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Abstract 

Title: The stakeholders effect on non-profit football organizations financial accounting  

Authors: Mathilda Bengtsson, Elizabeth Blixt and Johanna Boström  

Mentor: Simon Lundh 

The aim of this study is to investigate how the stakeholders of a non-profit organization affect 

the formulation of the annual report and which of the stakeholders who affect this.  

The study is focused on Swedish non-profit football organizations which have to adjust the 

annual reports to get the Elitlicens. The Swedish Football Association has got economic 

demands which the elite football clubs must fulfil to be granted Elitlicens. In case of a club 

does not succeed to fulfil these demands, they will be moved to a lower division.  

The empirical material consists of the annual report of three non-profit football organizations. 

Interviews have been done with a representative from each of the football organizations. 

When analysing the empirical material The Institutional theory and Resource Dependence 

Theory have been used. The theories have been combined in an analysis model. 

Based on the analysis the members and sponsors, of a non-profit organization, do not affect 

the way the annual reports are formed. The auditing firms have got a significant influence on 

the annual reports in the cases they create the reports. Swedish football clubs have to adjust to 

the demands of the Swedish Football organization and these demands have the biggest 

influence.  

 

Keywords: non-profit organization, annual report, resource dependence theory, institutional 

theory, accounting  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till det ämne som studien behandlar. Kapitlet avslutas med 

studiens forskningsfrågor, avgränsning och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Det svenska föreningslivet skiljer sig från föreningsliv i andra delar av världen. 

Anslutningsgraden till föreningar i Sverige är hög, i jämförelse med andra länder, och den 

demokratiska uppbyggnaden, vilken förekommer i de flesta ideella föreningarna, anses vara 

unik. Med den demokratiska uppbyggnaden menas medlemmarnas möjlighet att påverka 

verksamheten (Förening.se). För ideella föreningar är det relationen till dess medlemmar som 

är det centrala (Hemström & Giertz 2011 s. 8). Det är medlemmarna som beslutar om 

föreningens stadgar och alla medlemmar har en röst i stämman, som är det högst beslutande 

organet. Styrelsen bär ansvaret för att det ekonomiska arbetet sköts på ett bra sätt. 

Medlemmarna har inte själva rätten att kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag, för denna 

kontroll utses en revisor. De flesta demokratiska ideella föreningar utser en revisor, trots att 

det inte finns något lagstadgat krav (Hemström & Giertz 2011 s. 39). Det är viktigt att ha i 

åtanke att det är medlemmarna i ideella föreningar som är den drivande kraften och att 

föreningarna inte finns utan dem. 

I Sverige är ett medlemskap i en ideell förening något som de flesta personer har. År 2010 

hade åtta av tio vuxna ett medlemskap i en ideell förening (SCB, 2011). Det finns många 

ideella föreningar och dessa är beroende av bidrag för att ha möjlighet att fortleva. Ideella 

föreningar behöver inte registreras, vilket gör det svårt att veta hur många ideella föreningar 

som finns, men de kan vara lätta att hitta på grund av att de spelar en central roll i samhället. 

Exempel på ideella föreningar är hjälporganisationer, fackföreningar, hyresgästföreningar, 

politiska partier och idrottsföreningar (Hemström & Giertz, 2011, s. 14). Bidragsgivare till en 

förening kan till exempel utgöras av medlemmar som betalar medlemsavgifter till föreningen 

och de medlemmar som lägger ner frivillig tid i verksamheten. Bidragsgivarna bidrar med 

resurser och förväntar sig att föreningen ska förvalta dem på ett bra sätt, och ge så mycket 

värde som möjligt tillbaka till dem som den ideella föreningen verkar för. Intressenter som är 

engagerade i verksamheten, eller på något sätt har en inblick i hur den ideella föreningen 

förvaltar sina resurser, har själva en upplevd bild av föreningens resultat. För intressenter som 

däremot inte har någon direkt inblick i verksamheten kan det krävas någon form av 
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information som visar och beskriver den ideella föreningens prestation under året, för att 

dessa ska vara övertygade om att bidragen förvaltas väl. För vinstdrivande företag beskrivs 

resultatet i monetära termer, genom årsredovisningen. Kostnader och intäkter ställs mot 

varandra, och därigenom fås ett resultat som beskriver organisationens prestation. En ideell 

förening använder årsredovisningen för att visa hur bidragen till verksamheten har använts 

och ett monetärt resultat framställs.  

Genom nya regler och rekommendationer har redovisningen inom den ideella sektorn blivit 

alltmer standardiserad och lik kommersiell redovisning, den redovisning som vinstdrivande 

företag använder. Vid utvecklande av redovisningslösningar fastställer redovisnings-

professionen det syfte som är valt för det redovisningssystem som avses förändras. Syftet med 

dagens redovisning är att en ekonomiskt rättvisande bild av företaget skapas och att ge 

information till aktieägarna, vilka fattar vissa ekonomiska beslut utifrån informationen 

(Artsberg, 2005, ss. 38-39). I januari år 2000 började den nya Bokföringslagen (BFL) att 

gälla, vilken innebar utökad redovisningsplikt för ideella föreningar, och år 2001 infördes 

rekommendationer för ideella föreningar, vilka ökade kraven på föreningarnas redovisning 

(BFN 2002). I dagsläget är en ideell förening bokföringsskyldig om värdet av föreningens 

tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor, om föreningen bedriver näringsverksamhet eller om 

föreningen är moderföretag i en koncern. Den löpande bokföringen ska avslutas enligt BFL 

kapitel 6 (SFS 199:1078) med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Den utökade 

redovisningsplikten innebar att liknande redovisningsregler och -rekommendationer gäller för 

ideella föreningar som för vinstdrivande företag.  

1.2 Problematisering 

Ideella föreningar och vinstdrivande företag skiljer sig åt. Vinstdrivande företag strävar efter 

att ge vinst till ägarna medan en ideell organisation arbetar med att ge service som är gratis 

eller billigare än anskaffningskostnaden till bidragstagarna (Mautz 1994, refererad i Gustafson 

2006b, s. 9). Trots dessa skillnader påverkas organisationerna att redovisa på ett liknande sätt 

på grund av den ökade standardiseringen. Gustafson (2008, s. 178) ställer sig kritisk till att ett 

vinstdrivande företags redovisningspraxis är det mest optimala för ideella föreningar. Hon 

menar att siffrorna i en ideell förenings redovisning kanske inte säger så mycket om kvaliteten 

på föreningens verksamhet utan att en verbal berättelse behövs för att förtydliga. Genom att 

enbart betrakta siffrorna i resultaträkningen kan föreningens egentliga resultat förbises, alltså 

det som åstadkommits i verksamheten (Gustafson 2008, s. 179). Det är svårt att mäta effekten 
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av föreningars aktiviteter och därför fokuserar föreningarna på att göra ”rätt” saker. Det är 

intressenterna som bedömer vad ”rätt” saker innebär och det är därför viktigt att redovisa på 

ett sätt så att det resultatet framkommer (Gustafson 2008, s. 171). Ideella föreningars 

årsredovisning har alltså inte samma funktion som vinstdrivande företags årsredovisning. 

Vinstdrivande företag strävar efter ett bra ekonomiskt resultat, medan det för ideella 

föreningar är viktigt att till exempel visa hur intäkterna från medlemsavgifter och sponsorer 

har använts. En förenings olika intressenter kan vara intresserade av olika delar i 

årsredovisningen och därför skulle syftet med redovisningen vara olika beroende på om det 

till exempel är sponsorer, medlemmar, supportrar eller förbund som läser den. Anledningar 

till att en ideell organisation följer kommersiell redovisningspraxis kan bero på att det inte 

finns några andra bra sätt att upprätta organisationens redovisning på. Det kan också bero på 

att organisationer oavsett typ förväntas följa god redovisningssed för kommersiella 

organisationer eller att den ideella organisationens redovisare eller revisorer är vana vid 

kommersiell redovisning (Gustafson 2006a, s. 19). 

 

Ideella föreningar måste vara accepterade av deras omvärld för att de ska få bidrag från 

bidragsgivare och ha en möjlighet att fortleva. Om en ideell förening missbrukar resurser, 

missköter ekonomin, eller på annat sätt förverkar förtroendet hos intressenterna skulle 

föreningen förlora sin legitimitet. En förlorad legitimitet kan innebära att det inte längre 

tillförs några resurser, vilket kan resultera i nedläggning av föreningen. För att organisationer 

ska bli betraktade som legitima måste de anpassa sig till den omvärld de verkar i. I en 

organisations omgivning finns lagar och regler som de måste följa för att inte riskera 

sanktioner. Där finns även andra element som inte är direkt tvingande, men som de bör rätta 

sig efter. Dessa element är standarder och normer och kan efterföljas likt lagar eftersom de tas 

för givna av omgivningen (Furusten, 2007, s. 20). Genom att rätta sig efter normer och 

uppfattningar uppnår föreningarna legitimitet hos omvärlden (DiMaggio och Powell, 1983). 

DiMaggio och Powell (1983) skriver om den institutionella isomorfismen som påverkar 

organisationer att frivilligt eller ofrivilligt rätta sig efter praxis. Den process då aktörer allt 

mer liknar varandra kan delas upp i tre olika mekanismer: påtvingad isomorfism, imiterande 

processer och normativa påtryckningar. I denna studie har vi utgått ifrån institutionell teori, 

för att få en förståelse hur den institutionella isomorfismen påverkar ideella föreningars 

redovisningspraxis. Den andra teorin vi har utgått ifrån är Resource dependence theory (RD-

teorin), vilken behandlar organisationers beroende av resurser. En organisation är beroende av 

resurser för att överleva och ännu tydligare blir det för en ideell förening, vilken måste få 
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resurser från dess intressenter för att kunna existera. Detta medför att en ideell förening är i en 

beroendeställning (Gustafson, 2006a, ss. 25-26). I RD-teorin utgås ifrån att det finns fem 

faktorer som påverkar graden av osäkerhet kring en organisations resurser, detta påverkar i sin 

tur hur höga krav omvärlden kan ställa i utbyte mot sina resurser. De fem faktorerna är 

maktkoncentration, resurs, koppling till andra organisationer, konflikt samt beroende (Pfeffer 

och Salanciks 1978, s. 68). 

 

Det har tidigare gjorts få studier angående ideella föreningars redovisning. Vi vill därför bidra 

med ny forskning om redovisning i ideella föreningar genom att ge kunskap om vilka 

intressenter som påverkar ideella föreningars årsredovisning.  

1.3 Problemformulering 

Ideella föreningar står under tryck från flera håll. De har lagar, rekommendationer och praxis 

att följa, vilka är anpassade för vinstdrivande företag. Föreningarna är samtidigt beroende av 

bidrag från omgivningen för att överhuvudtaget kunna bedriva sin verksamhet. Omvärlden 

har en stor betydelse då ett gott rykte kan tänkas bidra till att fler engagerar sig i, och bidrar 

till föreningen. Aktörer i omgivningen kan bestå av allt ifrån vinstdrivande företag till 

enskilda individer. Dessa aktörer har möjlighet att påverka årsredovisningen. Detta har lett oss 

fram till följande frågor: 

 

- Hur påverkar ideella föreningars intressenter sättet som de ideella föreningarna 

redovisar på? 

- Vilka intressenter påverkar sättet som ideella föreningar redovisar på? 

1.4 Avgränsning 

De speciella förutsättningar som ideella föreningar ställs inför intresserade oss och vi har i 

denna studie tagit inspiration från Gustafsons (2006a) studie och har valt att studera en annan 

bransch, sport. Vidare har vi valt att avgränsa studien till ideella fotbollsföreningar med 

representationslag på elitnivå. Fotbollsföreningar valdes för att vi tre författare är intresserade 

av fotboll och har varit engagerade i fotbollsföreningar. Fotboll är även den största sporten i 

Sverige (Riksidrottsförbundet, 2013), vilket medför att många människor berörs på något sätt 

av fotboll. De kan vara medlemmar, utövare, förtroendevalda eller sponsorer. Dessa kan be-

nämnas som fotbollsföreningens intressenter. Människorna som berörs kan vara intresserade 

av att få information om föreningens verksamhet och hur den finansieras.  
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1.5 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån institutionell teori och RD-teorin söka svar på om ideella 

föreningars intressenter påverkar hur organisationerna redovisar. Denna studie utgår ifrån 

producentens perspektiv, hur denne upplever redovisningens funktion, både för föreningen 

men också för intressenterna. Producenten i detta sammanhang är fotbollsföreningen och de 

personer som är ansvariga för föreningens ekonomiska arbete.  
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2. Föreningarnas förutsättningar  

Detta kapitel har för avsikt att ge läsaren en uppfattning om vad en ideell förening är, hur 

den är uppbyggd och vilka lagar och regler som måste följas. I avsnitt 2.2 följer en förklaring 

av vad elitlicens är och vad som krävs av fotbollsföreningarna för att få den beviljad.  

2.1 Ideella föreningar 

Ideella föreningar hör organisatoriskt hemma i samma övergripande grupp av associationer 

som aktiebolag och ekonomiska föreningar. Regleringen av aktiebolag gäller främst upp-

byggandet av skydd av kapital, medan det för ekonomiska föreningar gäller relationen till 

deras medlemmar. Likt ekonomiska föreningar är relationen till medlemmarna det centrala för 

ideella föreningar. Det saknas däremot grundläggande lagstiftning för ideella föreningar. En 

ideell förening är en förening som uppfyller ett eller inget av de två krav som krävs för att den 

ska klassificeras som en ekonomisk förening. Dessa krav är främjande av medlemmarnas 

ekonomiska intressen samt ekonomisk verksamhet (Hemström & Giertz 2011, s. 32). Rätts-

regler för ideella föreningar tillkommer genom avgöranden från Högsta domstolen, men 

föreningarna berörs även av annan lagstiftning (Hemström & Giertz 2011, s. 8), exempelvis 

associationsrätten (Hemström & Giertz 2011, s. 33). Ideella föreningar som har större 

förmögenheter, är näringsidkare eller är moderföretag i en koncern omfattas av BFL, och i 

vissa fall även av Årsredovisningslagen (ÅRL) och Revisionslagen (Hemström & Giertz 

2011, s. 9). 

 

Ideella föreningar är bokföringsskyldiga om värdet av tillgångarna överstiger 1,5 miljoner 

kronor, om föreningen bedriver näringsverksamhet eller om föreningen är moderföretag i en 

koncern (SFS 199:1078, 2:2). Bokföringsskyldighet innebär att föreningen ska bokföra alla 

affärshändelser löpande, göra verifikationer för alla bokföringsposter, samt upprätta en 

systemdokumentation och behandlingshistorik. Föreningen ska spara all information om 

räkenskaperna och upprätta en balansräkning. Den löpande bokföringen ska sedan avslutas 

enligt BFL kap. 6, där det regleras vad en årsredovisning, ett årsbokslut och ett förenklat 

årsbokslut ska innehålla. Ideella föreningar som har en nettoomsättning som normalt uppgår 

till 3 miljoner kronor eller mindre eller som endast har ett fåtal fakturor får använda sig av 

kontantmetoden (SFS 199:1078 2011, 5:2), en ändring som skedde 2006 för att underlätta för 

mindre föreningar (Hemström & Giertz, s. 40). Det finns inga lagregler som skyddar 

föreningens fordringsägare, det vill säga de som bidrar med resurser, vilket innebär att 
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fordringsägarna bör vara aktsamma vid utbyte med ideella föreningar. Årsredovisningen får 

en säkerhetsgivande roll eftersom den kan användas för att kontrollera ekonomin i den ideella 

föreningen, innan affärer görs parterna emellan (Hemström & Giertz 2011, s. 41). 

 

Ett årsbokslut eller en årsredovisning måste upprättas av en ideell förening som är 

bokföringsskyldig. En årsredovisning ska upprättas av en ideell förening som uppfyller mer 

än ett av följande kriterier; haft mer än 50 anställda, haft en balansomslutning om mer än 40 

miljoner kronor eller haft en nettoomsättning om mer än 80 miljoner kronor för vart och ett av 

de två senaste räkenskapsåren (SFS 199:1078, 6:1). De ideella föreningar som inte behöver 

upprätta en årsredovisning men som är bokföringsskyldiga ska upprätta ett årsbokslut. En 

årsredovisning blir offentlig, vilket inte är fallet med ett årsbokslut (Hemström & Giertz 2011, 

s. 41). Enligt Bokföringsnämnden måste det tydligt framgå om det är en årsredovisning, ett 

årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut som har upprättats. Om en förening frivilligt väljer att 

avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning måste alla lagar och alla bestämmelser följas 

som gäller vid upprättandet av en årsredovisning (BFN 2011). Årsredovisningen ska skickas 

in till Bolagsverket (Bolagsverket 2012b). 

 

Medlemmarna antar de stadgar som finns i en ideell förening. Stadgarna ska bland annat 

innehålla vilket ändamål föreningen ska ha och hur beslut ska fattas i föreningen. Det är 

föreningens stadgar som styr verksamheten. Medlemmarna har rätt att kräva att de formella 

regler som finns i stadgarna följs av de som beslutar och driver verksamheten (Hemström & 

Giertz 2011, ss. 10-11). Det är ingen allmän rätt att vara medlem i en ideell förening, 

föreningen kan avgöra vem som får bli medlem. Det är fritt för medlemmarna att lämna 

föreningen såvida inte stadgarna innehåller uppsägningsfrister (Hemström & Giertz 2011, s. 

34).  

 

Det är styrelsen i en ideell förening som bär ansvaret för att det ekonomiska arbetet sköts på 

ett acceptabelt sätt. Medlemmarna har inte rätt att själva kontrollera hur styrelsen sköter sina 

uppgifter och hur den ekonomiska ställningen ser ut. Det finns inget lagstadgat krav på revisor 

men vanligast är att en sådan finns i demokratiska ideella föreningar. Revisorns uppgift är att 

granska hur styrelsen skött ekonomin i föreningen och, i de fall föreningen är bokförings-

skyldig, kontrollera att BFL:s regler följs. Det finns fall då en ideell förening enligt lag är 

tvungna utse en revisor, ett av dessa är när en årsredovisning måste upprättas enligt BFL 

(Hemström & Giertz 2011, ss. 39-40).  
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En ideell förening är en juridisk person, vilket kräver att någon företräder föreningen 

gentemot tredje man. Det är oftast styrelsen som har denna uppgift. De flesta ideella 

föreningar bygger på demokratiska principer, vilket leder till att det behandlas liknande frågor 

som i en ekonomisk förening. Vinst som uppkommit av ekonomisk verksamhet får inte delas 

ut till föreningens medlemmar eftersom föreningens karaktär då ändras från att vara en ideell 

förening till att bli en oregistrerad ekonomisk förening. Förslag om vinstdisposition behandlas 

på föreningsstämman (Hemström & Giertz 2011, ss. 35-36).  

 

För att en ideell förening ska få sitt organisationsnummer registreras föreningen hos 

Skatteverket (Bolagsverket 2012a). Ideella föreningar omfattas av förmånliga skatteregler och 

beskattas endast för fastighets- och rörelseintäkter. För att omfattas av dessa ställs fyra krav, 

vilka är ändamålskravet, verksamhetskravet, öppenhetskravet och fullföljdskravet. Kraven 

innebär att den ideella föreningen ska ha till syfte att främja allmännyttiga ändamål, vilka ska 

tillgodoses med 90-95%. Föreningen ska vara öppen för människor som delar föreningens 

intresse och målsättning, vilket innebär att föreningen inte får neka inträde om inte godtagbara 

skäl finns. Det sista kravet, fullföljdskravet, innebär att cirka 80 % av inkomsterna ska gå till 

den allmännyttiga verksamheten. Dessa inkomster kan vara medlemsavgifter, bidrag, gåvor 

och liknande inkomster som är avsedda att täcka föreningens löpande utgifter (Skatteverket). 

2.2 Elitlicens 

Fotbollsklubbar som har representationslag i Allsvenskan, Damallsvenskan eller Superettan 

har krav på sig att ansöka om och få elitlicens beviljad. För att få den beviljad krävs det att 

fotbollsklubbarna uppfyller ekonomiska krav. Dessa ekonomiska krav innebär att lagar, regler 

och rekommendationer inom redovisningsområdet måste följas och god redovisningssed 

måste iakttas. År 1999 beslutades det att kvalitetskraven beträffande klubbarnas ekonomi 

skulle skärpas för herrfotbollen, detsamma beslutades för damfotbollen år 2001. År 2001 

(2004 för Damallsvenskan) infördes ekonomikriterier som fotbollsklubbar måste uppfylla för 

att få elitlicensen beviljad. Dessa kriterier är uppdelade i A- och B-kriterier. I de fall som A-

kriterierna inte uppfylls, beviljas inte den licens som krävs för att tillåtas spela i den aktuella 

serien. Om B-kriterierna inte uppfylls, berättigas spel i den aktuella serien men påföljder kan 

utdömas. Det är SvFF:s Disciplinnämnd som ansvarar för utdömande av sanktioner när B-

kriterierna inte uppfylls. För att uppfylla A-kriterierna krävs bland annat att klubben har minst 

en godkänd revisor, att räkenskapsåret följer kalenderår, att klubben inte får visa negativt eget 
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kapital på balansdagen, att klubben inte får ha några förfallna skulder per den 31 augusti varje 

år och att styrelsen ska, den 1 oktober, lämna in ett underskrivet uttalande om att klubben inte 

saknar ekonomiska förutsättningar för att driva verksamheten under hela nästkommande år. 

B-kriterierna innefattar regler om exempelvis när årsmöte senast ska hållas för föreningen, när 

den ekonomirapport som är fastställd av SvFF ska vara förbundet tillhanda och att räken-

skaperna ska följa en föreskriven kontoplan som Förbundsstyrelsen utformat (Anvisningar till 

elitlicensens ekonomikriterier, 2013).  

I dokumentet ”Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier” framhålls att anvisningarna inte 

är uttömmande, utan att utgångspunkten alltid är vad god redovisningssed föreskriver. 

Redovisningsreglerna som finns anvisade har dock tolkningsföreträde, för att inte klubbar ska 

skaffa sig redovisningsfördelar. Den som är sökande till elitlicens ska vara en juridisk person, 

i enlighet med gällande definition i svensk rätt och SvFF:s stadgar, som är ansvarig för att 

bedriva fotbollsverksamheten för det lag som deltar i det nationella seriesystemet. Den 

juridiska personen ska antingen ha ett medlemskap i SvFF eller ha ett associerat medlemskap 

(gäller IdrottsAB, lag som bedrivs som aktiebolag). Medlemsföreningar i Specialidrotts-

förbund (SF) är tillåtna att överlåta rätten att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB 

och formerna för detta finns reglerat i SvFF:s stadgar. Oavsett i vilken associationsform som 

fotbollsverksamheterna bedrivs ska de behandlas på samma sätt, vilket innebär att elit-

licensens ekonomikriterier gäller oberoende av associationsform. I de fall som det finns flera 

koncernföretag ska redovisning och uppföljning ske på koncernnivå. Det finns möjlighet för 

klubben att välja på vilken nivå uppföljning av ekonomikriterierna ska ske för IdrottsAB:t, att 

enbart mäta IdottsAB:t eller att mäta hela föreningskoncernen. Valet måste vara konsekvent 

från år till år så länge det råder liknande förutsättningar. Svenska Fotbollsförbundets licens-

nämnd har rättighet att justera mätnivån för klubbarna (Anvisningar till elitlicensens 

ekonomikriterier, 2013).  

Som nämnts ovan måste klubbarna bedriva sin verksamhet med sund ekonomi samt iaktta god 

redovisningssed, enligt SvFF:s stadgar. Klubbarna som ansöker om elitlicens måste upprätta 

en årsredovisning baserad på IFRS eller ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd i K3 

(BFNAR 2012:1). De klubbar som faller in under K3-regelverket ska redovisa enligt detta. I 

praktiken omfattas klubbar som ansöker om eller innehar elitlicens av BFL, och i och med det 

också av ÅRL (Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier, 2013).  
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I de fall som det råder koncernförhållanden är det krav på att koncernredovisning ska 

upprättas enligt förvärvsmetoden, den ekonomiska rapporteringen krävs då in från både 

dotterbolag och moderförening eller moderbolag. Vid koncernredovisning ska föreningens, 

moderföretagets, befintliga redovisningsprinciper tillämpas (Anvisningar till elitlicensens 

ekonomikriterier, 2013). 
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3. Teori  

I följande kapitel presenteras de två teorier som denna studie har utgått ifrån, institutionell 

teori och RD-teori. Först presenteras båda teorierna för att sedan förklaras mer ingående var 

för sig. 

 

Organisationer blir alltmer lika varandra på grund av lagar och normer som finns till på grund 

av en strävan efter standardisering (DiMaggio och Powell, 1983). Strävan efter standard-

isering berör ideella föreningar, då de alltmer förväntas följa kommersiell redovisning. Den 

institutionella teorin och RD-teorin används i denna studie för att analysera intressenters på-

verkan på de ideella fotbollsföreningarnas årsredovisning. 

3.1 Den institutionella teorin 

Det institutionella perspektivet grundas i att aktörer rättar sig efter normer och uppfattningar 

för att uppnå legitimitet. Isomorfismen är en betydande process inom den institutionella teorin 

och innebär att organisationer frivilligt, för att rätta sig efter standards, eller ofrivilligt, av 

tvång, antar en praxis (DiMaggio och Powell, 1991 ss. 67-73). Den institutionella isomorfism-

en leder till att aktörer antar liknande praxis som följd av institutionella påtryckningar från 

omvärlden. Denna process delas in i tre olika mekanismer: påtvingad isomorfism, imiterande 

processer och normativa påtryckningar (DiMaggio och Powell, 1991 ss. 67-73). Modellen 

nedan illustrerar de tre mekanismernas påverkan på redovisningspraxisen i ideella organi-

sationer, sedan förklaras mekanismerna mer ingående.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen bearbetning av Kommersiella redovisningsnormers påverkan på 

redovisningspraxis ideella organisationer (Gustafson 2006a, s. 19). 
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Påtvingad isomorfism 

Den påtvingade isomorfismen uppstår till följd av formella eller informella påtryckningar från 

de organisationer som organisationen är beroende av. Denna isomorfism innebär att organi-

sationen påverkas av kulturella förväntningar i organisationens omvärld. Påtryckningarna kan 

kännas som tvång, övertalning eller som en inbjudan till att ingå hemliga överenskommelser. 

Den påtvingade isomorfismen finns i form av lagar eller sociala normer (DiMaggio & Powell 

1983). Problem kan uppstå för organisationer då exempelvis politiska beslut ofta tas av någon 

som saknar erfarenhet från att jobba ”på golvet” och inte kan sätta sig in i den operativa 

personalens situation och förstå konsekvenserna beslut får. Besluten påverkar många olika 

organisationer och branscher och det kan därför vara svårt att anpassa dessa till sin organi-

sation (Pfeffer och Salancik 1978, s. 191). 

 

Imiterande processer 

Imiterande processer uppstår när organisationer är osäkra på hur de ska hantera en situation 

och härmar liknande organisationers lösningar. Att efterlikna andra organisationer anses vara 

ett enkelt sätt att lösa problem utan att behöva lägga ner mycket resurser. Organisationer som 

inte har behov av att imitera andra uppfattas ha hög standard och legitimitet, vilket leder till 

att andra företag ser upp till och efterliknar dem. Överföring av information och lösningar ger 

möjlighet till imitering och sker ofta genom personalomsättning, då den nyrekryterade 

personalen för med sig sina erfarenheter från tidigare arbetsplatser (DiMaggio & Powell 

1983).  

 

Normativa påtryckningar 

Den tredje formen av isomorfism, normativa påtryckningar, härstammar från professionalism 

och uppstår när professionella grupper ställer krav på att professionen i en organisation ska 

rätta sig efter normer och regler (Gustafson 2006a, s. 16). Riktlinjer för professioner uppstår 

mestadels på universitet och professionella institut. Personalen inom professionen måste enas 

med personer som står utanför professionen, chefer, kunder och så vidare, och det kan då 

uppstå oenighet mellan parterna. Chefer kan exempelvis vilja agera på ett sätt som är effektivt 

för organisationen medan en redovisningsekonom vill handla enligt professionens riktlinjer. 

De inom en profession måste även ta hänsyn till den påtvingade isomorfismen och imiterade 

processerna samt hålla sig uppdaterade kring nya riktlinjer och normer. Professionen omfattar 
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allt fler människor, då fler utbildar sig. Detta leder till att nätverken blir större, vilket i sin tur 

gör att de nya normerna sprids fortare (DiMaggio och Powell 1983).  

3.2 Resource Dependence Theory 

Organisationer är beroende av resurser för att överleva. För att kunna anskaffa resurser måste 

en organisation samspela med dem som kontrollerar resurserna, vilket kan innebära osäkerhet 

för organisationen. De som kontrollerar resurserna kan vara opålitliga, speciellt när resurserna 

är knappa. Organisationens beroende av resurser medför att den är beroende av sin om-

givning. Organisationen är länken som påverkar de beteenden som finns hos aktörerna i om-

givningen. Dessa aktörer har varierande intressen vilket leder till inkompatibla preferenser 

och mål (Pfeffer & Salancik, 1978, ss. 258-259).  

 

Beroende kan definieras som betydelsen av en given input eller output för organisationen och 

i vilken utsträckning resursen kontrolleras av relativt få organisationer. En resurs som inte är 

viktig för organisationen skapar inget beroende. Detsamma gäller om resursen är viktig men 

är kontrollerad av, och därmed tillgänglig för, ett flertal aktörer. Omfattningen av beroendet 

mäter makten hos externa organisationer eller grupper i den givna organisationens omgivning 

(Pfeffer & Salancik 1978, ss. 51-52). 

 

Kontroll är förmågan att påbörja eller avsluta aktiviteter som organisationen helst vill, dock 

har en organisation aldrig full kontroll över aktiviteterna. Det viktigaste för organisationen 

angående kontroll är att få individer att agera för deras skull, samt att reglera användningen, 

tillgängligheten och fördelningen av organisationens resurser. Det är upp till dem som är i be-

hov av resurser att försöka kontrollera och påverka den organisation som innehar resurserna. 

Aktörer använder sina egna resurser, i form av prestationer, i utbyte mot ökad kontroll över 

den gemensamma ansträngningen som de sedan använder för att påbörja handlingar som 

gynnar deras intressen. Aktörer får mer kontroll över organisationen i den utsträckning som 

de förutser vilka resurser som är kritiska och knappa (Pfeffer & Salancik, 1978, s. 259). 

 

Det är lättare att uppfylla ett eller flera kompatibla krav än att uppfylla konkurrerande krav 

från flera aktörer. Organisationer kräver viss bestämmanderätt för att kunna justera för 

oförutsedda händelser som kan dyka upp. Eventuella framtida förändringar blir svåra att 

utföra om beteendena är kontrollerade. Organisationer söker stabilitet och visshet i sina egna 

resursutbyten för att undvika att bli kontrollerade. Organisationen står dock inför ett dilemma. 
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Framtida anpassningar för organisationen kräver möjlighet att förändra och rätten att anpassa 

sina handlingar. Behovet av säkerhet och stabilitet kräver samtidigt utveckling av mellan-

organisatoriska strukturer av samordnade handlingssätt. För att en organisation ska vinna 

kontroll måste den offra en del av dess självstyre. Organisationer försöker undvika att vara 

beroende av andra aktörer, samtidigt som de försöker behålla sitt självstyre (Pfeffer & 

Salancik, 1978, s. 261).  

3.3 RD-modell 

För att förklara relationerna mellan faktorer i en organisations omgivning, använder sig 

Pfeffer och Salancik (1978, s. 68) av en modell, vilken Gustafson (2006a, s. 22) benämner 

RD-modellen. I modellen har Pfeffer och Salancik (1978, s. 68) visat att de olika 

dimensioner som finns i organisationers omgivning är beroende av varandra. Relationerna 

mellan de olika dimensionerna i en organisations miljö visas i modellen nedan. Strukturella 

egenskaper i miljön är åtskilda från relationer mellan sociala aktörer och utfallet av dessa blir 

osäkerhet, vilket går att se i modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 RD-modellen (Pfeffer & Salancik 1978, s. 68). Översättning Gustafson (2006a, s. 22). 

 

De strukturella egenskaperna i organisationens omgivning delas in i tre faktorer. Dessa är 

maktkoncentration, alltså i vilken utsträckning makt och auktoritet i miljön är vitt spridd, 

resurser, vilka innefattar möjligheten till eller bristen på kritiska resurser, samt kopplingar till 

andra organisationer. De tre strukturella egenskaperna fastställer de sociala aktörernas 

relationer. Relationen mellan de sociala aktörerna är uppdelade i grad av konflikt och 

beroende, vilka fastställer osäkerheten som en organisation möter. Osäkerheten i en 

organisations miljö är graden av hur mycket av framtiden som inte går att förutsäga. 
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Osäkerhet är i sig själv inte problematisk, utan det problematiska uppkommer när osäkerheten 

involverar betydelsefulla interaktioner med viktiga parter inom organisationens 

omgivning (Pfeffer och Salancik 1978, s. 68).  

 

Beroendeförhållanden uppstår i ett socialt system när en aktör inte har full kontroll över alla 

förutsättningar som är nödvändiga för att verkställa en aktivitet eller för att uppnå det resultat 

som önskas av en aktivitet (Pfeffer & Salancik 1978, ss. 39- 40). Beroendeförhållanden är en 

följd av att organisationer är beroende av att göra affärer med sin omgivning för att kunna 

skaffa de nödvändiga resurser som behövs för överlevnad (Pfeffer & Salancik 1978, ss. 42-

43). Det finns flera sätt att kategorisera beroendeförhållanden, varav ett är att dela upp de i 

resultat och beteende. Dessa kan förekomma enskilt eller tillsammans. Begreppet resultat i 

detta sammanhang innebär att det resultat som uppnås av organisation A är beroende av, eller 

gemensamt bestämt av, resultatet från organisation B. Beroendeförhållanden beträffande 

beteende innebär att aktiviteterna är beroende av handlingarna hos en annan aktör. Vidare kan 

beroendeförhållanden vara tävlingsinriktade eller symbiotiska. I en tävlingsinriktad relation 

kan resultatet som är uppnått av den ena organisationen enbart bli högre om resultatet från den 

andra är lägre. I en relation där förhållandet är symbiotiskt är den enes output den andres 

input. Beroendeförhållandet behöver inte vara symmetriskt, ett exempel på det är då en 

organisation har ett utbyte med en aktör samtidigt som aktören är organisationens konkurrent 

(Pfeffer & Salancik 1978 s. 41). Beroendeförhållanden kan skapa osäkerhet för organisationer 

genom brist på koordination av aktiviteter mellan olika aktörer. Denna osäkerhet kan lösas 

genom att öka organisationernas gemensamma kontroll över varandras aktiviteter, alltså att 

öka beroendeförhållandena mellan aktörerna. En organisations lösning på problem med 

osäkerhet kan skapa mer osäkerhet för andra organisationer (Pfeffer & Salancik 1978, ss. 42-

43). 

 

Organisationer måste lita på sin omgivning eftersom de varken är självständiga eller 

självförsörjande. De är beroende av sin omgivning för att överleva. För att organisationer ska 

få det stöd som de behöver från externa grupper eller organisationer kan dessa kräva särskilda 

prestationer i utbyte. Ju mer beroende en organisation är av sin omgivning, desto högre krav 

kan omgivningen ställa. Kraven kan dock hamna i konflikt med organisationens framtida 

handlingar och dess samarbete med andra organisationer. Organisationens överlevnad kan 

riskeras av att följa alla krav, vilket gör det viktigt att reflektera över kraven innan de följs 

fullt ut (Pfeffer & Salancik 1978, s. 43).  
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Det finns tre faktorer som avgör en organisations beroende av andra. Faktorerna är betydelsen 

av resurser, i vilken utsträckning som intressegruppen har bestämmanderätt över resursens 

fördelning och användning samt om det finns få alternativ eller till vilken grad intresse-

gruppen har kontroll över resurserna (Pfeffer & Salancik 1978, s. 45). Den första faktorn, 

betydelsen av resurser, kan delas upp i hur betydelsefull resursen är samt hur kritisk den är. 

Omfattningen av utbytet av resurser bestämmer hur betydelsefull den är och det mäts genom 

att fastställa den totala inputen, alternativt den totala outputen. Ju färre resurser organisationen 

behöver som input, desto mer beroende är den av resurserna och vice versa. Organi-

sationens förmåga att klara sig utan resursen bestämmer hur kritisk den är. En resurs kan vara 

kritisk även om den utgör en liten del av inputen. Det är viktigt för organisationen att ha 

stabilitet i tillhandahållandet av resurser. Osäkerhet eller instabilitet av tillgången till en resurs 

hotar organisationens överlevnad (Pfeffer & Salancik 1978, ss. 46-47). Den andra faktorn som 

bestämmer beroendet hos en organisation av en annan är vem som bestämmer över för-

delningen av resurser. Bestämmanderätten över fördelningen av resurser är extra viktig om 

resurserna är knappa eftersom dessa resurser är kritiska. Det finns olika typer av kontroll över 

resurser, till exempel genom ägande av kunskap och äganderätter eller tillgång till resurser 

(Pfeffer & Salancik 1978, ss. 47-49). En organisations beroende av en annan kan också be-

stämmas av maktkoncentrationen av resurskontroll, eller i vilken utsträckning transaktionerna 

sker med relativt få eller en enda organisation. Detta utgör den tredje faktorn som avgör 

organisationers beroende av varandra. Maktkoncentration finns i flera former, exempelvis 

monopolställning, enskilda individer som tillsammans enas eller system som på något sätt 

reglerar resurser (Pfeffer & Salancik 1978, ss. 50-51). 

 

Dessa två teorier har alltså legat till grund för insamling och analys av det empiriska 

materialet.  
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4. Metod 

I detta avsnitt förklaras studiens forskningsdesign och tillvägagångssätt. Sedan följer en mer 

ingående beskrivning av studiens avgränsning. En metodreflektion avslutar kapitlet. 

4.1 Forskningsdesign och tillvägagångssätt 

En av grundpelarna i denna studie är Gustafsons (2006a) studie om redovisning i ideella 

föreningar. Vi har använt institutionell teori och RD-teorin vid analys av empirin. Dessa 

teorier är klassiska och väl refererade. Studien har inslag av både en deduktiv och induktiv 

ansats. Det är en deduktiv ansats då studien utgått ifrån existerande teori. Genom att öka 

förståelsen för området finns inslag av en induktiv ansats (Bryman & Bell 2011, ss. 31-35). 

Det är en kvalitativ studie då vi har samlat in, tolkat och analyserat data (Bryman & Bell 

2011, s. 49). Det främsta analyseringsmaterialet har bestått av svaren från intervjupersonerna, 

deras personliga syn och uppfattning om fotbollsföreningens årsredovisning och om 

intressenters användning av den. För att komplettera den information som har erhållits från 

intervjuerna har respektive förenings årsredovisning använts.  

Informationen har samlats in vid en viss tidpunkt, detta är således inte en studie över tid. 

Studien bygger på en tvärsnittsdesign med i huvudsak semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod med respektive förenings årsredovisning som komplement. Flera fall har 

studerats, närmare bestämt tre fotbollsföreningar på elitnivå. Detta gjordes för att få en 

övergripande bild av företeelsen. Att enbart studera en fotbollsförening var inte aktuellt, 

eftersom studien avser att få en förståelse för hur fotbollsföreningar använder sig av de finans-

iella rapporterna och om de anser att de finansiella rapporter som används i dagsläget ger 

läsaren av rapporterna en bra bild av verksamhetsåret. Om enbart en organisation hade 

studerats skulle det ha varit svårare att få en övergripande bild (Bryman & Bell 2011, ss. 76-

81). 

Ett bekvämlighetsurval har använts eftersom valet av intervjupersoner bestämdes utifrån vilka 

fotbollsföreningar som hade representanter som ville ställa upp på en intervju (Bryman & Bell 

2011, s. 204). Representanterna skulle bestå av någon som har insyn i ekonomin i fotbolls-

föreningarna. Det är viktigt att ha i åtanke att beroende på vem som intervjuas inom organi-

sationen, och vilken ställning denne har, kan åsikterna och därmed svaren variera (Bryman & 

Bell 2011, s. 204). En klubbchef kan exempelvis beskriva organisationens praxis på ett annat 



18 
 

sätt än vad en ekonomiansvarig skulle beskriva den. I denna studie har en föreningschef och 

två ekonomiansvariga intervjuats.  

Många fotbollsföreningar är små och inte skyldiga att upprätta årsbokslut eller årsredovisning. 

Det innebär att en studie av mindre föreningars redovisning skulle försvåras, på grund av brist 

på information. För att få tillräckligt med information och data till denna studie har större 

fotbollsföreningar, med representationslag på elitnivå, studerats. Fotbollsföreningar som har 

representationslag på elitnivå är tvingade att uppfylla obligatoriska kriterier för att erhålla 

elitlicens. Elitlicensen, vilken Svenska Fotbollsförbundets Licensnämnd tilldelar krävs för lag 

i Superettan, Allsvenskan och Damallsvenskan och innebär att krav ställs på fotbolls-

föreningarnas ekonomi. Föreningarna måste uppfylla ett antal ekonomiska kriterier för att inte 

tvångsförflyttas till en lägre division (Svensk Fotboll 2013).  

 

Empirin som har samlats in har sammanställts och analyserats. Under hela processen av 

insamling och analysering av data har vi utgått ifrån de två teorier som beskrivits i teori-

avsnittet. Utifrån varje intervju identifierades nyckelord. Med utgångspunkt i dessa nyckelord 

urskildes teman. I sökandet efter teman granskades varje intervjufråga med tillhörande svar 

var för sig, i vissa fall gav svaret på en fråga även svaret på en annan. Samband mellan de 

olika temana har identifierats med hjälp av teorin.  

4.2 Intervjuerna 

Semistrukturerade intervjuer har utförts och utgångspunkten var att följa intervjuguiden. 

Allteftersom intervjun utvecklades ställdes uppföljningsfrågor, och de i förväg nedskrivna 

frågorna på intervjuguiden ställdes i den ordning som passade för den aktuella intervjun. Det 

har alltså funnits en viss mån av flexibilitet (Bryman & Bell 2011, s. 476). Majoriteten av de 

frågor som har ställts har varit allmänt formulerade för att respondenten skulle få utrymme att 

kunna ge sin bild och ge så detaljerade svar som möjligt (Bryman & Bell 2011, s. 218). Om 

intervjuaren noterade att respondenten lät osäker och inte förstod frågan, krävdes det av 

intervjuaren att omformulera frågan för att respondenten skulle förstå och kunna ge ett giv-

ande svar (Bryman & Bell 2011 s. 476). En ostrukturerad intervju var inte aktuell, då 

intervjun hade kunnat ledas in på ämnen, som säkerligen hade varit intressanta, men som inte 

är av intresse att undersöka i denna studie. Ett visst mått av struktur krävdes därav för att 

intervjupersonen skulle ledas in på rätt teman (Bryman & Bell 2011 s. 479).  
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Vid utformandet av intervjuguiden har vi utgått ifrån de två teorierna som har beskrivits i 

tidigare avsnitt. Inspiration har även tagits ifrån de frågor som Gustafson (2006b ss. 143-151) 

ställde i sin studie men har anpassats till denna studie. Varje årsredovisning har lästs igenom 

inför varje intervju för att kunna anpassa frågorna ytterligare efter föreningarnas specifika 

förutsättningar. Frågor som besvaras i årsredovisningen togs bort från frågeschemat och 

frågor eller oklarheter som uppkom vid läsandet av årsredovisningen har lagts till. Årsredo-

visningen var även en hjälp för att vi som intervjuare skulle vara pålästa och insatta i resp-

ektive förenings verksamhet och ekonomi, något som var till fördel då intervjuerna ägde rum. 

Föreningarna är utspridda över landet, vilket gjorde det svårt att arrangera personliga 

intervjuer av tidsmässiga och ekonomiska skäl (Bryman & Bell 2011 s. 482). Intervjuerna 

gjordes via telefon alternativt videosamtal. En fördel med telefonintervjuer är att intervjuarens 

påverkan på respondenten minskas. Olika faktorer hos intervjuaren, exempelvis kön, ålder 

eller intervjuarens närvaro, kan påverka respondenten att svara på ett visst sätt. Distansen 

minskar effekterna av denna felkälla (Bryman & Bell 2011 ss. 220-221). En nackdel med 

telefonintervjuer är att de inte kan pågå under lika lång tid, enligt Frey (2004, refererad i 

Bryman & Bell 2011, s. 221), som direkta intervjuer kan. Det kan vara svårt att hålla 

respondenten fokuserad lika länge dels då distansen eliminerar den personliga kontakten. Vid 

en telefonintervju är det lättare för respondenten att avbryta intervjun än vid personliga 

intervjuer, då det är lättare att avsluta ett samtal än att be någon att lämna rummet. Det 

ställdes därför större krav på intervjuaren, frågorna som ställdes och respondenten för att få ut 

tillräckligt med information från intervjun. Vid intervjun via videosamtal var det möjligt att se 

respondenten och intervjuaren kunde då läsa av och reagera på respondentens ansiktsuttryck, 

vilket var en fördel för intervjuaren.  

Mail skickades till föreningarna som var av intresse för studien, med en beskrivning av 

studiens syfte och en förfrågan om en intervju. Tillräckligt många svar erhölls inte och därför 

gjordes en uppföljning via telefon. Det bokades tid för intervju med representanterna från de 

fotbollsföreningar som var intresserade. Respondenterna fick själva avgöra om intervjun 

skulle göras via telefon eller videosamtal för att de skulle vara bekväma under 

intervjutillfället. Intervjuer bör genomföras i en lugn miljö, utan onödiga avbrott (Bryman & 

Bell 2011 s. 481). Att i förväg boka en tid med respondenten gav denne möjlighet att avsätta 

den tid som krävdes för intervjun. Högtalare användes vid intervjuerna för att alla tre 

intervjuare skulle kunna höra, tolka och ställa frågor. Användande av högtalare godkändes 

först av respondenterna. En fråga ställdes i intervjuns inledande fas huruvida respondenten 



20 
 

ville vara anonym eller inte. En av oss ställde frågorna under hela intervjun, och de två 

passiva intervjuarna förde mer utförliga anteckningar än intervjuaren som ställde frågorna. 

Intervjuerna spelades inte in, dels för att vi saknade de tekniska möjligheterna för att spela in 

från telefonens högtalare och dels för att vi inte ville riskera att respondenterna kände 

osäkerhet om vi, som var helt okända för dem, spelade in intervjun. Osäkerhet hos 

respondenterna kan innebära att de väljer att avbryta intervjun alternativt att de inte svarar 

uppriktigt på frågorna. Transkribering var alltså inte aktuellt. Intervjuerna skrevs ner och en 

sammanfattning tillsammans med eventuella kompletteringsfrågor skickades till respektive 

respondent.  

4.3 Reliabilitet och validitet 

Det finns en tydlig beskrivning av hur studien och intervjuerna har utförts. Detta ökar 

möjligheten att replikera studien, vilket ger en hög extern reliabilitet. Vad gäller den interna 

reliabiliteten, huruvida personerna som utför studien kommer överens och tolkar på liknande 

sätt, har vi varit noga med att alla tre har varit överens om vad syftet med studien är och 

därifrån gemensamt utformat intervjufrågorna som lett oss fram till svar på forskningsfrågan. 

För att ytterligare öka den interna reliabiliteten diskuterades och tolkades materialet direkt 

efter varje intervju (LeCompte & Goetz 1982, refererat i Bryman & Bell 2011 s. 401).  

Vid framtagandet av intervjufrågorna kopplade vi frågorna till de begrepp som användes i de 

teorierna som studien grundas i. De begrepp som finns i teorin användes inte i intervju-

frågorna, utan frågorna ställdes på ett sätt som gjorde att respondenterna skulle förstå och 

kunna besvara dem. Hur frågorna har kopplats till teorin beskrivs i bilagan. Vid samman-

ställning och tolkning av empirin är det viktigt att frågorna med respektive svar kopplas till 

begrepp i teorin. Dessa åtgärder stärker den interna validiteten. I denna studie är det proble-

matiskt, såsom i de flesta kvalitativa studier, att ha en hög extern validitet eftersom endast ett 

fåtal fotbollsföreningar studeras (LeCompte & Goetz 1982, refererat i Bryman & Bell 2011 s. 

401). Respondentvalidering har skett i denna studie genom att svaren har sammanställts 

omedelbart efter intervjuerna och sedan skickats till respektive respondent via mail för att de 

skulle ha möjlighet att tillägga något eller ändra svar, ifall något har missuppfattats (Bryman 

& Bell 2011 s. 402). Detta var av extra vikt eftersom intervjuerna inte spelades in.  
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4.4 Metodreflektion  

Var och en av oss hade en personlig bild av fotbollsföreningars verksamhet, då vi alla har 

varit engagerade och aktiva i fotbollsföreningar innan studien påbörjades. Det kan vara 

mycket som tas förgivet att läsaren förstår om fotbollsföreningar som egentligen hade behövts 

utvecklas. Det var samtidigt en fördel att ha en viss kunskap om ämnet sedan tidigare för att 

vi skulle ha en bättre förståelse för respondenten och dennes svar på frågorna.  

Ett visst mått av struktur av intervjun var en fördel eftersom vi turades om att genomföra 

intervjuerna. Intervjuguiden ökade jämförbarheten mellan informationen som utvanns ur varje 

intervju. Det fanns även utrymme under intervjuerna att ställa följdfrågor utefter respondent-

ens svar. Vi insåg i efterhand att en fråga angående respondentens utbildning borde ha ställts, 

då svaren hade kunnat användas vid analys av den normativa påverkan på årsredovisningens 

utformning. Vi insåg även att frågan som ställdes huruvida begreppet resultat är ett relevant 

begrepp för föreningen inte var relevant för vår studie då vi inte studerar begreppen i 

finansiella rapporter. Frågan gav oss trots det givande svar som kom till användning i 

analysen. Personliga intervjuer hade varit att föredra om möjlighet hade funnits. Vi fick 

känslan av att respondenterna inte hade fullt fokus under intervjuerna då störningsmoment 

uppstod under samtliga intervjuer. Att vi inte hade någon möjlighet att spela in intervjuerna, 

och då inte heller kunde transkribera innehållet, var till vår nackdel då vi fick lita på våra 

anteckningar och minnen. Viktig information kan därmed gått förlorad.  

I denna studie intervjuades en representant från varje förening och denne fick svara för hela 

föreningen. Det kan finnas ett glapp mellan respondentens personliga uppfattning och 

föreningens uppfattning. Detta kan ha påverkat den information som samlades in från 

intervjuerna och vi var tvungna att ha i åtanke att det var just respondentens personliga upp-

fattning och åsikt som framgick. 
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6. Empiri 

I följande avsnitt ges en kort beskrivning av föreningen, vilket framgår i årsredovisningen, 

följt av vad som framgått under intervjun. Detta görs för respektive förening. De tre förening-

arna som har studerats benämner vi som Förening A, Förening B samt Förening C. 

6.1 Förening A 

6.1.1 Årsredovisning  

Förening A är moderförening i en koncern och äger 50,4 % av rösterna och 29,6 % av 

kapitalet i dotterbolaget.  Elitverksamheten bedrivs i aktiebolaget och ungdomsverksamheten 

bedrivs i föreningen. Förening A är bokföringsskyldig då tillgångarna överskrider BFL:s 

gränsvärden. Moderföreningens nettoomsättning utgörs huvudsakligen av medlemsavgifter, 

skolsamarbeten och övergångsersättningar. Posten Övriga rörelseintäkter består framförallt av 

vidarefakturerade lagrelaterade kostnader samt erhållna statliga och kommunala bidrag i 

moderföreningen. I årsredovisningen går att utläsa att föreningen och aktiebolaget, till-

sammans med andra delägare i aktiebolaget vill bidra med resurser till förmån för ungdoms-

verksamheten, för att utvecklingen ska fortsätta i en positiv riktning. Koncernens resultat-

utveckling de närmsta åren är viktig för dess framtida utveckling, vilket framhålls i års-

redovisningen. Fokus läggs därför på förbättrad lönsamhet genom ökade intäkter, fler intäkts-

källor och god kontroll av kostnader. 

På Förening A:s hemsida finns dokument, såsom verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll 

och årsredovisning att tillgå. I verksamhetsberättelsen finns en utförlig information om 

föreningens lag för föreningens intressenter att ta del av. 

6.1.2 Intervju med Respondent A 

Vi hade den 3 december 2014 en intervju med föreningschefen i Förening A. Vi kontaktade 

först den administrativa chefen för ekonomin i föreningen och blev då hänvisade till 

Respondent A. Intervjun genomfördes via telefon med högtalare. En av oss ställde frågorna 

och de andra två förde anteckningar. Respondent A är ansvarig för fotbollsföreningen, och har 

ingen direkt insyn i aktiebolaget. Han har varit föreningschef i fyra år.  

Under intervjun framgick att föreningens intressenter främst består av föreningens med-

lemmar samt de aktiva spelarna. Vikten av medlemmarna var något som betonades flertalet 

gånger. Det är främst medlemmarna som vill ha information gällande verksamhetsåret. För att 
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medlemmarna ska få en uppfattning om vad som skett under året skrivs en A4-sida text, som 

Respondent A sa, ”på vanlig svenska”. Respondent A anser alltså att det finns ett behov av att 

formulera verksamhetsåret i ord, för att de som är intresserade av informationen ska förstå 

den. Medlemmarna är mest intresserade av hur det har gått under året, främst hur det har gått 

för representationslaget. Detta innebär att det är information gällande aktiebolaget som står i 

fokus hos medlemmarna då representationslaget bedrivs inom aktiebolaget.  

Årsredovisningen förklaras muntligt under föreningens och aktiebolagets gemensamma års-

möte, där ca 500 medlemmar brukar närvara. Denna genomgång tar flera timmar, därmed blir 

årsmötet en viktig kommunikationskanal för att ge intressenterna en tydlig bild av verk-

samheten. Det finns inga direkta krav från intressenterna på hur årsredovisningen ska ut-

formas. Respondent A är inte involverad i framtagandet av de finansiella rapporterna utan 

detta utförs av ett revisionsbolag. Klubben lägger en större summa pengar på att anlita 

revisionsbolaget. Respondent A antar att revisionsbolaget inte är specialiserade på ideella 

föreningar, eftersom att det är samma bolag som sköter aktiebolagets finansiella rapporter.  

De ekonomiska kriterier som krävs för att få elitlicens beviljad är ingenting som påverkar den 

ideella föreningen, utan kriterierna berör enbart aktiebolaget och i sin tur koncernens redo-

visning. 

Respondent A understryker att det är en stor skillnad mellan den ideella föreningen och aktie-

bolaget. Föreningen har hand om barn- och ungdomsverksamheten där ledarna har en stor 

roll. Respondent A betonade vikten av det ideella arbete som läggs ner i verksamheten. Fram-

gång för föreningen innebär, enligt Respondent A, att fler aktiva ungdomar ansluter sig till 

föreningen. Det innebär att dessa ungdomar valt Förening A framför andra föreningar. Att fler 

ungdomar kommer till föreningen är ett bevis på att föreningen gör någonting bra. 

En fråga ställdes om huruvida resultat är ett bra begrepp i en ideell förenings årsredovisning. 

Eftersom Respondent A inte var insatt i årsredovisningens utformning var inte detta något han 

kunde besvara. Han svarade att resultatet visas på årsmötet.  

6.3 Förening B 

6.3.1 Årsredovisning 

Intervjun med denna förening genomfördes den 4 december 2014. Nettoomsättningen i 

föreningen utgörs av fakturerad försäljning av sponsring och reklam. I Förening B:s resultat-

räkning finns även en post som benämns Övriga rörelseintäkter, dock finns ingen förklaring 
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till vad detta innefattar. Förening B är bokföringsskyldiga då deras tillgångar överskrider 

BFL:s gränsvärden.  

Årsredovisningen inleds med en summering på en och en halv sida där de sportsliga resultaten 

för fotbollslagen och en del av föreningens samarbeten beskrivs. Inledningen avslutas med att 

ett tack riktas till stödföreningar, sponsorer, publik, funktionärer och övriga.  

6.3.2 Intervju med Respondent B 

Intervjun genomfördes via telefon, på samma sätt som föregående intervju. Vi valde att 

kontakta personen då denne arbetar med ekonomin i föreningen. Respondent B arbetar med 

bland annat den löpande bokföringen, lönerna och betalningen av fakturor.  

Enligt respondenten utgörs föreningens intressenter av dess medlemmar. Medlemmarna efter-

frågar inte information om verksamhetsåret utöver den som framgår på årsmötet. Andra 

kommunikationskanaler som föreningen använder sig av är sociala medier, hemsidan och när 

det skrivs om dem i tidningen. Respondenten hade ingen uppfattning om huruvida med-

lemmarna beslutar om ekonomiskt stöd utifrån de finansiella rapporterna. Respondent B hade 

uppfattningen att sponsorerna inte heller tittar i årsredovisningen.  

Respondent B sa att det inte finns ett behov av att formulera de finansiella rapporterna på ett 

sätt som gör det lättare för läsarna att förstå, utan årsredovisningen spaltas upp på ett visst 

sätt. På frågan om föreningen använder sig av andra organisationers rapporter som stöd 

svarade respondenten att så inte är fallet.  

Respondent B berättade att elitlicensen innebär att föreningen måste lämna en balans- och 

resultatrapport till Svenska Fotbollsförbundet. Det får bland annat inte finnas negativt eget 

kapital och en gång per år måste föreningen visa att den inte har några skulder till 

Skatteverket.  

Den främsta skillnaden mellan denna ideella förening och ett vinstdrivande företag ansåg 

respondenten vara att pengar inte är ett mål i sig utan att det sportsliga resultatet är viktigare. 

På frågan om vad framgång för föreningen är så svarade respondenten att det är det sportsliga 

resultatet.   

Begreppet resultat ansågs vara relevant men respondenten betonade skillnaden mellan eko-

nomiskt och sportsligt resultat. Angående det ekonomiska resultatet så är det viktigaste att 

visa att verksamheten går runt. 
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Den revisor som föreningen har anlitat har ingen påverkan på utformningen av de finansiella 

rapporterna, utan har enbart en granskande roll.  

Respondent B ansåg att det finns ett behov av en skriftlig verbal berättelse eftersom med-

lemmarna vill veta mer än vad som framgår om verksamhetsåret. De får även den efterfrågade 

informationen muntligt på årsmötet.  

Under intervjun fick vi uppfattningen om att årsredovisningen upprättas för att följa lagar och 

regler, och att den således inte har något större informationssyfte.  

6.5 Förening C 

6.5.1 Årsredovisning 

I årsredovisningen finns en omfattande uppställning av varifrån Förening C har fått sina 

intäkter. Det går att utläsa att föreningens största intäkter kommer ifrån reklamintäkter, 

ersättning från SEF (Föreningen Svensk Elitfotboll), entréintäkter samt bidrag och gåvor. 

Förening C är bokföringsskyldig då tillgångarna överskriver BFL:s gränsvärden. Förvalt-

ningsberättelsen innehåller, förutom antalet medlemmar, information om vilka lag föreningen 

bedriver samt väsentliga händelser som skett under räkenskapsåret. I förvaltningsberättelsen 

hänvisas det till styrelsens verksamhetsberättelse, där ytterligare information om sportsliga 

resultat och verksamheten i övrigt kan läsas.  

6.5.2 Intervju med Respondent C 

Vi hade den 4 december 2014 en intervju med ekonomiansvarig i Förening C. Intervjun 

genomfördes via videosamtal. Respondent C:s arbetsuppgifter består av att ansvara för eko-

nomiska frågor, fotbollsjuridik och spelarövergångar. Han får ta hand om det mesta eftersom 

det är en liten förening.  

Respondent C berättade att föreningen har många intressenter. Förening C är medlem i 

intresseföreningar, såsom Svenska Fotbollsförbundet. Andra exempel på intressenter är 

sponsorer, medlemmar, föräldrar till barnen och ungdomarna som spelar i föreningens lag, 

samt kommunen.  

Utöver årsredovisningen har föreningen styrelsens verksamhetsberättelse för att beskriva 

verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen är övergripande och omfattande. Den beskriver till 

exempelvis vilka anläggningar föreningen brukar, föreningens verksamhet, anställda samt 

ungdomslagen.  
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Föreningen har inga andra ekonomiska kanaler än årsredovisningen utan insynen i ekonomin 

är dold utöver den. Om akuta problem skulle uppstå skulle medlemmarna bjudas in till ett 

informationsmöte alternativt extra årsmöte. Informationen hålls alltså dold om allt flyter på 

utan avsteg från klubbad budget. Andra kommunikationskanaler angående verksamheten är 

hemsidan och sociala medier.  

Enligt Respondent C har de flesta fotbollsföreningarna det tufft ekonomiskt. Intressenter vill 

veta vilken riktning föreningen är på väg åt, om det är åt rätt håll. De vill veta vilka 

ambitioner föreningen har. Bidragsgivare vill inte ”kasta pengarna i ett svart hål”.  

Intressenters krav på redovisningen är de som ställs från förbundets licensnämnd för att få 

elitlicens. Kraven för föreningens finansiella rapporter liknar de som gäller för vinstdrivande 

företag.  

Föreningen har anlitat två stora revisionsbolag som sköter utformningen av årsredovisningen, 

både grafiskt och textmässigt. Arbetet med utformningen sker genom en dialog och års-

redovisningen godkänns sedan av föreningen. Föreningen vill vara konsekvent i utformningen 

av årsredovisningen för att inte riskera att förvirra läsaren. Revisionsbolagen väljs utifrån 

sponsoravtal. Revisorerna väljs under årsmötet och är till viss del insatta i fotbollsföreningen.  

Föreningen följer den lagstiftning som vinstdrivande företag följer. Föreningen skiljer sig åt 

jämfört med vinstdrivande företag, då de inte har något vinstintresse. Det skiljer sig också åt 

gällande skatt, då de inte har samma skatteplikt som vinstdrivande företag. För att slippa 

betala skatt måste föreningen följa fem kriterier, varav ett är att verksamheten ska vara 

allmännyttig. Ambition är att ha så stora intäkter som möjligt för att maximera utgifterna. 

Föreningen vill kunna satsa så mycket pengar som möjligt i kärnverksamheten, men det 

viktigaste är att verksamheten går runt. 

Respondent C sa att föreningen har flera framgångsmått. Det enkla mätbara är om föreningen 

har en stabil ekonomi och en ökad omsättning. Det finns även sportsliga mått som är lätta att 

mäta, till exempel vilka placeringar föreningens lag hamnar på i serierna. ”Det är bättre att 

komma femma än att komma sjua”. Respondent C påpekar att en framgång även kan vara att 

kunna flytta upp ungdomsspelare till en högre nivå och att fostra egna talanger men detta är 

svårt att mäta. Det går att räkna hur många ungdomsspelare som har flyttats upp, men antalet 

säger inte så mycket. Det måste finnas en vilja att utveckla verksamheten. Respondent C 

betonade att det är det sportsliga som är viktigt. 
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På frågan om resultat är ett bra begrepp så sa Respondent C att det inte var något att han hade 

funderat över. Han tyckte att det finns tillräckligt med begrepp och att man inte behöver göra 

det svårare än vad det är. 

Respondent C menade att det finns ett behov av en verbal berättelse, mycket beroende på att 

det är en bred målgrupp där kunskapsnivån varierar.  

  



28 
 

7. Analys  

I följande avsnitt analyseras empirin utifrån de två teorier som förklaras i teori-avsnittet. 

Först analyseras empirin utifrån den institutionella teorin och sedan analyseras den utifrån 

RD-teorin. 

7.1 Institutionell teori 

Påtvingad isomorfism 

BFL är den starkast påtvingade isomorfismen, enligt DiMaggio och Powells institutionella 

teori, för de tre föreningarna som har studerats. Föreningarna uppnår kraven som ställs för 

bokföringsskyldighet och BFL påverkar hur föreningarna ska upprätta sin redovisning. I lagen 

finns bestämmelser för om föreningen måste upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut eller 

ett förenklat årsbokslut. Detta avgörs utefter antalet anställda, balansomslutning och netto-

omsättning, som omnämns i kapitel 2. Föreningarna som har studerats i denna studie har krav 

på att alla ska upprätta årsredovisning eftersom det är ett av kriterierna för att få elitlicens, 

vilken krävs för att få spela på elitnivå. Om elitlicensen inte hade funnits hade föreningarna 

varit bokföringsskyldiga eftersom de uppnår kraven för detta enligt BFL, de hade däremot 

inte behövt upprätta en årsredovisning.  

 

Elitlicens från SvFF krävs för att fotbollsföreningarnas representationslag ska få tillåtelse att 

spela på elitnivå. Några av kriterierna som måste uppfyllas innefattar hur redovisningen ska 

utformas. Elitlicensen är således en påtvingad isomorfism som påverkar föreningarnas 

redovisningspraxis. Den påtvingade isomorfismen i form av elitlicensen påverkar Förening B 

och Förening C då båda bedriver sina representationslag inom föreningen. I intervjun med 

Förening C sa Respondent C att de krav som föreningen har på redovisningen från sina 

intressenter är de som SvFF:s licensnämnd kräver för att elitlicensen ska beviljas. Han sa även 

att dessa liknar de som vinstdrivande företag har. Denna påtvingade isomorfism påverkar 

alltså redovisningspraxis i föreningen till att mer likna den kommersiella redovisningen. 

Elitlicensens kriterier påverkar Förening A eftersom att det råder ett koncernförhållande då 

representationslaget bedrivs inom ett dotterbolag. För att representationslaget i aktiebolaget 

ska bli beviljat elitlicens måste en koncernredovisning upprättas. Den påtvingade 

isomorfismen i form av elitlicens finns alltså på föreningen även när representationslaget be-

drivs i ett aktiebolag. 
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Utifrån intervjuerna fick vi uppfattningen om att föreningarna inte reflekterar över sättet som 

de redovisar på, om det är det mest optimala sättet för deras verksamhet. De tydliga riktlinjer 

som SvFF ger genom elitlicensens kriterier kan vara en anledning till detta. Föreningarnas 

enda ändamål med det sätt de redovisar på är att få elitlicensen beviljad som krävs för att få ha 

ett representationslag på elitnivå. Vår uppfattning är således att de inte har reflekterat över om 

ett annat sätt att redovisa på hade varit bättre lämpat för att tillgodose andra intressenters 

informationsbehov.  

 

Sponsorer är organisationer som finns i föreningens omgivning och har möjlighet att påverka 

föreningens sätt att redovisa på, då föreningen är beroende av deras bidrag. Föreningarnas 

sponsorers krav skulle kunna vara en påtvingad isomorfism för föreningarnas redovisnings-

praxis. I intervjuerna uttrycktes det dock inga specifika krav från sponsorerna, därmed blir 

inte sponsorerna en påtvingande isomorfism. Bidragsgivare vill däremot inte “kasta pengarna 

i ett svart hål”, som respondent C uttryckte det. De vill veta i vilken riktning föreningen är på 

väg och om det finns ambitioner. Det uttrycktes inte i intervjun på vilket sätt som intressent-

erna söker denna information. Årsredovisningen kan vara en informationskälla där bidrags-

givarna kan finna svar. Det finns dock inga krav från sponsorerna på hur årsredovisningen ska 

utformas, det är alltså ingen påtvingad isomorfism som påverkar föreningarnas redovisnings-

praxis. 

 

Imiterande processer 

En imiterande process kan uppstå vid en osäkerhet om hur de finansiella rapporterna ska 

upprättas i organisationen, genom att inspiration tas från andra organisationers redovisning. 

Enligt respondent B tas ingen inspiration från andra organisationers utformning av deras 

finansiella rapporter. Det finns alltså ingen imiterande process. Den imiterande processen 

saknas också i de två andra föreningarna som har studerats i denna studie eftersom de finans-

iella rapporterna i huvudsak utformas av revisionsbolag. Avsaknaden av en imiterande 

process kan bero på de tydliga direktiven från SvFF om hur de finansiella rapporterna ska 

upprättas. Dessa direktiv minskar osäkerhet hos organisationerna kring hur årsredovisningen 

ska upprättas. Att revisionsbolagen upprättar årsredovisningen för två av föreningarna 

minskar osäkerheten för hur dessa föreningar ska upprätta deras finansiella rapporter. Den 

imiterande processen påverkar alltså inte föreningens redovisningspraxis. 
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Normativa påtryckningar 

När revisionsbolagen utformar fotbollsföreningarnas finansiella rapporter kan rapporterna på-

verkas av professionen. Den normativa påtryckning som uppstår påverkar då redovisnings-

praxis i föreningarna. Det är viktigt att professionen håller sig uppdaterad kring riktlinjer och 

normer, att de tar hänsyn till påtvingande isomorfism och imiterande processer. I Förening A 

är det revisionsbolag som utformar föreningens årsredovisning. Föreningen själva är inte med 

och utformar årsredovisningen, utan det är revisionsbolaget som har störst påverkan på 

föreningens redovisningspraxis. Det finns därmed en normativ påtryckning. I Förening B är 

det föreningen själv som utformar de finansiella rapporterna, revisionsbolaget har enbart en 

granskande roll. Därmed finns ingen normativ påtryckning från revisionsbolaget. Ett 

revisionsbolag utformar de finansiella rapporterna i Förening C samtidigt som en dialog förs 

mellan revisionsbolaget och föreningen. Detta gör att utformningen av de finansiella rapport-

erna påverkas av både revisionsbolagen och föreningen, alltså en viss normativ påtryckning. 

En annan faktor som kan skapa en normativ påtryckning på redovisningspraxis är om de 

ekonomiansvariga i ideella föreningar är utbildade inom ekonomi och då påverkas av 

professionen. Då inte frågan angående respondentens utbildning ställdes, går det inte att uttala 

sig om huruvida den ekonomiansvarige har en normativ påtryckning på de finansiella rapport-

erna.  

7.2 RD-teorin 

Maktkoncentration 

Utifrån RD-teorin bestäms en organisations beroende av en annan av maktkoncentrationen av 

resurskontrollen. Föreningarna är beroende av SvFF då det är förbundet som beviljar elit-

licensen. SvFF har makt att avgöra vilka av fotbollsföreningarna som blir beviljad elitlicens 

och makten är koncentrerad till förbundet. Förbundet är alltså ensamt om att avgöra, vilket 

medför att det inte uppstår konflikter mellan det och en eventuell annan part som skulle vara 

med och avgöra.  

 

Den största delen av förening C:s intäkter består av reklamintäkter. Sponsorernas stora bidrag 

till föreningen medför makt till dem. Hur stor maktkoncentrationen är hos varje sponsor av-

görs av hur många sponsorer som bidrar med intäkter, vilket inte går att utläsa i Förening C:s 

årsredovisning. Få sponsorer ger större makt till varje sponsor jämfört med om många 

sponsorer delar på makten. Föreningens resterande bidragsgivare bidrar inte med en stor del 
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av de totala intäkterna, makten är därmed vitt spridd. I Förening A utgörs föreningens netto-

omsättning huvudsakligen av medlemsavgifter, skolsamarbeten och övergångsersätt-ningar. 

Makten är till stor del koncentrerad till dessa, det framgår dock inte i årsredovisningen hur 

den är fördelad. Aktiebolaget är en bidragsgivare till föreningen och det medför att aktie-

bolaget innehar makt. I Förening A:s års- och koncernredovisning står det att föreningen och 

aktiebolaget samt med de andra delägarna i aktiebolaget, har för avsikt att tillföra ungdoms-

verksamheten goda resurser för en fortsatt positiv utveckling. Aktiebolaget och föreningen 

strävar mot samma mål och det kan därför tänkas att det inte uppstår en konflikt dem emellan. 

I Förening B:s årsredovisning framgår det att den största intäktskällan är fakturerad 

försäljning av sponsring och reklam Makten är således koncentrerad till sponsorerna även i 

denna förening. Det framgår dock inte hur många sponsorer föreningen har och därmed går 

det inte att avgöra hur stor maktkoncentrationen är hos respektive sponsor. Om sponsorerna 

skulle ställa olika krav på en förening som föreningen inte kan kombinera kan en konflikt 

uppstå. Om en konflikt uppstår mellan sponsorernas krav och föreningens möjlighet till att 

uppfylla dem kan resurstillgången till föreningen riskeras och en osäkerhet kan uppstå. 

 

Föreningarna är beroende av ideell arbetskraft och den är alltså en viktig resurs. Var och en av 

de som arbetar ideellt kan själva avgöra om de vill avsluta arbetet eller inte. De har därmed 

själva makten över sitt bidrag till föreningen. Makten är vitt spridd eftersom det är många 

människor som arbetar ideellt inom föreningarna. Det finns alltså ingen hög makt-koncen-

tration hos var och en men tillsammans har gruppen ideell arbetskraft stor makt. Om det 

skulle uppstå en konflikt mellan föreningen och en person som arbetar ideellt i den kan en 

osäkerhet skapas genom att personen kan välja att avsluta sitt ideella arbete.  

 

Resurs 

Ideella föreningar är beroende av bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet. Medlemmar är 

en viktig resurs för samtliga intervjuade föreningar, vilket betonades under intervjuerna. För-

eningarna är beroende av sina medlemmar för att överleva, utan medlemmar kan föreningar 

inte finnas till. Medlemmarna bidrar med medlemsavgifter, engagemang och ideellt arbete. 

Det finns en risk att medlemmarna slutar stödja föreningen om en konflikt uppstår mellan 

deras krav och vad föreningen har möjlighet att uppfylla. Medlemmar i en ideell förening kan 

avsluta sitt medlemskap när de vill, det är alltså medlemmarna som har kontroll över denna 

resurs. Det finns många fotbollsföreningar som kan konkurrera om potentiella medlemmar, 

alltså kan en konflikt uppstå föreningarna emellan. Respondent A sa att en framgångsfaktor är 
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att fler aktiva ungdomar ansluter sig till föreningen eftersom det innebär att dessa ungdomar 

har valt Förening A framför andra föreningar. Det tyder på att det råder konkurrens och där-

med ett konfliktförhållande mellan föreningar.  

 

De ovannämnda beroende- och konfliktförhållandena kan leda till en osäkerhet för för-

eningarna. Risken att medlemmar lämnar föreningen innebär en osäkerhet för föreningen. 

Föreningen kan tillgodose medlemmarnas krav för att minska osäkerheten och öka chansen att 

behålla denna viktiga resurs. Bemötandet med information kan tänkas ge ökad kontroll över 

att medlemmarna väljer att stanna, vilket skulle minska osäkerheten för föreningarna. In-

formation som efterfrågas av medlemmarna är, enligt respondenterna, framförallt de 

sportsliga resultaten. Den information som efterfrågas av medlemmarna i Förening A är 

främst om hur det har gått för representationslaget, som dock bedrivs i aktiebolaget. Om 

representationslaget hade bedrivits inom föreningens verksamhet går det att anta att det inte 

hade påverkat medlemmarnas intresse av information om detta lag. En förtydligande text 

skrivs för att ge medlemmarna i Förening A en uppfattning om vad som har hänt i verk-

samheten under året. Föreningarnas årsmöten är en viktig kommunikationskanal för med-

lemmarna, där både sportslig och ekonomisk information förmedlas. Årsredovisningen för-

klaras muntligt på årsmötena och på detta sätt får medlemmarna ytterligare inblick och för-

ståelse för de ekonomiska rapporterna utan att behöva vara insatta i det ekonomiska språket. 

Osäkerhet som beror på beroende- och konfliktförhållandena kan minskas genom att till-

godose medlemmarna med denna information. 

 

Andra bidragsgivare som föreningar är beroende av är sponsorer. Föreningarnas intäkter be-

står till stor del av bidrag från sponsorer, som nämnts under avsnittet Maktkoncentration. 

Sponsorernas bidrag är en viktig resurs för föreningarna. Det råder därmed ett stort beroende. 

Beroendet kan skapa en osäkerhet för föreningarna eftersom sponsorerna själva står för be-

slutet att sponsra dem och hur mycket de kommer att sponsra med.  

 

Uppfyller inte fotbollsföreningen de ekonomiska kriterier som krävs för beviljad elitlicens 

skulle konsekvensen bli en nedflyttning av representationslaget till en lägre division. Detta 

skulle kunna medföra ekonomiska konsekvenser för föreningen, då nedflyttning innebär 

mindre exponering och en risk för att förlora sponsorer, publik och spelare. Om de eko-

nomiska kriterierna inte uppfylls skulle föreningen få dålig publicitet, då en misskött ekonomi 

ger signaler om att föreningen inte förvaltar sina resurser väl. Konsekvensen av en ned-
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flyttning innebär alltså en risk för föreningens tillgång till resurser som föreningen är be-

roende av. Genom att uppfylla elitlicensens kriterier minskar osäkerheten kring tillgången till 

framtida resurser som kan uppstå vid en nedflyttning. 

 

Kopplingar till andra organisationer 

En ideell förening har kopplingar till andra organisationer och grupper. I empirin framgår det 

att för fotbollsföreningar på elitnivå kan dessa bestå av SvFF, stat, kommun, sponsorer och 

medlemmar. Dessa kopplingar till andra grupper och organisationer skapar beroende. Den 

osäkerhet och konflikt som kan uppstå vid ett beroende har framgått i de andra delarna av 

RD-teorin tidigare i analysen.  

 

Något som skiljer Förening A från de andra två föreningarna är att den har en stark koppling 

till dess dotterbolag eftersom de ingår i en koncern och verksamheten till viss del går ihop. 

Föreningen och dotterbolaget är beroende av varandra. I Förening A:s förvaltningsberättelse 

framgår det att föreningen och aktiebolaget samt med de andra delägarna i aktiebolaget har 

för avsikt att tillföra ungdomsverksamheten goda resurser för en fortsatt positiv utveckling. 

Det förtydligar kopplingen dem emellan. Denna koppling återfinns inte i de andra för-

eningarna, eftersom det inte råder några koncernförhållanden i dem.  

 

Krav från dem som har makten över resurserna   

SvFF har, som nämnts tidigare, beslutsmakt över vilka föreningar som tilldelas elitlicens. 

Detta medför att föreningarna måste följa de krav som ställs från SvFF vid utformandet av 

årsredovisningen. Sponsorer har också möjlighet att ställa krav eftersom de har makt att välja 

vilka föreningar de vill bidra till och med hur mycket de vill bidra med. Respondent A 

uttryckte att det inte finns några direkta krav från intressenterna på hur årsredovisningen ska 

utformas. Respondent B hade uppfattning om att sponsorerna inte tittar i årsredovisningen. 

Kraven på årsredovisningen kommer enbart ifrån SvFF, enligt Respondent C. Sponsorerna har 

alltså inte uttryckt några krav på hur årsredovisningen ska utformas. 

 

Medlemmarna är en viktig resurs och bidragsgivare. De står därför i en maktposition och har 

möjlighet att ställa krav på föreningarnas årsredovisning. Det framgick i intervjuerna att med-

lemmarna inte läser årsredovisningen, utan den information de efterfrågar framgår under års-

möten och i verksamhetsberättelser. Föreningarna uppfattar alltså att det inte ställs några krav 

på redovisningen från medlemmarna. Årsredovisningens formulering anpassas inte efter med-
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lemmarnas möjlighet att läsa den, utan föreningen, respektive aktiebolaget i det här fallet, 

väljer istället att förtydliga det som behövs. I Förening B anpassas inte årsredovisningen för 

att medlemmarna lättare ska förstå den utan den kompletteras istället med en verksamhets-

berättelse. Medlemmarna efterfrågar inte någon specifik information. Förening C har även de 

en verksamhetsberättelse att tillgå, där medlemmarna kan ta del av information om verk-

samheten. Det är viktigt för föreningen att medlemmarna får den information som efterfrågas.  

 

Förening A:s redovisning påverkas inte av aktiebolaget, trots att aktiebolaget har makt över en 

del av föreningens tillgång av resurser. Redovisningen påverkas däremot av att det råder 

koncernförhållanden. Under intervjuerna har det inte framgått huruvida staten och 

kommunerna har krav på föreningarnas redovisning. 
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8. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras resultaten som framkommit ur analysen och besvarar forsknings-

frågorna; hur påverkar ideella föreningars intressenter sättet som de ideella föreningarna redovisar 

på och vilka intressenter är det som påverkar? Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

Utifrån analysen kan konstateras att intressenterna medlemmar och sponsorer inte påverkar 

ideella fotbollsföreningars sätt att redovisa på. Revisionsbolagen påverkar redovisningen i de 

fall de har i uppdrag av föreningen att helt eller delvis skapa årsredovisningen. Det som 

främst påverkar redovisningspraxisen i ideella föreningar är BFL.  

 

I analysen framgår det att redovisningspraxis i ideella fotbollsföreningar påverkas av de tving-

ande regler som finns för att få spela på elitnivå och att redovisningspraxis inte påverkas av de 

som har makt över resurserna. Utifrån de intervjuer som genomförts har det framgått att de 

som har makt över resurserna får sina krav på information uppfyllda från andra kommunika-

tionskanaler än årsredovisningen, såsom årsmöte, verksamhetsberättelse och sociala medier. 

De ställer inga krav på hur årsredovisningen ska utformas och påverkar därför inte utform-

ningen. Fotbollsföreningar på elitnivå har speciella förutsättningar jämfört med andra ideella 

föreningar då SvFF har specifika krav, vilka påverkar utformningen av föreningarnas 

redovisning. 

 

Den ekonomiska redovisningen fyller inte någon större funktion för andra intressenter än för 

SvFF och Bolagsverket utifrån producenternas perspektiv. En ideell förening strävar inte efter 

att få ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt, därför säger inte det ekonomiska resultatet 

något om det som fotbollsföreningen har uppnått med sin verksamhet. Siffrorna i ett vinst-

drivande företags årsredovisning beskriver verksamhetens prestation medan siffrorna i en 

ideell fotbollsförenings årsredovisning visar att föreningen går runt ekonomiskt, de säger 

inget om prestationen. 

 

Årsredovisningen är inte den främsta informationskällan för föreningarnas medlemmar, då de 

har större intresse för de sportsliga resultaten än för de ekonomiska resultaten. Den sportsliga 

informationen framgår främst på årsmöten, i media samt i verksamhetsberättelser. Detta skilj-

er ideella fotbollsföreningar från vinstdrivande företag, då investerare i vinstdrivande företag 

har intresse av ekonomisk information. Det krävs ett förtydligande av de finansiella rapport-
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erna för att medlemmar ska få en förståelse för innehållet i dem och detta förtydligande sker i 

de tillfrågade föreningarna under årsmötet. Medlemmarnas brist på förståelse samt att de får 

att förtydligande kan vara en anledning till att medlemmarna inte visar något större intresse 

för årsredovisningen. Respondenterna sa under intervjuerna att det finns ett behov av en 

verbal berättelse, vilket främst tillgodoses på årsmötet. Det kan således finnas ett behov av en 

verbal berättelse i text i årsredovisningen. 

 

Det är föga förvånande att SvFF har stor påverkan på fotbollsföreningarnas årsredovisning 

men mer uppseendeväckande att föreningarnas intressenter inte har något intresse av fören-

ingarnas årsredovisningar. Anledningarna till att varför intressenterna inte är intresserade är 

svårt att spekulera om då det inte har studerats i denna studie.  

8.1 Vidare forskning 

Denna studie har visat att det enbart är SvFF som har en stark påverkan på utformningen av 

föreningarnas årsredovisning. I framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra 

studien utifrån intressenters perspektiv. Genom att utföra en studie utifrån exempelvis med-

lemmars eller sponsorers perspektiv hade denna studies resultat kunnat styrkas, att intressent-

er inte har något intresse av ideella fotbollsföreningars årsredovisningar. En framtida studie 

skulle kunna vidgas till att studera huruvida intressenter beslutar om bidragsgivning utifrån de 

finansiella rapporterna. Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att studera en annan 

sport för att få vetskap om det finns någon skillnad i intressenters påverkan på utformandet av 

de finansiella rapporterna jämfört med fotbollsföreningar på elitnivå.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

- Går det bra om vi skriver med vilken förening du kommer ifrån och ditt namn eller vill 

du vara anonym? 

- Vilken roll har du i föreningen och vilka arbetsuppgifter har du hand om? 

- Vilka utgör föreningens intressenter? Eventuellt ge exempel såsom medlemmar, 

sponsorer 

o Får reda på föreningens omgivande miljö. Denna fråga hjälper oss att ta reda 

på hur stor maktkoncentrationen är. Om det är en enda eller få intressenter så 

innebär det stor maktkoncentration, vilket skulle innebär konsekvenser för 

föreningen.  

- Vilken information vill intressenterna ha om verksamhetsåret? 

o Finns denna information i de finansiella rapporterna? 

o Vilka är användarna av föreningens finansiella rapporter? 

o Kopplingar till andra organisationer, ger detta ett beroende? 

- Har ni andra kommunikationskanaler som visar externt hur verksamheten går? Till 

exempel måldokument eller rapporter.  

o Behöver föreningen anpassa sig till intressenterna, om de är beroende av 

dem? Beroende av resurser.  

- Har ni en uppfattning om era intressenter beslutar om ekonomiskt stöd till föreningen 

utifrån de finansiella rapporterna? 

o Använder intressenterna de finansiella rapporterna?  

o Är det viktigt för föreningen att anpassa rapporterna för att få de resurser som 

föreningen är beroende av?  

- Finns det krav från intressenterna på hur ni ska redovisa? 

o Är det i så fall olika krav, beroende på vilken intressent det är? 

o Föreningen har kopplingar till andra organisationer, vilka kan innebära 

beroende. Föreningen kan vara beroende av intressenterna genom resurser. 

Finns risk för konflikt och med olika krav från olika intressenter. Krav från 

intressenter kan också hota föreningens fortlevnad, pga. konflikt.  

- Behöver ni formulera er på ett speciellt sätt i de finansiella rapporterna för att läsaren 

ska förstå dem? Finns det i så fall svårigheter i formuleringarna?  
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o Detta berör samma ämne som föregående fråga, gällande krav från 

intressenter 

 

- Vad innebär elitlicensen för er? Behöver ni anpassa er redovisning efter den?  

o Föreningen tvingas följa dessa regler, alltså blir det ett slags påtvingande 

isomorfism. 

 

- Tittar ni på andras redovisningar som stöd i utformningen av era finansiella rapporter? 

o Om föreningen följer hur andra, liknande organisationer har gjort så blir det 

en imiterande isomorfism. Om de tittar på exempelvis revisionsbyråers 

redovisningar blir det kanske en normativ isomorfism.  

- Vad anser ni vara specifikt för er verksamhet, jämfört med ett vinstdrivande företag?  

o Vinstdrivande företag verkar för aktieägarna, för vem anser ni att er 

verksamhet bedrivs? 

o Hur påverkar det redovisningen i den ideella föreningen? 

o Att ideella föreningar är påtvingade att redovisa som vinstdrivande företag 

gör.   

- Vad är framgång för föreningen? 

o Förberedande fråga till nästa 

- Känns begreppet resultat, i årsredovisningen, relevant att använda för er som ideell 

förening? Eftersom intäkter och kostnader inte har samma innebörd som i ett 

vinstdrivande företag. 

o Att ideella föreningar är påtvingade att redovisa som vinstdrivande företag 

gör.  Ett bra resultat i en ideell förening kanske inte är samma som ett bra 

resultat i ett vinstdrivande företag.  

- Vilken roll har revisorn haft i utformningen av, och innehållet i de externa 

rapporterna? 

o Revisorn representerar professionen, vilket innebär normativ isomorfism. 

o Har revisorn specialiserat sig på ideella föreningar? 

o Revisorn representerar professionen, vilket innebär normativ isomorfism.  

 

- Finns det ett behov av en verbal berättelse i årsredovisningen för att ge en tydligare 

bild av verksamhetsåret? 
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- Skulle vi kunna maila en sammanställning av intervjun så att du kan läsa igenom den 

för att se att vi inte missuppfattat något eller att du vill tillägga något?  

- Vill du att vi skickar en kopia på uppsatsen? 

 

 


