisor A tycker att det är nödvändigt att det finns vissa krav
på föreningarna. Men elitlicenserna handlar till största del om tre saker menar respondenten; att ha
ordnad ekonomi, bedriva ungdomsverksamhet och uppfylla vissa specifika krav vad det gäller
arena. Elitlicensen kan jämföras med tvångslikvidation för aktiebolag och de reglerna som finns där
menar revisor A. Han uttrycker sig positivt till att elitlicensen finns för föreningarna, men kraven
hade kunnat skärpas på vissa områden. De han vill se en skärpning på är finansieringen för
idrottsföreningarna. Revisor A påpekar även att det är intressant hur man i en förening mäter mål,
de är inte hur stor vinst eller vilken lönsamhet man har. Du som revisorer är inte direkt inblandade i
målen menar densamme.
Årsredovisningen är inte lika intressant i de mindre föreningarna menar revisor A. Revisor A anser
att de även är konsulter emellanåt och lämnar synpunkter under arbetets gång. Revisor A menar att
han som revisor ses som en tillgång i de föreningar som han jobbat med. Respondenten anser att det
finns större och fler externa intressenter som uppskattar revision hos större föreningar. Revisor A
menar att för revisionsbyrån är arbetstiden och arbetsinsatsen ungefär densamma vad det gäller
arbetet för idrottsföreningar och företag. Om man ser till den idrottsförening som revisor A arbetar
med så är det en del skattefrågor, momsfrågor, artistbeskattning, avtalsfrågor och hjälp med avtal.
Revisor A deltar inte i några operationella beslut i idrottsföreningen utan han och revisionsbyrån är
konsulter och neutrala. Oberoendet ska inte vara några problem för dem med deras noggranna
kontroller. Vad det gäller problemen i idrottsföreningar överlag så tror revisor A att de finns
svårigheter för dem att förstå sig på såväl det ekonomiska och det sportsliga. Idrottsföreningar sätter
mål för de båda men utan att förstå att det finns en stark koppling mellan dem.
Revisor B är en lekmannarevisor i en mindre ishockeyförening. Enligt dennes uppfattning går det
inte att driva en ideell förening om inte föräldrar eller andra engagerar sig i idrottsföreningen, men
det är svårt att få tag i folk som vill eller har tid till det. Idrottsföreningen påverkas inte av elitlicens.
Revisor B tycker att det måste finnas något slag av kvalitetssäkring vid frågan kring huruvida
elitlicensen är något positivt eller inte. Densamme tror även att elitlicenser kanske kan bromsa lite
med spelarlönerna som är en stigande kostnad. Huruvida elitlicensen kan utökas och även gälla för
idrottsföreningar spelandes i lägre divisioner tycker hon att det är något som bör bli aktuellt.
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Revisor B anser att något av det viktigaste hon har att göra är att granska så att besluten som är
tagna är fattade på rätt sätt, för rätt sak och att besluten sedan följs. Eftersom det är medlemmarnas
pengar som idrottsföreningen förvaltar tycker revisor B att hennes arbete är en viktig del i det hela.
Revisor B kan mer anses sköta redovisningen samt den löpande verksamheten förklarar hon själv.
Denne granskar löpande att det finns beslutsunderlag för de beslut som är tagna som rör ekonomin.
Revisor B anser att revisorn ska vara försiktig med rådgivning då det är en balansgång mellan
rådgivning och att påverka beslut. Revisorn kan inte sätta press på styrelsen i sådana frågor,
däremot tycker hon att som rollen av revisor kan hon sätta press på idrottsföreningen att de har en
fungerande budget som ska följas. Revisor B tror att idrottsföreningar har svårt att överleva
eftersom det är få personer i styrelser ute bland idrottsföreningarna som är beredda på att utföra det
arbete och slit som krävs av dem. Densamme anser även att hade fler medlemmar varit
ifrågasättande och engagerade så hade piskan kommit fram, mer krav och press hade sats på
styrelsen och på så vis tvingat fram information.
Revisor C är en lekmannarevisor i en stor fotbollsförening. Idrottsföreningen är påverkad av
elitlicens och här i finns bestämmelserna och reglerna vad det gäller för idrottsföreningen menar
han och de delar som är berörda där är relativt enkla att följa. Problemen ligger inte i regelverket för
idrottsföreningar utan snarare i hur intäkterna ska klara av att täcka kostnaderna. Det är lätt hänt för
idrottsföreningar att i pressade och svåra ekonomiska situationer värdera tillgångar högre än vad de
egentligen är värda för att klara ett underskott förklarar revisor C. Då får revisorn granska så det är
gjort på ett korrekt sätt förklarar densamme. Revisor C anser att revisionen inte skiljer sig mellan en
idrottsförening och ett bolag. Om idrottsföreningen väljer en kompetent styrelse som har kunskap
och förståelse i skötseln av de mindre krävande delarna i verksamheten är det inga problem i
arbetet, då är det bara att jobba vidare efter sunt förnuft menar revisor C. Revisor C menar att som
revisor ska man vara försiktig med att en aktiv roll i föreningen för då är revisorn själv med i det
som ska granskas vilket gör att oberoendet kan påverkas. Oberoendet kan vara svårare i
idrottsföreningar på grund av att det kan finnas mer känslor inblandade. Revisor C menar att
problemet med ekonomin i idrottsföreningarna idag beror på att ekonomin sköts på ett ohållbart
sätt. Det måste finnas samma resonerande i idrottsföreningar som i styrelsemedlemmarnas
privatekonomi; finns inte kapitalet kan man inte öka utgifterna.
Revisor D är en godkänd revisor i en stor fotbollsförening. Denne tycker han inte det behöver finnas
regler och lagar för ideella föreningar utan det räcker med elitlicensen. Inställningen till
elitlicensens funktion är positivt hos revisor D och denne menar att det är bra med inslag av
kontroller i idrottsföreningar samt att det ges en viss tydlighet till idrottsföreningarna hur de ska gå
tillväga. Elitlicensen behöver inte några förändringar som revisor D ser det. Det som dock skulle
kunna vara tydligare är tillvägagångssättet vid värdering av spelare. Revisor D granskar
verksamhetsförvaltningen. Densamme menar att styrelser måste förstå att: ”Ekonomin och det
sportsliga går hand i hand.” (Revisor D, personlig kommunikation, 2013-04-02) Målen som sätts
hos idrottsföreningen måste således grundas i de båda ämnena, såväl ekonomin som i det sportsliga
förtydligar revisor D.
Det är vid speciella tillfällen som idrottsföreningen vänder sig till revisor D för rådgivning. Denne
hjälper även till viss del till med momsfrågor som kan uppstå vid spelarövergångar men det blir
mindre och mindre. Revisor D tror att det kan vara svårare med oberoendet i en idrottsföreningen
jämfört med i ett vanligt företag. Revisorn är medlem i föreningen men det är det enda. Oberoendet
är således en svår del i arbetet med idrottsföreningar menar revisor D.
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Revisor D tror att en del till att det existerar ekonomiska problem i idrotts föreningar är på grund av
personerna i föreningen. Det är underligt är hur högt uppsatta personer, framförallt män, inom
näringslivet kan vara av en helt annan personlighet när de sitter i en styrelse hos en idrottsförening
jämfört med hur de arbetar vanligtvis menar revisorn.
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5. Analys
Analysmodellen, som presenterades i avsnittet 3.7 Empirisk metod i det tredje kapitlet, visar på sex
begrepp och kategorier som vi valt att ha som rubriker: rådgivning, elitlicens, regelverk, revisorn,
revision och mål. För att avgöra vilken roll och påverkan de sex begreppen och kategorierna har på
idrottsföreningar kommer vi i detta kapitlet jämföra vår teoretiska referensram med vår insamlade
empiriska data för att kunna finna likheter eller skillnader mellan dem.

Figur 5.1 Analysmodell. Egen bearbetning.

5.1 Idrottsföreningar
I teorin skrivs det att utan ideella föreningar så stannar Sverige enligt Thunberg (2006) och att det
ideella engagemanget motsvarar 400 000 årsarbeten i Sverige. Förening A (personlig
kommunikation, 2013-03-05) menar att det ideella engagemanget i föreningen är det största som
föreningen har upplevt, samtidigt inser de att utan det så skulle föreningen inte överleva. Detta får
medhåll av revisor B (personlig kommunikation, 2013-03-14) som menar att man inte kan driva en
förening utan ideellt engagemang, förening B:s kassör (personlig kommunikation, 2013-03-13)
arbetar ca 20 timmar i veckan utan lön.
Erlandsson et al. (2007) menar att de beslutsfattande personerna i en idrottsförening är närvarande
utan lön och är förtroendevalda. Revisor A:s (personlig kommunikation, 2013-03-11) förening har
anställda och denne tror att det gör skillnad mot de föreningar som bara har en bas med ideellt
arbetande personer. Revisor A (ibid.) anser att de föreningar som enbart har ideellt arbetande kan
man inte ställa samma krav på då de inte är lika insatta i problemen och att det inte sker dagligen.
Förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) menar att nu är det någon bidragsanställd
kanske som sitter och skarvar ihop alla lönekostnader och så för föreningarna. Av egoistiska skäl
tycker förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) att det ska bli mycket hårdare krav på
alla. Förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13) menar att det finns mycket okunskap
kring ledarrollen i styrelsen och menar att för vissa styrelser är det lite för mycket lek för äldre
pojkar och Erlandsson et al. (2007) påstår att ansvarsfrågorna kan vara oklara i idrottsföreningar.
Förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13) förklarar även att det kan vara lätt för en
styrelse att bli fartblind när pengarna kommer in. Samma förening menar även att det finns styrelser
som inte har koll på vilken spelartyp som behövs i föreningen utan köper en dyr och känd spelare
istället och revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) menar att det är sådana enorma
summor i idrotten att man måste spendera dem väl. Förening C (personlig kommunikation,
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2013-04-23) tror att föreningar ofta gör glädjekalkyler speciellt vinteridrotter så sitter föreningen
och skriver kontrakt med spelare i mars-april-maj och så får du inte ihop det längre fram, och
försöker då krysta ihop en intäktsbudget.
Erlandsson et al. (2007) anser att detta kan göra att det blir fel beroende på att personerna som tar
besluten vågar ta större risker än på deras vanliga arbetsplats då konsekvenserna inte får samma
påverkan rent ekonomiskt för personen i fråga. Genom att större risker tas från personerna som
fattar besluten i föreningen kan konsekvenserna bli väldigt stora, såväl positivt som negativt.
Revisor B (personlig kommunikation, 2013-03-14) menar att det en förening kan påverka är de
utgifter som uppstår och spenderar föreningen mer än vad intäkterna är då blir det problem. Revisor
C (personlig kommunikation, 2013-03-18) tror att det är i dessa fall som styrelserna kan bli kreativa
vilket i många fall kan leda till försämrade ekonomiska förhållanden. Revisor C (ibid.) menar att
föreningarna måste rätta mun efter matsäck. Förening A (personlig kommunikation, 2013-03-05)
fyller på med att det måste vara en ren självbevarelsedrift att se när pengarna inte räcker till,
styrelsen måste dra i handbromsen.
Flera referenser diskuterar hur ideella föreningar, och således idrottsföreningar, har specifika lagar
att arbeta utifrån vid sitt ekonomiska arbete. Hemström (2010) och Kearns (1994) förklarar att det
är rättspraxis och allmänna samt uttryckta regler som styr, således innebär det att föreningar står
inte utanför rättssystemet trots att det inte existerar något civilrättslig lagstiftning. Backman (2007)
anser att genom domstolsavgöranden har det istället vuxit fram ett accepterat regelverk för
idrottsföreningar. Men Backman (ibid.) anser ändå att det finns ett tomrum i regelverket som kan
behöva fyllas. Det stöds av Jegers (2010) som efterfrågar klarare och tydligare regler för föreningar.
Meningarna går dock isär till viss del mellan teorin jämfört med vår empiriska data. Revisor D
(personlig kommunikation, 2013-04-02) tycker exempelvis att det inte behöver finnas speciella
regler och lagar för ideella föreningar då det finns andra som är tillämpliga. Agneta Gustafson
(2006b) har således rätt i sin studie att lagarna som är benägna att följas av föreningar inte är gjorda
för dem.
Backman (2007) tycker att med den praxis som nu finns till grund för svenska idrottsföreningar
borde det utbildas mer kring ämnet då det för närvarande inte sker någon utbildning i vad som kan
kallas idrottsjuridik på juristutbildningar. Det som komplicerar det hela menar Backman (ibid.) är
för att framgångsrikt kunna arbeta med idrottsjuridik krävs det att personen kan och förstår idrotten,
med kombinationen av dess självreglering och regelverk och juridiken. Jurister som arbetar med
idrottsföreningar blir därför experter på att tolka och förstå den idrottsrelaterade juridiken i ett
idrottsligt sammanhang kombinerat med den berörda idrottens interna regelverk. Det håller förening
C (personlig kommunikation, 2013-04-23) med om. Denne anser att revisorer skulle kunna nischa
sig mer och vara mer utav idrottsrevisorer. Förening C (ibid.) märker själv att skulle de här med
moms slå till mot idrottsföreningar kommer det att finnas en stor marknad för rådgivning och då
måste kunskapen finnas. För åker en revisor ut och granskar att så här och så här gör ni i föreningen
måste de kunna ringa och kontrollera hos förbundet om de är så det ska gå till men då måste kraven
finnas hos förbundet annars kommer det inte att ske.
Agneta Gustafson (2006a) förklarar att vinstsyftet är inte det som man vill uppnå utan det är andra
saker som ska mätas. Enligt revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11) så var den stora
skillnaden att de ideella föreningarna inte hade något vinstsyfte vilket medför att man får fokusera
på mjuka faktorer. Detta får medhåll från revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) som
tycker att arbetet med stora klubbar kan jämställas med företag. Revisor A (personlig
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kommunikation, 2013-03-11) tror dock att det skiljer sig när föreningarna blir mindre och har bara
ideellt arbetande människor och man kan då inte ställa samma krav på föreningen.

5.2 Elitlicens och regelverk
I idrottsföreningar och respektive förbund för diverse idrotter i Sverige har det dock tagits fram
vissa kriterier och krav som vissa klubbar måste följa även om de inte uppfyller de krav som ställs
hos Skatteverket. Detta kallas för elitlicens och påverkar de idrottsföreningar som spelar i de högsta
serierna/ligorna i de olika idrotterna som berörs. Kravet på vilken revisor som föreningarna skall
använda sig av skiljer sig till viss del också åt då de berörda lagen inom fotboll och handboll måste
ha minst en godkänd revisor (Svenska Handbollsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet) medan
de berörda ishockeyföreningarna har högre ställda krav och behöver ha en auktoriserad revisor
(Svenska Ishockeyförbundet). Revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) ställer sig positiv
till elitlicensen och tycker att kraven som ställs är bra och revisor B (personlig kommunikation,
2013-03-14) fyller på med att det måste finnas någon typ av kvalitetssäkring som krav i elitlicensen
vilket kanske kan bromsa spelarlönerna. Förening A (personlig kommunikation, 2013-03-05) har
även tankar kring om det borde införas ett lönetak som finns i de Nordamerikanska idrottsligorna.
Revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11) menar att det är nödvändigt att det finns krav på
föreningar för inom ideella föreningar kan det finnas väldigt starka viljor vilket kan leda till att
föreningar tänjer på saker och ting. Samma respondent anser dock att elitlicensens krav kanske inte
är betungande. Förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) anser att Svenska
Handbollsförbundet är ett väldigt svagt förbund jämfört med fotboll och ishockey, denne tycker
också att Svenska Handbollsförbundet är lite otydliga i sina formuleringar om man jämför med
Ishockey- och Fotbollsförbundet där de är mycket tuffare. Det borde vara större krav för elitlicensen
i handbollen tycker förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23). Det är för få människor
som är involverade och de som är det sitter på för många stolar. Förening B (personlig
kommunikation, 2013-03-13) menar att det är bra att det finns annars skulle det kunna urarta ännu
mer, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13)
fortsätter med att när föreningen började omfattas av elitlicensen så blev det jobb mot ytterligare en
instans, Svenska Fotbollsförbundet, och de hade nästan mer kontroll än vad revisorerna hade.
Förening A (personlig kommunikation, 2013-03-05) menar dock att elitlicensen kan ses som ett
styrmedel från förbundet som kan gå igenom räkenskaperna för att se om det är något som inte ser
rätt ut och utifrån det avgöra om föreningen får stanna kvar i serien. Förening A (personlig
kommunikation, 2013-03-05) menar att har föreningen inte insett det själva är det något som är
galet. Men som förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13) menar så finns det redan
klubbar som blivit degraderade då de inte uppfyllt kraven och fler ligger i farozonen, det fungerar
inte om föreningar kan gå hur mycket minus som helst. Förening C (personlig kommunikation,
2013-04-23) menar att elitlicensnämnden ska kontrollera så det är godkänt, men om det är en
förening som är på väg ut för så hinner de ju aldrig bromsa det i tid. Elitlicensnämnden går in
försent och tittar i handlingarna, det skulle revisorn ha kunnat göra istället. Förening C (personlig
kommunikation, 2013-04-23) menar att ju bättre krav som ställs från elitlicensen desto bättre sköter
sig föreningarna med arrangemang och liknande.
Alla respondenterna är överens om att elitlicensen är något bra för de idrottsföreningarna i Sverige
som berörs av. Sedan är det lite olika tycken kring huruvida den behöver utökas och vad som
behöver läggas till. Revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) anser inte att elitlicensen
behöver utökas till lägre serier inom fotbollen då det bara skulle bli att kostnaderna antagligen hade
varit större än nyttan för idrottsföreningen. Förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13)
påpekar att det redan förs diskussioner kring en utökning av elitlicensen och att det skulle ske
etappvis, de menar att idrottsföreningar i divisionerna under elitlicensen granskas men inte lika hårt
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som de som berörs av den. Revisor B (personlig kommunikation, 2013-03-14) anser dock att det
skulle vara bra med en utökning av elitlicensen till ishockeyns division 1 eftersom det kanske är för
sent att granska ekonomin när föreningen nått allsvenskan. Föreningarna satsar för att nå
allsvenskan genom att köpa in utländska spelare men det finns ingen kontroll på var dessa pengarna
kommer ifrån. Medan förening A:s ordförande (personlig kommunikation, 2013-03-05) anser att
det är inget som en revisor eller satta krav kan styra, det är helt och hållet upp till föreningen och
styrelsen i respektive förening att sköta. Men samtidigt är densamme lite orolig över de stora
summorna som det börjar bli i den svenska idrotten idag. Något som är viktigt i diskussionen
påpekar revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11). Denne påpekar att det finns fortfarande
ett ideellt syfte i idrottsföreningen som ska bevaras, genom att ställa för hårda krav kan det bli svårt
att uppnå det syftet vilket inte är bra på sitt sätt heller. Förening C (personlig kommunikation,
2013-04-23) tycker elitlicensen i handboll bör innefatta en serie under den högsta så de är
förberedda på vad som komma skall vad det gäller krav på arena, ekonomi och arrangemang. Det
går att se hos föreningar som tagit klivet upp i serierna och inte insett vilket arbete som krävs. Det
behövs även mycket folk som kommer in och hjälper till inför matcherna och då är ändå handbollen
ljusår ifrån de andra större idrotterna i Sverige. Förening C (ibid.) menar att i division ett i fotbollen
har betydligt högre ställda krav än vad som ställs på ett topplag i handboll.

5.3 Revision och revisorn
Det bör observeras att i de allra flesta idrottsföreningar och andra ideella föreningar finns det inga
lagstadgade bestämmelser om revision, men 99 % av alla föreningar har någon form av revision
som krav vilket är reglerat i föreningens stadgar (Lundén & Lindblad, 2011). I Sverige är det flesta
ideella föreningar att anses som mindre och behöver därför ingen godkänd eller auktoriserad
revisor. Av de föreningar som vi intervjuat så är det bara förening A (personlig kommunikation,
2013-03-05) som trots detta inte har någon godkänd eller auktoriserad revisor (Lundén, B., 2011).
Av våra respondenter är det endast en som valt att inte använda sig av en godkänd eller auktoriserad
revisor, övriga använder sig av det av fri vilja eller av krav.
Brown (2005) menar att det också krävs övervakning av styrelsens uppgifter för föreningen som
även är att säkerställa och efterleva föreningens värderingar och sociala motiv. Enligt revisor A
(personlig kommunikation, 2013-03-11) ska du som revisor titta på ett bokslut och det ska ge en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Revisor C (personlig kommunikation,
2013-03-18) menar att yrket revisor är egentligen inte så svårt då det finns ett begåvat system.
Enligt Lundén (2008) ska revisorn genomföra en förvaltningsrevision, vilket Lundén (ibid.) tydligt
menar är av stor vikt för idrottsföreningar. Förvaltningsrevisionen genomförs för att kontrollera att
styrelsens beslut är formellt riktiga och att styrelsen inte tar beslut som är olagliga, bryter mot
föreningsstämmans beslut eller föreningens stadgar. Lundén (ibid.) menar även att det dock ska
förtydligas att revisorns uppgift blir inte att avgöra om besluten som tagits är de optimala för
föreningen utan endast se till att de stadgar som finns följs. Revisor C (personlig kommunikation,
2013-03-18) menar att revisorn ska granska om besluten stämmer men även för att hindra att
styrelsen blir för kreativa med bokföringen för att klara ut svåra situationer. Revisor B (personlig
kommunikation, 2013-03-14) menar att det ska finns beslutsunderlag för de beslut som är tagna
som rör ekonomin eller annat och eftersom klubben tidigare gått i konkurs så granskar revisorerna
extra noga hur budget följs. Revisorn kontrollerar även ansvarsfördelningen och att försäkringar och
sociala avgifter är betalda. Revisorn ska även i korrespondents med styrelsen se till att saker och
ting sköts bra förklarar revisor B (ibid.). Väljs en kompetent styrelse som ska sköta det de enkla
rutinerna så är det inga problem, då är det bara att jobba vidare efter sunt förnuft. Förening B
(personlig kommunikation, 2013-03-13) menar att revision är en nödvändighet och förr hade
föreningen inte så mycket kontakt med sin revisor förutom när det var dags för revision, det har
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förändrats. Kassören i förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13) ser det som en fördel när
revisorn ringer till honom. Förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) menar att det är
alltid en fördel med revisor, de är så hårda regler och du råkar ut för så mycket problem om något
skulle vara fel i en förening idag. Revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) och
föreningen har ett revisionsprogram som de följer och det omfattar träffar mellan boksluten och de
andra obligatoriska bitarna. Förening C (ibid.) berättar om ett skräckexempel där Hallands
Fotbollsförbund inte betalat in pensionsförsäkringar på 20 år och ställer sig undrande till varför
revisorn inte undersökt det och missat det under dessa år.
Enligt Keatin et al. (2005) är revisioner ett viktigt juridiskt verktyg som olika bidragsgivare
använder sig av för att säkerställa att bidragen som de ger spenderas i enlighet med vad
bidragsgivaren avser bidra till i föreningen. Kassören i förening B (personlig kommunikation,
2013-03-13) menar att det är en avvägning med de övergripande organen, föreningen får pengar
från Svensk Elitfotboll och de vill ju veta vart deras pengar tar vägen. Men samtidigt så är
idrottsföreningar autonoma och en folkrörelse, så de får inte ge pengar och sen styra på det sättet att
folkrörelsen vänder dem ryggen. Detta är ett dilemma för dem som ger pengar, blir det för styrt så
sköter inte klubben sig själva utan det sitter någon högre upp och övervakar och det skulle till och
med kunna bli så att föreningar struntar i de pengarna från Svensk Elitfotboll för att slippa all
övervakning. Det revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11) framförallt hade velat se en
skärpning på är hur idrottsföreningarna finansierar investeringar. Det ska inte gå att spendera pengar
som inte existerar. Revisor A (ibid.) påpekar dock att det finns fortfarande ett ideellt syfte i
idrottsföreningen som ska bevaras, genom att ställa för hårda krav kan det bli svårt att uppnå det
syftet vilket inte är bra på sitt sätt heller.
Erlandsson et al. (2007) drar i sin studie slutsatsen att ju större föreningen är, i detta fallet
fotbollsföreningar, desto mindre skiljer sig revisionsprocessen i jämförelse med ett traditionellt
aktiebolag. Revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) är av samma tycke och menar att
stora föreningar kan jämställas med företag. Revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11)
menar att det som skiljer ideella föreningar från företag är det icke existerande vinstsyftet som på så
vis kan förändra arbetet och processen. Revisor A (ibid.) påstår att är det en större förening är det
vanligare att det finns folk som vet vad de håller på med. Men Agneta Gustafson (2006a) menar att i
föreningar används revision för att visa hur de använt sina resurser och inte för att visa föreningens
prestation, vilket kan anses vara raka motsatsen för företag där prestationen vanligtvis är viktigare
för aktieägarna. Således skiljer sig revisionen till viss del mellan idrottsföreningar och revision i
företag trots att delarna är desamma, finansiell revision och förvaltningsrevision. Förening C
(personlig kommunikation, 2013-04-23) menar att revisorn har en klar och tydlig bild hur de ska se
ut i dennes värld men är inte tillräckligt insatt i idrottens värld och möjligtvis inte insatta i just de
regler regler som finns i idrotten. Svenska Handbollsförbundets krav på klubbarna måste bli högre
för att revisorn ska kunna utföra ett bättre arbete. Enligt revisor A (personlig kommunikation,
2013-03-11) så har revisorer som inte arbetat med idrottsföreningar tidigare svårt i sitt arbete
eftersom denne är främst inkörd på aktiebolag. Revisor A (ibid.) tror att alla klarar av att arbeta med
idrottsföreningar och att en av skillnaderna är att revisorn måste förstå att det inte finns något
vinstsyfte i en idrottsförening vilket medför att som revisor så måste man lyssna på vad förening
vill. Enligt Gustafson (2006a) så krävs det i idrottsföreningar en verbal berättelse för att redovisa
resultatet från verksamheten, vilket inte är av lika stor betydelse i företag.
Mindre föreningar har ofta lekmannarevisorer som är förtroendevalda och uppdraget är ofta helt
ideellt (skatteverket). Eftersom det inte finns några generella bestämmelser kring
lekmannarevisorns behörighet eller kompetens i ideella föreningar så kan lekmannarevisorn vara
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försatt i konkurs eller inneha näringsförbud (Nerep 2007). Enligt skatteverket så bör föreningen
ställa vissa krav på lekmannarevisorerna. Förening A (personlig kommunikation, 2013-03-05) har
en lekmannarevisor som gör det ideellt för föreningen och menar att denne är minst lika bra.
Revisor D:s (personlig kommunikation, 2013-04-02) förening har två stycken lekmannarevisorer i
föreningen som sköter det så kallade grovjobbet och de är valda på årsmötet. De kan hela
föreningen utan och innan och är det något som inte är korrekt så är de på föreningen med en gång.
Förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) har mest kontakt med lekmannarevisorn då
personen är med i föreningens matcharrangemang men är det lite mer specifika frågor tas det alltid
med den auktoriserade revisorn. Erlandsson et al. (2007) fick även uppfattningen att revisorerna i de
mindre föreningarna visade ett större personligt engagemang för uppdraget vilket de anser ha en
koppling till att de även är supportrar i föreningarna de reviderar. Förening A (personlig
kommunikation, 2013-03-05) anser att revisorns funktion är viktig för föreningen och att de har stor
nytta av revisorn. Revisorn är även med i sponsorgruppen och anses vara en viktig resurs i gruppen.
Förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) har alltid kontakt med revisorn så fort
föreningen stöter på något ämne som det blir problem med i den dagliga verksamheten. Revisor A
(personlig kommunikation, 2013-03-11) menar att i mindre föreningar är det jobbigare att ta sig
fram men det är i princip samma jobb som ska göras.

5.4 Rådgivning och oberoendet
Agneta Gustafsons (2006b) studie visar att medlemmarna sätter stor tilltro till revisorn. Det är
således viktigt att det kallad oberoendet är opåverkat. Enligt revisor C (personlig kommunikation,
2013-03-18) så ska man vara försiktig med att revisorn tar en aktiv roll i föreningen då man själv är
involverad i det som ska granskas. Detta gör att oberoendet kan påverkas och revisor B (personlig
kommunikation, 2013-03-14) menar att som revisor måste man hålla sig borta från de operativa
besluten som fattas i idrottsföreningen. Från teorin förklarar Porter et al. (2008) att trovärdigheten i
revisorns arbete baseras på om denne ses som oberoende, kompetent och etisk. Men Jönsson (2004)
menar att i idrottsföreningar och andra ideella föreningar kan oberoendet vara besvärligt vilket får
medhåll från revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) som menar att det kan finnas
svårigheter med oberoendet för revisorer i idrottsföreningar. Erlandsson et al. (2007) menar att
revisorn inte kan vara medlem i föreningen den reviderar, särskilt inte eftersom det står i
elitlicensen för fotbollsföreningar i Sverige att en elitfotbollsklubb ska ha en yrkesrevisor. Revisor
D (personlig kommunikation, 2013-04-02) menar att för idrottsföreningar gäller inte
aktiebolagslagen för oberoendet utan som revisor för en fotbollsförening på den nivån som revisor
D reviderar får man fylla i en blankett från UEFA om vad revisorn utför för arbete i föreningen.
Erlandsson et al. (2007) anser dock att det är mer accepterat att vara medlem och revisor i mindre
föreningar för där är inte påtryckningar lika stora från intressenter och allmänheten. Erlandsson et
al. (ibid.) utvecklar detta genom att anse att som supporter kan känslorna för föreningen ge en viss
påverkan vilket enligt Barizah et. al. (2005) kan medföra att revisorns egenintresse kommer i
konflikt med oberoendet. På samma sätt tycker både revisor C (personlig kommunikation,
2013-03-18) och revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02). Revisor C (personlig
kommunikation, 2013-03-18) menar också att känslorna kan vara större i en mindre förening och på
så vis vara en större påverkan. Revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) tror att är man
engagerad i föreningen så kan det finnas ett starkt egenintresse, densamme berättade om de två
lekmannarevisorerna i föreningen som har varit med i idrottsföreningens styrelse tidigare och att de
känner klubben utan och innan. Samtidigt menar revisor D (ibid.) att det är svårt att se dem som
oberoende men samtidigt så menar han att det jobbet lekmannarevisorerna gör inte är såpass stort
att de behöver bytas ut.
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Revisorn i förening B vill även ha koll på hur nyförvärv och utbyggnader ska finansieras förklarar
förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13). I förening A (personlig kommunikation,
2013-03-05) är revisorn med i diskussionerna kring hur saker ska finansieras och om det är något så
säger revisorn ifrån att det är för höga kostnader eller det finns inga intäkter som täcker detta. Det
finns även en ekonomikunnig person som de kan kontakta för rådgivning. Revisor D (personlig
kommunikation, 2013-04-02) har vid några tillfällen blivit tillfrågad av föreningen i skattefrågor
men det blir mindre och mindre, revisorn har även blivit tillfrågad huruvida föreningen skulle bilda
ett aktiebolag eller inte. Däremot tycker revisor C (personlig kommunikation, 2013-03-18) att
föreningen inte ska konsultera revisorn, men som egenskap av att vara advokat skulle det inte
innebära några problem. Revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11) har tack vare
revisionsbyråns storlek en skatteavdelning som erbjuder rådgivning kring skattefrågor,
artistbeskattning och avtalsfrågor. Revisionsbyrån hjälper även till med redovisningspolicy till
föreningen vilket kan vara hur man redovisar vissa saker och följer god redovisningssed.

5.5 Agentteorin
Problemet som då uppstod vid riskfördelningen mellan två parter som hade olika attityder till risk
blev sedermera benämnt som agentteorin. För att beskriva agentteorin kortfattat refererar vi till
Eisenhardt (1989) som i sin studie fokuserar på kontraktet mellan huvudmannen (principalen) och
agenten där egenintresse, målkonflikt, begränsad rationalitet och riskaversion behandlas.
Agentteorin är på det viset att en part (principalen) delegerar arbetet till en annan part (agenten)
som utför arbetet. Revisor D (personlig kommunikation, 2013-04-02) tror det är en självklarhet att
de kan bli konflikt mellan de sportsliga och ekonomiska målen i en idrottsförening. Föreningen han
jobbar med har inte spenderat pengar som inte finns, men han tror att det finns andra som gör det.
De ekonomiska delarna och de sportsliga målen går hand i hand, i alla fall i hans värld. För revisor
A (personlig kommunikation, 2013-03-11) är det intressant hur man i en förening mäter mål, de är
inte hur stor vinst eller vilken lönsamhet man har utan det är kanske mer hur många nya
medlemmar föreningen har fått, hur många av medlemmarna som har engagerat sig, hur många
möten man har haft. Det är istället på det viset man mäter måluppfyllnad. För idrottsföreningen är
det mest de sportsliga målen som eftersträvas men sen finns det som nämnts krav på ekonomin så
att man kan finansiera de sportsliga målen förklarar revisor A (ibid.) och menar att där kan det
bildas en konflikt. Men förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) tror att den sportsliga
delen är nog ändå nöjda med de förhållanden som finns i föreningen idag, sen är det klart att de vill
värva någon spelare mer och dyrare spelare , men tills dess att det går att finansieras så får det stå på
väntelistan. Revisor C (personlig kommunikation, 2013-03-18) menar dock att väljs en kompetent
styrelse som ska sköta de enkla rutiner så är det inga problem, då är det bara att jobba vidare efter
sunt förnuft. Detta stöds av förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13) som menar att i
många idrottsföreningar handlar det om okunskap, de har inte grundförutsättningarna eller
grundkunskapen för att ta beslut som berör idrottsföreningens ekonomi. Således krockar de
sportsliga målen med de ekonomiska målen enligt förening B (personlig kommunikation,
2013-03-13). Förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) styrelse har ett bra tänk vad det
gäller det sportsliga kontra det ekonomiska, de förstår att det kan inte bara spenderas utan
finansiering.
Hope och Langli (2010) i sin tur finner i sin studie att extern revision minskar eventuella
agentkostnader mellan ledningen och externa parter. DeFond och Francis (2005) fann i sin studie att
ideella föreningar med högre kvalitet på den interna styrning är villiga att ta på sig ytterligare
kostnader för övervakning av externa revisorer. Förening A (personlig kommunikation, 2013-03-05)
och förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13) anser att de har stor nytta av revisorn och
att revisorn jobbar med dem istället för att vara en bromskloss. Revisor A (personlig
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kommunikation, 2013-03-11) tycker att föreningen ser revisorn som en tillgång att de spelar i
samma lag och att de har samma mål och syfte med det hela. Styrelsen i föreningen är högt uppsatta
chefer som är vana vid att jobba med revisorer, medan i mindre föreningar behöver det inte vara så.
Revisor C (personlig kommunikation, 2013-03-18) menar att det är viktigt att ha en diskussion med
föreningen och att det inte sker på någon kollisionsväg. Men om föreningen inte efter påpekande
från revisorn ändrar de påpekade felen så blir revisorn tvungen att ta med felen i revisionsberättelsen vilket kan medföra att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet.
Förening A (personlig kommunikation, 2013-03-05) menar att det viktiga är hur föreningen är och
bestämmer sig att besvara frågan: vad vill vi? Det är en svår balansgång mellan de ekonomiska och
sportsliga målen, samtidigt som man vill ha kvar en spelare i föreningen är det en snäv balansgång
med hur mycket pengar som kan spenderas för att hålla kvar spelaren. Revisor A (personlig
kommunikation, 2013-03-11) tror att sparar man på ekonomin så kan det krocka med de sportsliga
målen och då blir det en målkonflikt och ingen lätt situation. Han tar upp ett exempel; i Leksands
IF:s fall står hela bygden bakom och det betyder oerhört mycket och då blir det för mycket hjärta
och för lite ekonomi. Det är inte så lätt men som sagt, det är många saker som spelar in och det är
svårt att skilja på sportsligt och ekonomiskt. Revisor B (personlig kommunikation, 2013-03-14)
anser att det är svårt för ideella föreningar att få ekonomin att gå ihop men samtidigt vill man ha ett
A-lag som spelar högt upp. Man vill ha en bred ungdomsverksamheten, desto fler ungdomar en
förening har i sin verksamhet desto mer bidrag får föreningen sen strävar många föreningar efter att
ha en elitsatsning vilket kostar en hel del.
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6. Diskussion och implikationer
Efter det att vi har analyserat vår insamlade empiriska data och sökt stöd respektive motsatser i vår
teoretiska referensram kommer vi i detta avsnittet att presentera de slutsatser vi har kommit fram till
med den genomförda studien. Vi hade som utgångspunkt att besvara följande frågeställning:
Vilken är revisorns och revisionens roll samt påverkan i svenska ideella idrottsföreningar och vad
har det för betydelse på idrottsföreningens arbete med ekonomiska kontra sportsliga mål?
Utifrån problemformuleringen formades således detta syftet med studien:
Syftet med studien är att beskriva och analysera revisorn och revisionens roll samt påverkan på
idrottsföreningar och utveckla en studie för att förstå huruvida revisorn har betydelse för
idrottsföreningens överlevnad och uppbyggnad samt uppfyllelse av mål.

6.1 Slutsats
Vi anser med denna genomförda studie kunna säga att revisorn har och är en viktig del för
idrottsföreningar i Sverige. Genom att kunna vara till stöd för dem då det inte alltid existerar
kunskap som är behövlig för att fatta viktiga beslut för föreningen. Eftersom det till stor del är
ideellt arbete i idrottsföreningar är det ingen självklarhet att kunskapen kring ekonomin, och
framförallt revision, existerar. Den aspekten att styrelsemedlemmar tar större risker i
idrottsföreningar än vad det gör i sitt vanliga arbete gör också att revisorn blir ännu viktigare enligt
oss, för det är som förening B (personlig kommunikation, 2013-03-13) säger: ”Det blir för mycket
lek för äldre pojkar”. Att ha revisor i en förening kanske kan vara en faktor till att fler föreningar
tvingas ordna sin ekonomi. Revisorn kan göra att styrelsemedlemmar kanske inte blir fartblinda,
och kan bidra med kunskap till styrelsen. Det kan även minska benägenheten hos styrelseledamöterna till risktagande, genom att sätta krav på dem att uppvisa underlag för finansiering vid
investeringar.
Med den genomförda studien fann vi att nischade revisorer kan vara något som kan vara verklighet
i framtiden hos revisionsbyråer, kanske då framförallt nischade på idrottsföreningar. Backman
(2007) anser sig tycka att juriststudenter bör utbildas i något som skulle kunna benämnas som
idrottsjuridik då idrottsföreningar är annorlunda att arbeta med. Samtidigt efterfrågar förening C
(personlig kommunikation, 2013-04-23) något som skulle kunna kallas för idrottsrevisorer.
Revisorer som förstår hur verksamheten fungerar i idrottsföreningar eftersom den skiljer sig åt i
jämförelse med företag. Det som dock är att ta i beaktning är att flertalet av de andra
respondenterna uttrycker sig inte på ett liknande sätt utan uppfattas vara nöjda med revisorerna och
deras roll som det är. Dessa respondenterna hade en tendens att jämföra idrottsföreningarna med
företag och ansåg därför att arbetet var snarlikt och således behövde inte revisorn anpassa sig på
något särskilt vis. Vi vill dock mena att eftersom idrottsföreningar är så pass annorlunda jämfört
med företag vad det gäller målsättningar, föreningssyfte och föreningskultur samt det stora antalet
föreningar som finns i Sverige finns det ett framtida behov av, vad som kan kallas, idrottsrevisorer.
Revisorns roll i idrottsföreningarna påverkas av elitlicensen och det regelverk som finns för ideella
föreningar i allmänhet. Det råder splittrade åsikter bland respondenterna huruvida ett regelverk för
idrottsföreningar krävs samt elitlicensens omfattning. Vi anser oss finna i denna studien att riktlinjer
bör finnas för att förenkla arbetet för idrottsföreningarna samt göra arbetet för revisorn mer anpassat
och tydligt vid revision av idrottsföreningar. Revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11)
menar att att det inte får finnas allt för högt ställda krav eller för omfattande regler då det ideella
syftet ska bevaras men samtidigt, som förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) antyder,
bör revisorn ha en tydligare uppgift vad det gäller arbetet med idrottsföreningar när det väl går utför
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ekonomiskt så är det svårt att hindra det. För klarar idrottsföreningen sen inte kontrollen för
elitlicensen så kan det redan vara försent. Elitlicensen är en viktig del bland de idrottsföreningar
eftersom den ställer speciella krav på de större idrottsförening och kan jämföras med kraven på
företag. Istället för att elitlicensen skulle sträcka sig längre ner i divisionerna i olika idrotter skulle
ett alternativ vara att kraven för revisor i idrottsföreningar (ideella föreningar överlag) från
Skatteverket omarbetades. På så vis skulle fler föreningar bli tvungna att enligt lag ha en godkänd
eller auktoriserad revisor som då blir ett komplement till elitlicensen. Respondenterna tycker att
elitlicensen är bra men flertalet uttrycker att kraven skulle kunna vara högre ställda. Vilka
förändringar man vill se för att höja kraven är varierande. En förening tar upp begreppet lönetak
som ett framtida alternativ med tanke på de stigande lönerna bland spelare som leder till
idrottsföreningars försämrade ekonomi. Det som tas upp mer frekvent bland respondenterna är dock
att finansieringen i idrottsföreningarna är något som det bör sällas högre krav på.
Idrottsföreningarna har en förmåga att spendera pengar som inte finns. Detta resonemanget tror vi
det ligger mycket i. Föreningarna vi har träffat har överlag budgeterat ett noll-resultat. Detta är
naturligt i föreningar, men det som kan vara utmärkande för idrottsföreningar är hur snabbt det kan
vända. Såväl revisor A (personlig kommunikation, 2013-03-11) som förening B (personlig
kommunikation, 2013-03-13) och förening C (personlig kommunikation, 2013-04-23) är inne på att
börjar det gå dåligt kan publikintäkter försvinna samt stress kan uppstå hos föreningen att investera
sig ur det hela. Revisorn bör därför genom elitlicensen kunna ställa krav på idrottsföreningens
uppvisande av underlag för investeringar.
Vår studie visar egentligen på att revisionen inte skiljer sig åt för idrottsföreningar och företag, men
det betyder inte att revisorns arbete är likadant. I stort sett alla respondenter påpekar att syftet är inte
vinst med idrottsföreningen utan det finns andra mål, de sportsliga målen. På grund av detta vill vi
mena att det existerar ett behov av klarare regelverk för dem. Eftersom målet inte är desamma i de
båda behövs det anpassning då verksamheterna skiljer sig såpass mycket åt. Idrottsföreningarna ska
inte behöva arbeta efter regelverk som inte är anpassade för dem så som Agneta Gustafson (2006a)
också påpekar. Vi tror att när idrottsföreningarna och deras revisorer behöver anpassa sig efter
regelverk som inte är utformade för dem kan problem uppstå och det kan vara därför vi kan läsa om
”skandaler” sett ur ett ekonomiskt perspektiv i dagens svenska idrottsföreningar.
Oberoendet är något som kan ifrågasättas i flera idrottsföreningar som det verkar, utan att
revisorerna lägger några större vikt vid det. Vi anser oss dock ha svårt att kunna säga huruvida det
går att dra gränser vid medlem eller supporter i idrottsföreningen som Jönsson (2004) och
Erlandsson et al. (2007) samt Nerep (2007) anser. Då idrottsföreningar är speciella anser vi oss ha
funnit tillräckligt material för att säga att tydliga regler krävs kring detta. Särskilt vad det gäller för
lekmannarevisorer och deras arbete i föreningarna. Vi har fått känslan av att det tummas för mycket
på de riktlinjer som finns för revisorerna i idrottsföreningar och på så vis tas inte revisorn på det
allvar som hade behövts. Revisorn hade kunnat ha en mer betydande roll och det hade kanske
behövts enligt oss. Revisorns roll blir förminskad i och med, som revisor D (personlig
kommunikation, 2013-04-02) säger, att arbetet som utförs inte är tillräckligt omfattande eller
prioriterat för att byta ut revisorerna i föreningen trots att de skriver på revisionsberättelsen och
samtidigt är involverade i idrottsföreningen. Det minskar betydelsen av revisorns arbete tycker vi.
Medlemmarna bör inse detta. Det är trots allt de som har valet i sina händer.
Som vi nämnt skiljer sig syftet och målet med verksamheten åt i idrottsföreningar och i företag.
Trots det menar vi att revisorns roll förändras inte på något väsentligt sätt utan de arbetar utifrån
samma grundprinciper som med företag. Vi skulle dock vilja se att revisorns roll i idrottsföreningar
blir mer rådgivande och att rollen inte är densamma som i företag. Det som då skulle bli angeläget
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är att regelverk kring oberoendet blir tydliga och konkreta med vad som bör förväntas av revisorn.
På så vis hade idrottsföreningarna kunnat få mer rådgivning av revisorn och de hade kunnat skaffa
sig en god relation med personen och därigenom få kontinuerlig hjälp istället för att behöva
kompensera sina brister i arbetet på annat sätt. Vilket i värsta fall skulle kunna leda till brister vid
granskningen samt fel i redovisningen.
Med modellen nedan vill vi besvara vår frågeställning som var följande: Vilken är revisorns och
revisionens roll samt påverkan i svenska ideella idrottsföreningar och vad har det för betydelse på
idrottsföreningens arbete med ekonomiska kontra sportsliga mål?

Figur 6.1 Modell för resultatet av studien. Egen bearbetning.
I den genomförda studiens idrottsföreningar så finns det en tendens till konflikt mellan de sportsliga
och ekonomiska målen. De sportsliga målen sätts upp utav styrelsen och som nämnts tidigare så kan
det bero på att styrelserna ser föreningen som en lek och lätt kan bli fartblinda när pengarna börjar
rulla in i föreningen. De ekonomiska målen regleras av dels lagar och regler men även av
elitlicensen som ställer krav på ekonomin. Vår genomförda studie visar tydligt att revisorn alltid är
utanför allt vad det gäller målsättning i idrottsföreningar samt att denne inte är inblandad i de
operativa besluten. I studien finner vi dock att lagar och regler är inte anpassade för
idrottsföreningar och det är något som lagstiftarna borde se över. Trots det är revisorns uppgift inte
så annorlunda än vad den är i ett företag, men enligt oss borde revisorns rådgivning vara mer
accepterad i idrottsföreningar då det ideella syftet är prioritet. Revisorns roll kan dock ifrågasättas
då oberoendet blir svårare att uppnå i en idrottsförening där det kan finnas mer känslor inblandade
och här skulle kanske större krav kunna ställas på både revisorer och lekmannarevisorer. Vad det
gäller revisorns påverkan i idrottsföreningar har vi svårt att finna något konkret svar med denna
studien. Det vi tror på grund av de uteblivna svaren är att den kan anses vara väldigt liten. Det kan
även i det fallet bli en konflikt med revisorns oberoende om denne får en allt för stort inflytande i
idrottsföreningens verksamhet och således granskar sig själv.

6.2 Implikationer
Oberoendet är en viktig del i revisorns arbete, en viktig del att upprätthålla och inte låta sig
påverkas. Så är det vid revision av företag om inte annat, men hur är det då vad det gäller
idrottsföreningar eller kanske ideella föreningar överlag? Det finns klara och tydliga regler för vad
som gäller angående oberoendet för en revisor, men gäller det även idrottsföreningar och följs de?
Vidare studier kring dessa frågorna hade varit en intressant implikation till den redan existerande
datan som finns i vetenskapliga artiklar och annan litteratur.
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Idag följer idrottsföreningar i de högsta divisionerna i flera idrotter krav som sätts från deras
förbund, så kallade elitlicenser. Det finns således inga klara lagar och regelverk utfärdade från
svensk lagstiftning. På det sättet som idrottsföreningar idag drivs, i stort sett som företag, anser vi
att det krävs en sådan lagstiftning vad det gäller regler för redovisning och revision. Men hur ska de
då se ut? Vad ska omfattas av lagstiftningen och vad är relevant? Är det överhuvudtaget möjligt att
införa det? Samtidigt bör studien utforska om inte elitlicens borde vara något som omfattar fler av
de svenska idrottsförbunden än de som är idag. Det finns idrotter som växer i storlek och
idrottsföreningar som har en ökande omsättning, ett exempel på detta är innebandy. Dessa frågor
anser vi vara relevanta för vidare forskning då det kan vara ett stort bidrag till det svenska
samhället.
Vi anser även att en kvantitativ studie kring ämnet med nischade revisorer bland idrottsföreningar
hade varit ett gott bidrag till forskningen. Studien hade kunnat ge svar på vilken speciell kunskap
som efterfrågas hos idrottsföreningarna av en revisor samt vad idrottsföreningarna vill få ut av
revisorn. Vår studie har besvarat vilken roll revisorn har, men detta är kanske inte den rollen
idrottsföreningarna vill att revisorn ska ha. Det är en ytterligare implikation för vidare forskning
som vi tycker bör undersökas. Dessa delar anser vi vara en viktig del för framtida forskning då detta
kan vara till för att kunna anpassa framtida utbildningar av revisorer, och vem vet, kanske även
idrottsrevisorer.
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Bilaga 1 - Frågor till föreningar
Högskolan i Halmstad
Sektionen för Ekonomi och Teknik
Magisterprogrammet Revisor och Bank

Frågor till föreningar:
1. Allmänt
1.1 Berätta lite allmänt om er själva.
1.2 Hur är föreningen uppbyggd? Organisationsstruktur.
1.3 Finns de anställda personer i föreningen för att driva den; kanslipersonal och liknande? Vilka i
så fall och deras positioner.
1.4 Använder ni er av revisor? Krav osv.?
1.5 Vad vill föreningen uppnå? Exempel: uppflyttning till högre serier, undvika nedflyttning, god
ekonomi, etc. Hur ser klubbens mål ut, vad vill ni uppnå? Är det framförallt det sportsliga biten, den
ekonomiska biten eller är det en kombination? Förklara hur ni tänker.
1.6 Hur skulle du beskriva revisorns roll i föreningens mål? Är revisorn inblandad överhuvudtaget?
Kan ni se att revisorn på något sätt är inblandad i era mål och när ni sätter era mål? I så fall, på
vilket sätt, hur och varför?
2. Regelverk
2.1 Har framgångarna krävt utökat arbete? Det vill säga, har resan uppåt i seriesystemet gjort att
revisorn och revisionens påverkan blivit större?
2.2 Elitlicensens påverkan?
2.3 Är elitlicensen något som är bra? Är det bra att det ställs krav, vilka krav ställs och vilka bör
ställas?
3. Revisorn
3.1 Hur skulle du beskriva er relation med er revisor?
3.2 Vad anser du att revisorn och revisionen tillför er föreningar?
3.3 Tror du att revisorn påverkar ”välmåendet” för er förening? Är revisorn en viktig faktor för att
er förening ska gå runt rent ekonomiskt anser ni? Och varför?
3.4 Tror du föreningen hade klarat sig utan en revisor?
3.5 Vad anser ni vara den största fördelen med att ha en revisor?
3.6 Vad anser ni vara den största nackdelen med att ha en revisor?
3.7 Vet ni vad som krävs av er som förening vad det gäller revisor och revision från ert förbund?
4. Revision
4.1 Anser ni i föreningen att revisionen och slutprodukten (årsbokslutet) kan vara till nytta för er?
Varför? Till vad?
4.2 Efter revisionen, går ni igenom årsbokslutet tillsammans med revisorn noggrant och ser vad
som är bra och vad som är mindre bra som behöver förbättras?
5. Rådgivning

5.1 Använder ni er revisor vid rådgivning av frågor rörande klubbens ekonomi?
5.2 Vilken typ av rådgivning från revisorn anser ni i föreningen vara den som utnyttjas mest?
5.3 Vänder ni er till flera olika aktörer för att få rådgivning i ekonomiska frågor (budget, analyser,
skattefrågor, osv.)?
6. Avslutningsvis
6.1 Idrottsföreningar har svårt att överleva, varför är det så tror du?
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Bilaga 2 - Frågor till revisor
Högskolan i Halmstad
Sektionen för Ekonomi och Teknik
Magisterprogrammet Revisor och Bank

Frågor till revisor:
1. Allmänt
1.1 Berätta lite allmänt om dig själv.
1.2 Arbetar du med någon idrottsförening eller ideell förening?
1.3 Är det något som du anser vara speciellt i arbetet med ideella föreningar?
1.4 Är det något som man bör tänka på som revisor med/mot ideella föreningar?
1.5 Hur skiljer sig ditt arbetet mellan ideella föreningar och små företag?
1.6 Tidsaspekten mellan de båda, vilket är mest tidskrävande?
1.7 Vilken känsla får du av föreningens bemötande, använder föreningen dig som en tillgång eller
på ett mindre effektivt sätt?
1.8 Tycker du att de utnyttjar dig på rätt sätt eller skulle du anse att du kunde utnyttjas mer?
1.9 Hur tror du det påverkar att i föreningar är det förtroendevalda personer som sitter och tar
besluten som samtidigt har ett arbete som större fokus?
2. Regelverk
2.1 Hur ser lagar och regelverken ut för ideella föreningar kontra små företag, vilka är de största
skillnaderna enligt dig?
2.2 Elitlicenser för föreningarna, är dessa bra enligt dig? Vet ni vilka krav som ställs och är dessa
kraven bra? Bör det finnas ytterligare krav på föreningar?
2.3 Jämförelse med elitlicens: vad tycker du om revisionspliktens avskaffande för små företag?
2.4 Vet du vad som krävs av föreningen vad det gäller revisor och revision från föreningens
förbund?
3. Revisorn
3.1 Vilka delar i en förening är att anse som viktigast när du som revisor går igenom och granskar
deras material?
3.2 Är det den ideella föreningens egna vilja som gjort att ni har ett samarbete eller har det varit ett
krav för dem att ha revisor?
4. Revision
4.1 Hur ser den generella kunskapen om revision till ideella föreningar ut tror du i branschen?
4.2 Anser du som revisor att revisionen och revisionsberättelsen kan vara till nytta för föreningen?
Varför? Till vad?
4.3 Efter revisionen, går du igenom årsredovisningen tillsammans med föreningen noggrant och ser
vad som är bra och vad som är mindre bra som behöver förbättras från såväl deras sida som från din
sida?
5. Rådgivning
5.1 Hur är det med oberoende, är inte detta svårt till föreningar? Skiljer det sig mot små företag?

6. Beskattning
6.1 Hur är det med föreningars kunskap om beskattning och momsredovisning?
6.2 Arbetar du med detta något åt föreningen och i så fall på vilket sätt och hur?
7. Avslutning
7.1 Vad anser du svenska ideella föreningar (idrottsföreningar) kan göra bättre sett ur ekonomiskt
och revisions perspektiv för att överleva och uppnå lönsamhet?
7.2 Idrottsföreningar har svårt att överleva, varför är det så tror du?
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