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Abstract 
Previous research has shown that accounting can be perceived as problematic in not-for-profit 
organizations. Not-for-profit organizations differ from for-profit organizations with their 
mission-oriented focus, which brings a broader accountability. On the contrary, not-for-profit 
organizations become more and more similar to for-profit organizations due to 
commercialization, which can affect their legitimacy. Based on this, we examined how the 
responsible for the economy in not-for-profit sports clubs consider that they have a possibility 
to show a legitimate organization through accounting. The theoretical framework is based on 
legitimacy with the perspective of moral legitimacy, accountability and commercialization. 
This was examined by interviews with people who are responsible for the economy in 
different sports clubs. The results showed that the financial accounting shouldn't threaten their 
legitimacy because it wasn’t perceived as problematic, and could therefore be done in a 
correct way. However the results showed that they have difficulties to account for the entire 
organizations activities, which can threaten the perception of legitimacy. Furthermore the 
interviewees expressed something which can be understood as a broader accountability. The 
broader accountability was problematic to account for which can threaten their legitimacy. 
The results also showed that the commercialization process could affect their legitimacy, as 
well as positive and negative. 
 
Keywords: not-for-profit organization, sports clubs, legitimacy, moral legitimacy, 
accountability, commercialization, accounting 
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1. Bakgrund 
En ideell förening är en förening som bedriver verksamhet med ett ideellt ändamål. Exempel 
på ideella ändamål kan vara religiösa eller välgörande (Bolagsverket 2012a). Enligt Lundén 
och Lindblad (2015) är det viktigt att föreningen inte har som syfte att främja ekonomiska 
intressen hos medlemmarna. Hur en ideell förening organiseras liknar ofta ekonomiska 
föreningar men med den viktiga skillnaden att verksamheten inte får gynna medlemmarna 
ekonomiskt. Vidare fungerar en ideell förening som en juridisk person enligt Bolagsverket 
(2012a) vilket innebär att föreningen själv kan teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara 
part i rättegångar. Lundén och Lindblad (2015) påpekar att finns det många olika typer av 
ideella föreningar men att några av de vanligaste är idrottsföreningar och idrottsförbund. Vad 
gäller elitidrottsföreningar finns nu möjlighet att bedriva den tävlingsinriktade 
elitverksamheten i en ny bolagsform, idrottsaktiebolag vilket Sjöblom och Fahlén (2010) 
beskriver. Detta innebär att ideella föreningar kan överlåta den delen av sin verksamhet till ett 
aktiebolag. Däremot påpekar de att den ideella föreningen måste ha fortsatt kontroll över 
minst 51 % av rösterna i aktiebolaget. Idag finns det alltså två sätt att bedriva 
elitidrottsföreningar, antingen som ideell förening eller som idrottsaktiebolag.   

1.1. Ideell förening och redovisning 
Om en ideell förening har tillgångar som är värda över en och en halv miljon kronor eller 
bedriver näringsverksamhet innebär det att föreningen är bokföringsskyldig enligt 
Bolagsverket (2012b). Näringsverksamhet beskrivs av Lundén och Lindblad (2015, s. 222) 
som “en verksamhet som har självständighet, vinstsyfte och varaktighet”. De menar att detta 
även gäller för ideella föreningar som istället för vinstsyfte bedriver näringsverksamheten för 
kostnadstäckning. Exempel på verksamheter som kan räknas som näringsverksamhet i 
föreningar är kioskförsäljning, lotterier, försäljning av spelare och sponsring. Förutom 
bokföringsskyldighet kan vissa ideella föreningar vara skyldiga att upprätta en årsredovisning. 
För att föreningen ska bli skyldig att göra det krävs att de uppnår mer än ett av dessa 
gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: mer än 50 anställda, mer än 
40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning eller mer än 80 miljoner kronor i redovisad 
nettoomsättning. Detta gäller även de ideella föreningar som är en moderförening vars 
koncern uppnår mer än ett av gränsvärdena efter eliminering av interna transaktioner 
(Bolagsverket 2012b). 

2. Problematisering 

2.1. Legitimitet, ansvar och kommersialisering i ideella organisationer 
Enligt Kerlin och Pollak (2011) har kommersialiserade intäkter ökat i den ideella sektorn. 
Salamon (1993, i Maier, Meyer & Steinbereither 2016, s. 71) beskriver begreppet 
kommersialisering som de ideella organisationernas ökade beroende av intäkter från varor och 
tjänster. Maier, Meyer och Steinbereither (2016) påpekar att den ökade kommersialiseringen 
kan bero på organisationens omgivning. Utöver detta menar Kerlin och Pollak (2011) att det 
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även existerar ett antal ekonomiska faktorer som påverkar, och påpekar att konkurrens med 
vinstdrivande företag samt tillgången av resurser påverkar de ideella organisationernas 
kommersialisering. Avslutningsvis argumenterar Kerlin och Pollak (2011) samt Wicker, 
Breuer och Hennigs (2012) att den stundande kommersialiseringen av ideella föreningar 
verkar tämligen enat och att det går att se denna trend i många av de olika delarna i den 
ideella sektorn, samtidigt som Maier, Meyer och Steinbereither (2016) poängterar att det 
absolut inte går att konstatera att det genomsyrar hela sektorn. 
 
Vad avser kommersialiseringen av svenska idrottsföreningar ses en aktuell process vilken 
Sjöblom och Fahlén (2010) beskriver som en möjlighet för de ideella föreningarna att starta 
idrottsaktiebolag. Detta innebär att de genom sitt idrottsaktiebolag kan ha en målsättning som 
inkluderar ett vinstsyfte. Även om forskning visar att ideella organisationer blir mer lika 
vinstdrivande organisationer, så betonar Ryan Mack, Tooley och Irvine (2014) vikten av hur 
de skiljer sig med deras uppdragsorienterade fokus vilket för med sig ett bredare ansvar. 
Gällande redovisningen av detta skulle ett ramverk som är utformat utifrån ett perspektiv av 
ansvar hjälpa ideella organisationer att redovisa för de bredare ansvarsfrågor som ett 
uppdragsorienterat fokus för med sig. Vidare menar de att ett sådant perspektiv skapar ett 
bredare sätt att redovisa för en organisations prestation där den finansiella delen endast ses 
som ett av flera ansvarsområden. 
 
Även legitimitet i ideella organisationer och problematiken kring detta är något som studeras, 
Maier, Meyer och Steinbereither (2016) påpekar att ideella organisationers utveckling mot att 
likna vinstdrivande organisationer påverkar deras legitimitet. Enligt Guo (2006) bidrar 
kommersialisering till ökad legitimitet hos organisationer samt Padanyi och Gainer (2004) 
påpekar att marknadsorientering i ideella organisationer bidrar positivt till 
organisationsuppdrag och stabilitet. O’Reilly (2011) argumenterar i motsats till detta att 
professionalisering av ideella organisationer bidrar till minskad legitimitet. Ökningen, 
alternativt minskningen, av legitimitet anser Klausen (1995) kan förklaras utifrån ett 
institutionellt perspektiv där förändringen av legitimitet beror på hur väl den ideella 
organisationen uppfyller de förväntningar som finns i samhället.  
 
Balanoff (2013, s. 23) diskuterar vidare detta problem och poängterar den paradox som finns 
när det gäller legitimitet i ideella organisationer: “in some cases, successful adaptation to the 
external environment can result in reduced legitimacy in the public’s eye”. Hon understryker 
detta och påpekar att ideella organisationers förlust av den tidigare odiskutabla legitimiteten 
har forcerats genom deras anpassning till rådande sociala normer och värderingar. Även 
Salamon (1999, s. 21) diskuterar denna utveckling av ideella organisationer och drar 
slutsatsen att den rådande legitimitetskrisen hos ideella organisationer uppenbarar sig på 
följande sätt: “declining public confidence, growing demands for greater accountability, 
challenges to tax-exempt status, questioning of the sector's advocacy role, and a growing 
unease about a whole range of pay and perquisite issues”.   
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2.2. Redovisningsproblematiken i ideella organisationer 
Enligt Frostenson (2015) kan redovisningen eller utformningen av redovisningen vara ett 
verktyg för att skapa legitimitet. Vad gäller ideella organisationer har de mött ökade 
påtryckningar, krav och regleringar av den finansiella information de producerar, någonting 
som Verbruggen, Christiaens och Milis (2011) behandlar genom att undersöka hur ideella 
organisationer anpassar sig och implementerar utvecklandet av redovisningsstandarder. Mer 
specifikt studeras hur ideella organisationer följer de redovisningsstandarder som finns och 
hur denna efterlevnad eller icke-efterlevnad kan förstås utifrån resursberoende och 
institutionalisering. Studien visade att ökade redovisningskrav skapar problem med kvaliteten 
av finansiella rapporter och att det därför är värt att fortsätta undersöka. Även Reheul, Van 
Caneghem och Verbruggen (2014) studerar ämnet ideella organisationer och redovisning, och 
menar att reglering och förändring av redovisningsstandarder ger upphov till förseningar i 
processen för de finansiella rapporterna. Detta är också något som ger indikation på att ideella 
organisationer kan ha svårt att följa regleringar och standarder. I linje med detta betonar Ryan 
et. al. (2014) vikten av att det konceptuella ramverket är anpassat för ändamålet i 
organisationen. Det är viktigt eftersom ett konceptuellt ramverk ska fungera som ett 
sammanhängande system vilket förväntas leda till enhetliga normer och praxis för den 
finansiella redovisningen och rapporteringen. 
 
I studien av Reheul, Van Caneghem och Verbruggen (2014) poängteras att International 
Accounting Standards Board (IASB) har ett program för att utveckla ramverk för den 
vinstdrivande sektorn och att International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB) driver ett projekt för att utveckla ramverk för den publika sektorn. De anser att det 
inte räcker med att bara anpassa något av dessa två ramverk eftersom båda ramverken 
ignorerar ideella organisationers främsta drivkraft, nämligen deras specifika uppdrag. Genom 
studien kommer de fram till att ett eget konceptuellt ramverk för ideella organisationers 
redovisning behöver tas fram för att möta deras speciella rapporteringsbehov. Även Palmer 
(2013) belyser detta då hans slutsats är att det finns en viss problematik med att följa ramverk 
utformade för andra typer av organisationer och att ideella organisationer således skulle 
behöva ett eget ramverk att följa. 
 
Denna problematik studeras även av Ryan et. al. (2014) som påpekar det faktum att det än 
idag inte existerar någon generell redovisningspraxis för ideella organisationer som är 
applicerbar i alla världens länder. International Financial Reporting Standards (IFRS) som 
utvecklades av IASB har dessutom låg applicerbarhet på ideella föreningar och har därmed 
ökat osäkerheten kring redovisningen i den ideella sektorn. De utvecklar vidare resonemanget 
och påpekar att ett nytt mer anpassat ramverk skulle underlätta, samt lösa, många av de 
redovisningsproblem som existerar för ideella föreningar. Ryan et. al. (2014) anser dessutom 
att ett ramverk som är specifikt anpassat efter ideella föreningar skulle möjliggöra att ideella 
föreningar levererar mer tillförlitlig information och därmed kan visa en mer korrekt bild över 
verksamheten. 
 
Samtidigt som ovanstående studier visar på problematik med tillämpning av standarder i 
ideella organisationer på grund av deras särart visar Maier, Meyer och Steinbereithner (2016) 
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att ideella organisationer blir alltmer lika vinstdrivande organisationer. Detta belyser de 
genom en sammanfattning av forskning kring orsaker till varför ideella organisationer blir 
mer kommersialiserade. De påpekar att ideella organisationer därmed blir mer affärsmässiga 
och efterliknar kommersiella företag, och belyser vilka effekter det ger. Dessutom påpekas att 
en av de mest centrala frågorna i denna typ av forskning har kommit att bli huruvida ideella 
organisationer borde använda sig av samma typ av metoder som de vinstdrivande företagen.  
 
Ovan nämnd problematik väckte följande fråga: hur upplever de ansvariga för ekonomin i 
svenska ideella elitidrottsföreningar möjligheten att spegla en verksamhet som kan uppfattas 
legitim genom redovisningen? 

3.  Syfte 
Syftet är att bidra med djupare förståelse för hur de ansvariga för ekonomin i ideella 
elitidrottsföreningar upplever att de kan spegla en legitim verksamhet genom redovisningen. 
Detta med ett teoretiskt perspektiv utifrån moralisk legitimitet, ansvar och kommersialisering 
som ska ge förståelse för föreningarnas möjlighet att uppfattas som legitima. 

4.  Teoretisk referensram 

4.1. Legitimitet 
Legitimitet kan enligt Suchman (1995, s. 574) beskrivas som “the generalized perception or 
assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some 
socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”. Dowling och Pfeffer 
(1975) menar att en organisation uppnår legitimitet om de följer samhälleliga värderingar och 
de normer för acceptabla beteenden som finns i de större samhällssystem som organisationen 
i fråga är en del av. Om organisationen inte agerar i enlighet med detta hotar det dess 
legitimitet. Utifrån deras teori kan alltså organisationers beteende analyseras och förstås. I 
linje med detta menar Suchman (1995) att organisationer alltid strävar efter att försäkra sig 
om att deras intressenter uppfattar verksamheten som legitim.  
 
Enligt Parsons (1960, i Diez-Martin, Prado-Roman & Blanco-González 2013 s. 1956) kan 
legitimitet göra det lättare att uppnå en stabil organisation eftersom intressenter är mer 
benägna att stödja de organisationer som handlar på ett sätt som uppfattas vara önskvärt, 
lämpligt och korrekt i sitt sammanhang. Aldrich och Fiol (1994), Lin, Lin och Lin (2010) 
samt Meyer och Rowan (1977) menar att följden av detta blir att en legitim organisation har 
större chanser att förvärva nödvändiga resurser för överlevnad och tillväxt.  
 
Brown (2008) kopplar legitimitet till ideella organisationer och menar att legitimitet uppstår 
när alla olika intressenter uppfattar förekomsten, aktiviteterna och effekterna organisationen 
för med sig som lämpliga i förhållande till sociala regler, värderingar, normer och 
förväntningar. Vidare anser Klausen (1995) att legitimiteten kan öka eller minska beroende på 
om de ideella organisationerna möter de förväntningar som dess omgivning har. Även 
Salamon (1999) reflekterar över legitimitet i ideella sektorn och belyser en legitimitetskris 
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som leder till ifrågasättande av ideella sektorn och dess syfte. Han påpekar att det skett en 
utveckling där det noteras att det finns en klyfta mellan vad ideella organisationer drivits till i 
syfte att överleva och växa, och som då inte stämmer överens med de generella uppfattningar 
kring vad de ska ha behövt göra för att behålla allmänhetens stöd. Dessutom påpekar Salamon 
(1999) att de traditionella åsikterna av vad som anses som en ideell verksamhet ifrågasätts i 
samband med att de ideella organisationerna utvecklas mot att bli mer lika vinstdrivande 
verksamheter.  
 
Balanoff (2013) belyser att legitimitet är ett allmänt intresse i dagens organisationer och 
påpekar att det kan anses vara det främsta intresset för vissa. I organisationers sökande efter 
legitimitet konstaterar hon att de kan mötas av något hon benämner som en 
legitimitetsparadox. Denna paradox beskriver hon som att organisationer kan få minskad 
legitimitet om de anpassar sig till sin externa miljö i för stor utsträckning. Hon hänvisar till 
Luhmann (1995, i Balanoff 2013, s. 23) som poängterar att en så kallad “för stor förändring” 
för att anpassa sig efter den omgivande miljön kan resultera i att de ideella organisationerna 
förlorar sitt sanna väsen. Vidare menar Balanoff (2013) att ideella organisationers anpassning 
till deras miljö som de verkar i, kan ha påverkat deras legitimitet på så sätt att den numera 
ifrågasätts. 

4.1.1. Moralisk legitimitet 
Legitimitet kan enligt Suchman (1995) delas in tre huvudtyper av legitimitet: pragmatisk, 
moralisk och kognitiv. Övergripande handlar alla tre om hur organisationers aktiviteter 
upplevs som lämpliga, korrekta och önskvärda, men de olika typerna vilar på olika dynamiska 
beteenden. Suchman (1995) beskriver moralisk legitimitet som bedömningar om huruvida en 
organisations aktiviteter är rätt sak att göra. Bedömningarna speglar i sin tur ofta 
uppfattningen huruvida organisationens verksamhet främjar välfärd i samhället och då enligt 
den definition som finns i det konstruerade sociala system som de befinner sig i. 
Organisationer som tar socialt ansvar kan enligt Diez-Martin, Prado-Roman och Blanco-
Gonzalez (2013) uppnå moralisk legitimitet eftersom deras handlingar är socialt accepterade 
och önskvärda. Författarna poängterar dock att det inte kan relateras till organisationens 
resultat. Detta kan ses som logiskt eftersom poängen med moralisk legitimitet är att 
organisationer anpassar sig och gör rätt saker oberoende av ekonomiska 
konsekvenser.  Vidare konstaterar författarna att en moraliskt legitim organisation har lättare 
att få tillgång till resurser om de även värderar organisationen utifrån mått av icke ekonomisk 
karaktär. Om organisationen utformar sin verksamhet inom de moraliska parametrarna som 
finns i samhället kommer de vara till nytta för organisationens framgång.  
 
Suchman (1995) beskriver kärnan i moralisk legitimitet som en prosocial logik, vilket kan 
förstås som oegennytta, osjälviskhet och därigenom att fokus ligger på att göra någon annan 
gott vilket då skiljer sig avsevärt från ett smalt egenintresse. I linje med detta påpekar Maier, 
Meyer och Steinbereithner (2016) att den främsta frågan i studier kring ledning av ideella 
föreningar har kommit att bli huruvida ideella föreningar borde, eller inte borde, applicera de 
affärsmässiga metoderna som kommersiella företag använder. Samtidigt ska de ideella 
föreningarnas syfte kvarstå att tjäna allmänheten och säkra dess välmående, vilket då enligt 
Suchmans (1995) teori kan förstås som ett exempel på oegennytta.  
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Ryan et. al. (2014) diskuterar ideella organisationers uppdragsorienterade fokus, något som 
skiljer sig från vinstdrivande organisationer och offentliga organisationer. Denna skillnad är 
något Gustafson (2006) också förklarar där hon påpekar att de ideella organisationerna skiljer 
sig från näringslivets företag. Exempelvis kan en ideell organisations uppdragsorienterade 
fokus vara att ge barn och ungdomar möjlighet att idrotta, och ett företags 
uppdragsorienterade fokus kan vara att tillgodose ägarnas intressen. Detta kan förstås som 
ytterligare ett exempel för att belysa det Suchman (1995) benämner som oegennytta och 
osjälviskhet. 

4.1.2. Ansvar (accountability) 
O’Sullivan och O’Dwyer (2009) poängterar att konceptet av ansvar ur ett organisatoriskt 
perspektiv är i linje med moralisk legitimitet då båda koncepten uppmärksammar sociala 
värden, samt de förväntningar som finns på organisationer. Williams och Taylor (2013) 
beskriver relationen mellan legitimitet och ansvar samt menar att ansvar är en mekanism som 
i praktiken skapar legitimitet. På grund av att det finns olika typer av ideella organisationer 
menar Williams och Taylor (2013) att dessa organisationer befinner sig i en utmanande sits i 
förhållande till ansvar. 
 
Gray (2001, s.11) definierar ansvar som följande: “identifying what one is responsible for and 
then providing information about that responsibility to those who have rights to that 
information”. Organisationer behöver identifiera vilket ansvar de har och sedan ta fram 
information kring huruvida ansvaret tas. Denna information ska ges till de som har intresse av 
informationen. Mulgan (2000) menar att ansvar är att stå till svars för sina handlingar och 
förklara dem. Även Christensen och Ebrahim (2006) definierar ansvar på liknande sätt och 
menar att ideella organisationer kan vara ansvarsskyldiga på olika nivåer: uppströms, 
horisontellt och nedströms. Uppströms innefattar exempelvis ansvar gentemot andra 
organisationer, horisontellt innefattar ansvar gentemot personal och ideellt arbetande samt 
nedströms innefattar ansvar gentemot medlemmar, kunder och allmänheten. 
 
Förutom denna uppdelning av ansvar i uppströms, horisontellt och nedströms beskriver 
O’Dwyer och Unerman (2008) om en uppdelning mellan olika teoretiska perspektiv gällande 
vilka intressenter en organisation anses ha ett ansvar gentemot, och därmed skyldig att 
redogöra för detta ansvar. Dessa teoretiska synpunkter sträcker sig från det som Unerman och 
O’Dwyer (2006) beskriver som att vara ansvarsskyldig endast till de intressenter som direkt 
kan påverka organisationens grad av måluppfyllelse, till en bredare syn som Cooper och 
Owen (2007) beskriver som att en organisation har ansvarsskyldighet gentemot alla vars 
livserfarenheter kan påverkas av verksamheten i organisationen.  
 
O’Dwyer och Unerman (2008) beskriver det första teoretiska synsättet som hierarkiskt ansvar 
vilket innebär ansvarsskyldighet gentemot ett begränsat antal inflytelserika intressenter. För 
att utveckla det beskrivs hierarkiskt ansvar som “narrowly functional, short-term in 
orientation and favors accountability to those stakeholders who control access to key 
resources for both resource use and immediate (campaign) impacts” (Ebrahim 2003a, b; samt 
Edwards & Hulme 2002a, b, i O’Dwyer & Unerman 2008 s. 803). De beskriver det andra 
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teoretiska synsättet som en helhetssyn på ansvar vilket innebär att ansvaret som föreligger är 
gentemot en bredare rad av intressenter. O’Dwyer och Unerman (2008, s. 804) utvecklar och 
definierar det på följande sätt: “expands the concept of ‘performance’ articulated within 
hierarchical accountability to embrace quantitative and qualitative mechanisms concerned 
with signifying the long term achievement of organizational mission and the impact of this 
achievement in bringing about structural change”. Ett sådant utvidgat perspektiv medför en 
expansion av parter som en ideell organisation bör vara ansvariga gentemot och betonar då 
även ett ansvar nedåt. Detta kan då förstås som det som Christensen och Ebrahim (2006) 
benämner som nedströms ansvar.  
 
Ryan et. al. (2014) diskuterar denna diversifiering och komplexitet kring ansvarsförhållanden 
som ideella organisationer har och Ebrahim (2005) ser ett behov av att ideella organisationer 
med denna ansvarsskyldighet presenterar en bredare redovisning som kan spegla 
organisationens uppdrag, mål och prestation. Om ideella organisationer skulle ha ett ramverk 
som är baserat på ett perspektiv av ansvar skulle det enligt Ryan et. al. (2014) skapa en 
möjlighet för organisationernas rapporter att innehålla ekonomisk, icke-ekonomisk samt 
berättande information om verksamheten. Detta skulle innebära att de ideella organisationerna 
kan visa på sitt bredare ansvar vilket i sin tur skulle kunna förbättra sektorns roll i samhället. 

4.1.3. Kommersialisering 
Som tidigare nämnt är även det faktum att ideella organisationer blir mer lika vinstdrivande 
organisationer något som kan påverka legitimiteten vilket gör att kommersialisering också är 
ett intressant teoretiskt perspektiv.  
 
Verbruggen, Christiaens och Milis (2011) poängterar att ideella organisationer skiljer sig från 
andra organisationsformer i sin finansiering och menar att ideella organisationer är beroende 
av finansiering i form av statliga bidrag, avgifter och donationer. Detta är något som Reheaul, 
Van Caneghem och Verbruggen (2014) också tar upp och påpekar att ideella organisationer 
ofta förlitar sig just på donationer och bidrag för att finansiera verksamheten vilket då blir en 
tydlig skillnad från den vinstdrivande organisationsformen.  
 
Breuer och Wicker (2011) samt Lamprecht, Fischer och Stamm (2011, i Wicker, Longley & 
Breuer, 2015 s. 7) menar att idrottsföreningar har, samt förlitar sig på, fler och mer varierade 
inkomstkällor än andra typer av ideella organisationer. Wicker, Feiler och Breuer (2013) 
identifierar olika typer av intäkter som kan finnas och några exempel på dessa är: 
medlemsavgifter, inträdesintäkter, donationer, bidrag från statliga organisationer, 
idrottsorganisationer och kommuner, event och sponsring. De kommer fram till att graden av 
diversifierade intäkter beror på vad för uppdrag organisationen har även inom denna specifika 
gren av ideella organisationer. 
 
Peterson (2005) redogör för kommersialiseringsprocessen inom idrotten och menar att 
idrotten blir ett föremål som kan användas i vinstdrivande affärsverksamhet. 
Kommersialiseringen är en del av en omfattande omvandlingsprocess som i Sverige har 
pågått sedan mitten på 1960-talet. En viktig händelse i denna process är beslutet Svenska 
Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet tog år 1999, vilket innebar att den elitinriktade 
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tävlingsverksamheten efter beslutet tilläts i aktiebolagsform. Vidare diskuterar Peterson 
(2005) vilken utsträckning ideella idrottsföreningar påverkas av de kommersiella krafter som 
finns och menar att framför allt själva idrotten numera kan anses som en vara producerad för 
en marknad. Peterson (2005) exemplifierar den kommersialiserade idrotten genom de 
omotiverade pauser som tas i idrottsmatcher men även i form av tävlingar som planeras efter 
orimliga tider och sprids ut över veckans dagar, detta i kombination med att regler anpassas 
och spelare kan agera försäljningsobjekt. Dessutom belyses begreppet professionalisering och 
dess påverkan på kommersialiseringen av idrott och han menar att det har lett till att 
yrkesroller kopplat till formell utbildningsverksamhet har influerat idrottens verksamheter i 
allt större utsträckning. Vidare poängterar han att yrkesrollerna i ideella föreningar påverkats 
på så sätt att det numera rör sig om hel- och deltidsavlönad personal istället för det tidigare 
förtroendevalda gratisarbetet. 
 
Salamon (1993, i Maier, Meyer & Steinbereither 2016, s. 71) menar att 
kommersialiseringsprocessen medför att ideella föreningar förlitar sig mer på intäkter från 
handel av varor och tjänster. Kerlin och Pollak (2011) kommer fram till att kommersiella 
inkomstkällor har ökat i den ideella sektorn men att de inte kan se att bidragen skulle ha 
minskat som följd av det. Vidare påpekar de att en ökning av kostnader, samt ökat behov och 
konkurrens av resurser ger en förklaring till mer kommersialiserade inkomstkällor i ideella 
organisationer. Ytterligare ett exempel på kommersialisering är det som Bednall, Walker, 
Curl, och LeRoy (2001) argumenterar för att företag som ger bidrag till dessa organisationer 
kan föredra en mer affärsmässig relation. 

4.1.4. Teoretisk sammanfattning 
Legitimitet med ett perspektiv utifrån moralisk legitimitet, ansvar och kommersialisering 
fungerar som en ram för analysen av empirin. Referensramen kan hjälpa till att förstå 
likartade uttryckssätt eller upplevelser som ej förväntades vilka identifieras i analysen av 
empirin. Hur de olika delarna av teorin kan användas i denna studie sammanfattas nedan.  
 
Perspektivet utifrån moralisk legitimitet kan skapa en förståelse om föreningarnas verksamhet 
är rätt sak att göra i den sociala kontext de befinner sig i. Perspektivet skapar även en 
förståelse för hur de ansvariga för redovisningen upplever möjligheten att kunna visa det 
genom redovisningen och på så sätt uppfattas som legitima. De teoretiska begrepp som är 
centrala i utformandet av intervjufrågor samt analysen utifrån moralisk legitimitet är 
önskvärda, korrekta och lämpliga handlingar, oegennytta samt osjälviskhet. Främja välfärd i 
samhället är också ett av de centrala begreppet utifrån detta perspektiv.  
 
Perspektivet ansvar möjliggör att teoretiskt förstå hur utbrett föreningarnas ansvar gentemot 
olika typer av intressenter är. Utifrån detta perspektiv ges också en möjlighet att förstå hur de 
ansvariga för redovisningen upplever att de kan spegla föreningarnas ansvarsförhållanden i 
redovisningen och på så sätt uppfattas som legitima. Utifrån detta perspektiv kommer 
identifiering och redogörelse för ansvar som tas vara ett centralt teoretiskt begrepp för 
intervjufrågorna och analysen. Vidare kommer även ansvar uppströms, nedströms och 
horisontellt fungera som centrala teoretiska begrepp.  
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För att kunna förstå huruvida organisationen har blivit mer lika vinstdrivande organisationer 
och hur det kan påverka upplevelserna av redovisningen fungerar kommersialisering också 
som en del av den teoretiska referensramen. Genom teorin om kommersialisering och vad det 
innebär kan kännetecken på kommersialisering identifieras. Vidare kan upplevelsen av 
redovisningen även analyseras och förstås utifrån de konsekvenser som en alltmer 
kommersialiserad idrott för med sig, med ett fokus på vad det skulle kunna innebära för 
idrottsföreningens legitimitet. Begreppen som utifrån detta teoretiska perspektiv är centrala 
för intervjufrågorna och analysen är följande: yrkesroller kopplade till formell utbildning, 
avlönad personal istället för gratisarbete, handel av varor och tjänster, anpassade matchdagar, 
mindre beroende av bidrag och donationer, bildande av idrottsaktiebolag samt affärsmässig 
relation.   

5. Metod och metodologiska överväganden 

5.1. Val av forskningsansats 
Denna studie var tolkningsinriktad vilket Bryman och Bell (2013) argumenterar för att det 
kan öka förståelse hur deltagarna i en viss miljö tolkar deras sociala verklighet, samt hur de 
upplever denna. Vidare användes en syn på föreningarnas sociala egenskaper med 
utgångspunkt i att de agerar i en bransch där samspelet mellan aktörerna i form av 
föreningarna har bidragit till deras sociala miljö. Med hjälp av denna studie önskades få ta del 
av deltagarnas uppfattning och bidra med en kontextuell förståelse med fokus på deras 
naturliga miljöer.  
 
Syftet med studien var att skapa en djup förståelse och för detta valdes en kvalitativ metod. 
Chowdhury (2015) menar att kvalitativ datainsamling möjliggör en förbindelse mellan 
intervjuperson och intervjuare där forskaren ges en möjlighet att förstå intervjupersonens 
idéer och tankar. Vidare menar Flick och Foster (2008) att den kvalitativa processen kan 
användas även för att beskriva och förstå sociala fenomen. 
 

5.2. Litteraturgenomgång 
I början av denna studie granskades befintlig vetenskaplig forskning inom redovisning i 
ideella idrottsföreningar, men även forskning kring den ideella sektorn som helhet och dess 
unika ställning i samhället. Bryman och Bell (2013) menar att en grundlig 
litteraturgenomgång ger en överblick för vilka kunskaper och forskning som finns inom 
området. Denna litteraturgenomgång genererade ökad kunskap kring det valda ämnet och 
möjliggjorde en fortsatt begränsning till problematiseringen där fokus landade på ideella 
sektorn i form av idrottsföreningar, och hur deras sorts verksamhet är en unik företeelse i 
samhället vad gäller dess uppbyggnad och innehåll.  
 
De sökord som användes vid litteraturgenomgången är följande: nonprofit, not for profit, 
accounting, financial statement, reporting standards, regulation, commercialization, 
accountability, legitimacy theory. Den litteratur som användes hämtades via sökmotorerna 
ABI/INFORM samt Summon hos Universitetsbiblioteket vid Örebro Universitet.  
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I forskningen som nämndes i problematiseringen, vilken berör utvecklingen av ideella sektorn 
har legitimitetsteori samt nyinstitutionell teori varit de mest frekvent använda teorierna. I 
problematiseringen nämndes även forskning som berör redovisningen i ideella föreningar, och 
problematiken med detta. Utöver nyinstitutionell teori och legitimitetsteori har i denna 
forskning ansvarsbegreppet varit frekvent använt som teoretisk utgångspunkt. Med detta i 
åtanke gjordes ett val som innebar att denna studie utgick från legitimitetsteori, belyst från 
moralisk legitimitet, ansvarsbegreppet och kommersialisering. 

5.3. Intervjupersoner 
För att kunna besvara studiens forskningsfråga krävdes ett urval av lämpliga intervjupersoner. 
Det som Bryman och Bell (2013) benämner som målstyrt urval är något som tillämpades i 
denna studie för att välja ut intervjupersoner som var lämpliga för studiens ändamål. Valet av 
ideella organisationer begränsades genom fokus på ideella elitidrottsföreningar. Ett av 
urvalskriterierna var att idrottsföreningarna skulle bedriva verksamhet i någon av de tre 
högsta ligorna inom en viss idrott och ett annat urvalskriterium var att föreningens 
idrottsverksamhet bedrivs som en ideell förening. Varför idrottsföreningar från de tre högsta 
ligorna valdes att studeras grundades i att det förmodligen är föreningar som är berörda av 
kommersialisering. De personer som intervjuades har någon typ av kunskap och 
beslutsfattande om föreningens ekonomi och dess redovisning. Dessa personer har 
befattningar så som ekonomiansvarig, verksamhetsansvarig eller redovisningsansvarig. 

5.4. Datainsamling 
Det första steget av datainsamlingen var att gå igenom de tre högsta ligornas olika föreningar, 
och utifrån deras hemsidor och årsredovisningar urskilja vilka som bedriver sin idrottsliga 
verksamhet som en ideell förening. Därefter kontaktades möjliga intervjupersoner från dessa 
föreningar genom en inbjudan via mail att medverka i studien. I mailet förklarades vilka vi 
var samt en kort beskrivning av vår studie och dess syfte, en mailmall presenteras i bilaga 1. 
Den vidare kontakten med intervjupersonerna skedde via mail och telefon. De första som 
tackade ja till att delta valdes ut som intervjupersoner. En intervjuguide skickades till 
intervjupersonerna innan genomförandet av intervjuerna för möjlighet till förberedelse.  
 
Det valda tillvägagångssättet för insamling av empiri till studien var semistrukturerade 
intervjuer vilket Bryman och Bell (2013) beskriver är en intervju som följer förutbestämda 
teman och ger frihet till både intervjuaren samt intervjupersonen att utforma frågorna och 
svaren som de själva vill. Intervjumetoden ger utrymme att ställa följdfrågor som uppkommer 
i relation med vad intervjupersonen svarar. Varför denna metod användes var dels på grund 
av vad Kvale och Brinkmann (2009, i Qu & Dumay, 2011 s. 246) menar med att den 
semistrukturerade intervjun är flexibel och användbar för att avslöja dolda beteenden. Ett 
annat argument till den valda metoden är det som Qu och Dumay (2011) menar att metoden 
möjliggör att intervjupersonen kan använda sig av sitt egna språk och tankesätt. Den 
möjliggör även en förståelse till hur intervjupersonen uppfattar den omgivning som studeras. 
 
Intervjuerna bestod av en aktiv intervjuledare och två passiva intervjuare som skötte 
inspelningarna av intervjuerna samt antecknade vid behov, de inflikade även ibland med 
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följdfrågor. Samtliga intervjuer pågick mellan 40-45 minuter, varav tre stycken var personliga 
intervjuer och två stycken telefonintervjuer. De personliga intervjuerna skedde i 
intervjupersonernas respektive kanslilokaler i ett avskilt rum. Samtliga intervjuer spelades in 
som ljudfiler för möjligheten att transkribera dem. Denna metod valdes på grund av de 
fördelarna som Bryman och Bell (2013) presenterar om inspelning och transkribering. 
Exempelvis bidrar inspelningen till att fånga upp allt som sägs i en intervju och 
intervjupersonernas betoningar, transkriberingen underlättar även arbetet i analysen. Ett annat 
argument till detta tillvägagångssätt var att det möjliggjorde att de aktiva intervjuledarna inte 
behövde fokusera på att anteckna intervjupersonernas svar, utan kunde behålla fokus på 
intervjuerna. 

5.4.1. Intervju 
Som tidigare nämnt påpekar Qu och Dumay (2011) att semistrukturerade frågor möjliggör att 
intervjupersonen kan använda sig av sitt egna språk och tankesätt. För att möjliggöra detta 
formulerades frågeställningarna med detta i åtanke men med en begränsning till 
undersökningsområdet. Tyngden låg på intervjupersonernas egen uppfattning om situationen 
och deras synsätt på detta. Därför fokuserades många frågor på intervjupersonernas 
upplevelse av redovisningen. 
 
Den formulerade intervjuguiden användes framför allt som hjälpmedel då det önskades tillåta 
att intervjuerna kunde sväva iväg från frågan, alternativt fördjupas i specifika områden. Detta 
för att intervjupersonerna själva skulle kunna belysa vad de uppfattade som viktigt. Dessutom 
ställdes följdfrågor för att nå en djupare förståelse kring intervjupersonernas upplevelser. 
Detta i kombination med en tillåtelse att göra avstamp från ämnet gjorde att andra problem än 
de förväntade upptäcktes. 
 
Frågorna i intervjuguiden varierades i följd under intervjuerna för att bättre följa det naturliga 
samtalet och att få intervjun att upplevas så avslappnad som möjligt. Vidare varierades olika 
typer av frågor, exempelvis användes vad som Bryman och Bell (2013) benämner som 
strukturerande kommentarer för att styra in samtalet på ämnet igen om det vikt av för mycket. 
Dessutom användes ofta tystnad och tolkande frågor samt uppföljningsfrågor för att visa 
engagemang i samtalet, samtidigt som intervjupersonerna fick en möjlighet att fördjupa sig 
ytterligare. Denna teknik, med fokus på uppföljningsfrågor, är något som Qu och Dumay 
(2011) argumenterar för som en metod som används av forskare som strävar efter att följa upp 
intressanta svar som intervjupersonen ger.  

5.4.2. Operationalisering av intervjufrågor 
Sammanställd intervjuguide finns i bilaga 2.  

Intervjufråga Koppling till teoretiska begrepp 
Koppling till syftet med 
studien 

Beskriv vad ni bedriver för 
verksamhet/verksamheter i 
föreningen, samt syftet med 
denna.  

• Önskvärda, korrekta och lämpliga 
handlingar 

• Oegennytta/osjälviskhet 
• Främja välfärd i samhället 
• Identifiering och redogörelse för 

ansvar som tas  

• Moralisk legitimitet  
• Ansvar 
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Beskriv din roll i föreningen. • Avlönad personal istället för 
gratisarbete 

• Kommersialisering 

Vad har du/ni för bakgrund inom 
redovisning? 

• Yrkesroller kopplade till formell 
utbildning 

• Kommersialisering 

Beskriv vad ni har för olika typer 
av intäkter i föreningen. • Handel av varor och tjänster • Kommersialisering 

Hur har intäkterna i föreningen 
förändrats under åren? 

• Mindre beroende av bidrag och 
donationer 

• Affärsmässig relation 
• Kommersialisering 

Vilka intäkter anser ni extra 
viktiga/förlitar er extra mycket på 
för föreningens ekonomi? 

• Mindre beroende av bidrag och 
donationer 

• Kommersialisering 

Hur får ni i föreningen idéer till 
nya typer av intäkter?  

• Affärsmässiga relationer 
• Handel av varor och tjänster 

• Kommersialisering 

Vad följer ni för lagar och 
standarder i er löpande bokföring 
och vid bokslut? 

• Korrekta handlingar  • Moralisk legitimitet 

Ser ni några brister med de lagar 
och standarder ni följer kopplade 
till er verksamhet? 

• Redogöra för breda 
ansvarsförhållanden 

• Upplevelsen om 
möjligheten att spegla 
hela verksamheten 

• Ansvar 

Vad upplever ni för svårigheter i 
er redovisning? 

• Redogörelse för breda 
ansvarsförhållanden 

• Möta förväntningar från samhället 
• Korrekta handlingar 

• Upplevelsen om 
möjligheten att spegla 
hela verksamheten 

• Ansvar 
• Moralisk legitimitet 

Hur upplever ni er möjlighet att 
spegla hela er verksamhet genom 
redovisningen?  

• Redogöra för nedströms, horisontellt 
och uppströms ansvar 

• Upplevelsen om 
möjligheten att spegla 
hela verksamheten 

• Ansvar 

Upplever ni att de regelverk och 
standarder är ett tillräckligt bra 
stöd/underlag för att veta hur ni 
ska hantera redovisningen? 

• Redogörelse för breda 
ansvarsförhållanden 

• Möta förväntningar från samhället 
• Korrekta handlingar 
 

• Upplevelsen om 
möjligheten att spegla 
hela verksamheten  

• Ansvar 
• Moralisk legitimitet 

Vilka tar del av er 
årsredovisning? 

• Identifiering av breda 
ansvarsförhållande som medför 
många olika typer av intressenter 

• Ansvar 

 
Syftet med frågorna var att ta reda på hur föreningens intäktsstruktur ser ut och möjliggöra för 
en analys av huruvida verksamheterna kan ses som kommersialiserade. Dessutom ställdes 
frågor för att skapa en förståelse kring hur föreningarna upplever de regelverk och standarder 
som de följer i sin löpande bokföring och vid deras bokslut. Intervjupersonerna fick möjlighet 
att beskriva vad de följer samt deras upplevelse av det. Dessa frågor skapade en möjlighet att 
förstå hur ansvar, legitimitet och kommersialisering upplevs i olika delar av redovisningen. 
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5.5. Forskningsetiska principer 
I studien togs hänsyn till det som Vetenskapsrådet (2002) benämner som forskningsetiska 
principer. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 
de fyra allmänna huvudkraven vid forskning. Informationskravet innebär enligt 
Vetenskapsrådet (2002) att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska bli informerade 
om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller, de ska även informeras om att 
deltagandet är frivilligt och deras rätt att avbryta sin medverkan. Ett mail med övergripande 
information om undersökningen och förfrågan om att delta i undersökningen skickades ut till 
eventuella deltagare som sedan följdes upp med mer information om studien via mail eller 
telefonsamtal om de var intresserade. När det väl var dags för intervju informerades de om att 
deltagandet var frivilligt och att det hade rätt att avbryta sin medverkan. Genom detta 
säkerställdes hänsyn till det första huvudkravet: informationskravet.  
 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver samtyckeskravet som rätten för en deltagare att själv ha rätt 
att bestämma över sin medverkan. Då undersökningsdeltagarna själva fick återkomma och 
informera om huruvida de var intresserade av att delta eller inte efter det första mailet som 
skickades ut togs hänsyn till det andra huvudkravet, samtyckeskravet. Vidare menar 
Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna ska ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de ska delta och att de även ska kunna avbryta sin medverkan utan att det ger några 
negativa påföljder för dem, detta är något som informerades om i början av varje intervju. I 
deltagarnas beslut att delta i undersökningen utsattes de ej för någon påtryckning eller 
påverkan vilket också benämns som en regel att följa enligt Vetenskapsrådet (2002).  
    
Vetenskapsrådet (2002) beskriver konfidentialitetskravet som att personerna i en 
undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och att obehöriga ej kommer kunna ta 
del av personuppgifter på deltagarna. Alla deltagarna informerades om att de kommer vara 
anonyma i studien och kommer att benämnas som intervjuperson 1, 2, 3 och så vidare. För att 
inte kunna härleda vilken idrott och vilka föreningar som studerades beskrevs inte vilken 
idrott som studerades. När intervjupersonerna nämnde i intervjun vilken idrott de bedriver 
byttes ordet ut till idrott i rapporten. Det fjärde huvudkravet, nyttjandekravet, innebär enligt 
vetenskapsrådet (2002) att de uppgifter om enskilda personer som samlades in i 
undersökningen endast får användas för forskningens ändamål. Det som kom fram i 
intervjuerna i denna studie användes endast till ändamålet i denna studie och därigenom togs 
hänsyn till nyttjandekravet.  
 
Förutom de fyra allmänna huvudkraven har Vetenskapsrådet (2002) även utfärdat två 
rekommendationer som berör några förhållningssätt som anses som angelägna och önskvärda 
i en forskningsprocess. Dessa innebär att deltagarna bör få ta del av rapporten innan 
publicering för att exempelvis ta del av etiskt känsliga avsnitt. Vidare bör deltagarna i 
undersökningen också få frågan om de är intresserade av att få ta del av var rapporten 
kommer att publiceras samt om de är intresserade av att få en rapport eller sammanfattning av 
studien. Deltagarna i studien informerades om var rapporten skulle publiceras och att de 
skulle få ett exemplar av den färdiga rapporten skickat till sig. På så sätt följdes 
rekommendationerna från Vetenskapsrådet (2002).   
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5.6. Dataanalys 
I dataanalysen eftersträvades en förståelse av den insamlade empirin med hjälp av den valda 
teorin. Det första steget i analysen av den insamlade datan var att sammanställa en mer 
komprimerad empiri. Det gjordes för att reducera omfattningen av empirin samtidigt som 
empirins kvalitet och kärna bevarades, denna metod är något som Graneheim och Lundman 
(2004) beskriver som kondensation. De menar även att empirin kan delas in i olika 
innehållsområden, detta gjordes på den komprimerade empirin och delades in i olika 
innehållsområden utifrån teorins olika delar. Nästa steg i analysen är att koda empirin, detta 
gjordes genom att citat och kondenserade meningar bröts ut till koder. Dessa koder 
möjliggjorde att de kunde sättas i relation till teorin. Ett exempel på en kod som användes i 
analysen är följande citat: “Men alltså den verksamheten som vi bedriver i för att tillgodose 
att barn kan få spela idrott på alla nivåer, det är ju liksom grundtanken”. Därefter placerades 
koderna i de olika kategorierna moralisk legitimitet, ansvar och kommersialisering. 
Graneheim och Lundman (2004) påpekar att kategorisering av dessa koder är kärnan i 
analysen. Krippendorff (1980, i Graneheim & Lundman, 2004, s. 107) menar att kategorier 
består av innehåll som har något gemensamt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en 
kategori en nivå där innehållet i empirin beskrivs. Analysen innefattade även underkategorier 
som var en förgrening av kategorierna utifrån teorin. Exempel på en underkategori som 
användes är oegennytta och osjälviskhet. Flera av koderna hade flera betydelser och kunde 
placeras i olika underkategorier och kategorier. Koderna och kategorierna placerades därefter 
i ett tema. Graneheim och Lundman (2004) påpekar att teman kopplar samman de olika 
kategoriernas underliggande betydelser på en tolkande nivå. Utifrån detta baserades temat på 
studiens teori och därför var temat i dataanalysen legitimitet.   

5.7.  Metodreflektion 
Under studiens gång användes fyra kriterier för att sträva efter en god studie, detta utifrån de 
fyra begreppen som Bryman och Bell (2013) benämner som tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt konfirmering/bekräftelse. De påpekar att begreppet tillförlitlighet kan ha 
många innebörder men väljer att benämna det som en process där forskningen framställs i 
linje med existerande regler samt kontroll av resultatet tillsammans som de som inkluderas i 
studien, så kallad respondentvalidering. Därför lades mycket fokus vid att de forskningsetiska 
reglerna följdes under processen, som inkluderar ett steg med respondentvalidering. För att nå 
en form av överförbarhet i denna studie sattes ett tydligt fokus där målet var att studien inte 
skulle bli för bred, syftet skulle vara avsmalnat för att säkerställa att studien bidrog till djup 
kunskap istället för bred. 
 
Vad gäller graden av pålitlighet i denna studie går det absolut att diskutera. Den har 
visserligen granskats av andra studenter samt handledare, men då det är ett väldigt specifikt 
område och hela processen genomfördes under en väldigt begränsad tidsperiod är det svårt att 
avgöra hur noggrant studien har granskats i alla steg. Ett alternativ för att öka pålitligheten 
skulle kunnat vara att låta en extern expert granska studien och innehållet i minsta detalj med 
jämna mellanrum under hela processen. Detta hade dessutom kunnat påverka kvalitetskriteriet 
för konfirmering/bekräftelse positivt då en sådan typ av granskning skulle kunna fastslå 
huruvida det går att styrka studiens resultat. 
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I denna studie genomfördes fem intervjuer om cirka 40-45 minuter vardera. Genom dessa 
intervjuer kunde studiens undersökningsområden mättas då intervjupersonerna påpekade 
liknande problematik och många svar upprepades i flertalet intervjuer. I den formulerade 
intervjuguiden sågs stora fördelar då intervjuledaren kunde gå vidare till följdfrågor och 
undersöka problemet ännu djupare för att på så sätt försöka förstå den upplevda 
problematiken, utan att tappa spåret för mycket. 
 
Bryman och Bell (2013) argumenterar för att en ostrukturerad intervjumetod är att föredra för 
att korrekt förstå hur undersökningsdeltagarna upplever sin verklighet i en viss social miljö, 
eller av vilka faktorer eller egenskaper som förenar ett antal individer. De menar att det råder 
mindre risk att forskaren då nalkar deltagarens världsbild med färdigformulerade 
förväntningar eller förutfattade meningar. Samtidigt önskades det få någon typ av 
jämförbarhet mellan intervjuerna där intervjupersonerna önskades besvara vissa frågor som 
ansågs relevanta för att empirin skulle motsvara studiens syfte och fokus. Argumenten för en 
semistrukturerad intervju vägde över i denna studie. Angående formuleringen av frågorna i 
intervjuguiden diskuterades det ofta huruvida de var för strukturerade eller inte för att 
möjliggöra flexibilitet, men vad gäller detta anpassades följden samt vissa formuleringar av 
frågorna för att bättre passa i samtalet. Samtidigt tilläts intervjupersonerna att alltid få tala om 
det de önskade och prata till punkt för att de på så sätt själva skulle få belysa de problem de 
upplevde. 
    
Merriam (2009) anser att genomförandet av en pilotintervju är det bästa sättet att säkerställa 
att intervjuguiden består av relevanta frågor. Detta är något som kunde beaktats i denna studie 
men på grund av tidsbrist utfördes ingen pilotintervju. Däremot redigerades intervjuguiden 
något efter genomförandet av den första intervjun för att anpassa den ytterligare till resterande 
fyra intervjuer. I en intervju fanns det störmoment kring intervjulokalen som störde själva 
intervjun samt försvårade transkriberingen av ljudinspelningen, detta kunde förhindrats om en 
mer genomtänkt intervjuplats valts. 
    
Två intervjuer genomfördes över telefon, detta möjliggjorde att dessa intervjupersoner med 
stora geografiska avstånd kunde intervjuas. En nackdel som Garbett och McCormack (2001) 
samt Bryman och Bell (2013) beskriver är att vid telefonintervjuer så missar intervjuaren 
intervjupersonens kroppsspråk, till exempel minspelet. Detta är någonting som kan ha 
påverkat analysen av intervjuerna då ansiktsuttryck kan betona intervjupersonernas svar och 
känslor. 
 
En viktig aspekt av de semistrukturerade intervjuerna var bristen av erfarenhet att genomföra 
intervjuer, detta kan ha gjort att intervjuledaren till exempel kan ha ställt ledande frågor till 
intervjupersonerna. Vidare har Kvale (1996, i Bryman & Bell, 2013 s. 485) formulerat en lista 
med kriterier över vad som kännetecknar en framgångsrik intervjuare; insatt, strukturerad, 
tydlig, visar hänsyn, sensitiv, öppen, styrande, kritisk, kommer ihåg samt tolkar. Samtliga 
kännetecken låg i bakhuvudet på oss som intervjuare både under intervjuerna, men även 
efteråt när genomförandet av intervjuerna analyserades angående vad som gick bra och vad 
som skulle förbättras till nästa gång. Så trots att det var första gången som intervjuare för 
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samtliga författare så kunde en förbättring ses vid en jämförelse av den första och sista 
intervjun angående intervjuprocessen. 
 
Vi är medvetna om, och reflekterade kring det faktum att några andrahandsreferenser 
användes. Bedömning gjordes att dessa är tillräckligt tillförlitliga för användning på grund av 
att alla andrahandsreferenser, förutom Kvale refererad i Bryman och Bell (2013), kommer 
från forskning som är vetenskapligt granskad. Enligt Umeå universitetsbibliotek (2017) 
innebär detta att de är granskade av experter inom området som säkerställer den vetenskapliga 
kvaliteten. Dessa andrahandsreferenser bidrog med viktiga aspekter som inte önskades 
utelämnas på grund av svårigheter att få tag på ursprungsreferensen. 

6. Empiri och analys 
I denna studie har empiri och analys integrerats, således finns båda delar under detta avsnitt. 
Analysen består av fyra delar som kopplar tillbaka till empirin som är presenterad innan. 
Syftet med detta är att underlätta kopplingen mellan empiri och analys då empirin är 
omfattande. Denna disponering användes för att läsaren ska komma ihåg det mest väsentliga 
från empirin till analysen. 

6.1. Nationella regelverk och standarder 
Syftet med detta avsnitt är skapa bättre förståelse för vår primärdata. Denna del fungerar som 
ett informationsunderlag för att bättre kunna förstå våra resultat från intervjuerna. 

6.1.1. Bokföringslagen (BFL) 
Bokföringslagen (SFS 1999:1078) stiftades 1999 och innehåller bestämmelser om när det 
råder bokföringsskyldighet för fysiska och juridiska personer. Lagen (SFS 1999:1078) 
definierar vilka kretsar som är bokföringsskyldiga, bestämmelser kring räkenskapsår, vad 
bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska genomföras samt vad 
som gäller kring verifikationer. Utöver detta behandlar bokföringslagen (SFS 1999:1078) hur 
ett avslut på den löpande bokföringen kan genomföras, hur räkenskapsinformation ska 
arkiveras och hur utvecklandet av god redovisningssed genomförs.  

6.1.2. Årsredovisningslagen (ÅRL) 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) behandlar de bestämmelser som finns kring 
upprättande samt offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och 
delårsrapporter. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) innehåller dels allmänna 
bestämmelser, regleringar kring balans- och resultaträkning men även värderingsregler och 
information kring hur tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse ska utformas.  

6.1.3. K-regelverken – regelverk som ska underlätta redovisningen 
Sedan 2004 arbetar Bokföringsnämnden med “K-projektet” som syftar till att ta fram fyra 
stycken kategorier av regelverk. K-regelverken har som främsta syfte att förenkla hur den 
löpande bokföringen ska avslutas vid slutet på ett företags räkenskapsår. Bokföringsnämnden 
(2016) har därför strukturerat K-regelverken utifrån de krav som finns på olika typer av 
företag i bokföringslagen. Det vanligaste alternativet för företag som upprättar årsredovisning 
eller årsbokslut är att tillämpa K3. Årsbokslutsföretag kan annars frivilligt välja att tillämpa 
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K2 vilket är en förenkling av K3. Utöver K3 och K2 finns även K4 som berör 
koncernredovisning utifrån International Financial Reporting Standards (IFRS) 
redovisningsstandard (Bokföringsnämnden, 2016), men även K1 vilken är till för de 
verksamheter som enligt 6 kap. 3 § andra st. av bokföringslagen (SFS 1999:1078) får upprätta 
ett förenklat årsbokslut. 

6.2. Legitimitet  

6.2.1. Empiri del 1 
6.2.1.1. Vilken typ av verksamhet bedrivs och syftet med denna 
Alla intervjupersoner svarade att de bedriver en idrottsförening med breddverksamhet samt 
A-lagsverksamhet. Ungdomsverksamheten var en viktig och omfattande del som beskrevs av 
alla intervjupersoner, flera har även verksamhet i föreningen som involveras i skolor. Fyra av 
fem intervjupersoner svarade att deras förening har ett eller flera dotterbolag av olika slag, 
flera äger dotterbolag med syfte att driva deras lokaler. Intervjuperson 4 svarade: “men alltså 
den verksamheten som vi bedriver i för att tillgodose att barn kan få spela idrott på alla nivåer, 
det är ju liksom grundtanken”. Intervjuperson 5 svarade liknande: “syftet med föreningen är 
ju väldigt långt det finns i våra stadgar men kortfattat så är det ju så att unga framförallt och vi 
har ju även seniorer då men att unga ska få idrotta och utöva idrottslig verksamhet”. I linje 
med detta svarade intervjuperson 2: “dels så är det ju en elitförening så a-lag och det är ju att 
ha de bästa förutsättningarna för att vara i toppen i Europa och Sverige då … Sen har vi även 
U15 och neråt och där är det en breddverksamhet med syfte att få så många ungdomar hit och 
trivas”. Intervjuperson 2 sa även: “det är väl inte bara idrott egentligen, utan det är väl bara 
bra för ungdomar att de får röra på sig och vara med i de här sociala sammanhangen också”. 
Intervjuperson 1 svarade också ur en annan infallsvinkel: “ett ekonomiskt mål har man ju 
också. Göra ett överskott varje år, om det går”. 

6.2.2. Analys del 1 
I tabellen nedan har det som kommit fram i ovanstående empiri kodats för att systematiskt 
koppla citat och kondenserade meningar till underkategorier som kan härledas till kategorier 
och slutligen till det övergripande temat legitimitet.  
 
Tabell 1 (se sammanslagen tabell för samtliga koder i bilaga 3) 

Kod Underkategori Kategori TEMA 

Idrottsförening med breddverksamhet samt A-
lagsverksamhet 

Önskvärda, korrekta och 
lämpliga handlingar 

M
oralisk legitim

itet 

L
E

G
IT

IM
IT

E
T

 

“Dels så är det ju en elitförening så a-lag och 
det är ju att ha de bästa förutsättningarna för att 
vara i toppen i Europa och Sverige då .. och sen 
har vi även U15 och neråt och där är det en 
breddverksamhet med syfte att få så många 
ungdomar hit och trivas” 
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Kategorin moralisk legitimitet förgrenas till underkategorierna: önskvärda, korrekta och 
lämpliga handlingar, oegennytta och osjälviskhet samt främja välfärd i samhället som 
analyseras i denna del i empirin. Koderna som ligger i underkategorin önskvärda, korrekta 
och lämpliga handlingar kan förstås som att föreningarna har ett syfte som överensstämmer 
med vad Suchman (1995) menar med att organisationers aktiviteter är rätt sak att göra för att 
uppnå moralisk legitimitet. Koderna speglar även det som Diez-Martin, Prado-Roman och 
Blanco-Gonzalez (2013) beskriver som ett sätt att uppnå moralisk legitimitet, genom 
handlingar som är socialt accepterade och önskvärda genom att ha ett syfte som ligger i linje 
med det. Koderna som finns i underkategorin oegennytta och osjälviskhet visar att 
föreningarna bedriver en verksamhet med syfte att göra någon annan gott, vilket Suchman 
(1995) menar är den prosociala logik som förstås genom oegennytta och osjälviskhet. 
Underkategorin främja välfärd i samhället har en kod som visar vilken roll föreningarna har i 
samhället som kan kopplas till vad Maier, Meyer och Steinbereithner (2016) menar med att 
ideella föreningars syfte är att tjäna allmänheten och säkra dess välmående.  Denna kod 
överensstämmer även med det som Suchman (1995) beskriver som att organisationers 
aktiviteter ska vara rätt sak att göra samt uppfattningen om hur organisationen främjar välfärd 
i samhället i det konstruerade sociala system de befinner sig i. 
 
Den andra kategorin är ansvar som i denna del av empirin analyseras genom underkategorin 
identifiering och redogörelse för ansvar som tas. Koden som ligger i denna underkategori 
visar att föreningarna identifierar några av de ansvarsförhållanden deras verksamhet har vilket 
kan kopplas till hur Gray (2001) definierar ansvar. Utifrån vad intervjupersonerna fick svara 
på för fråga i denna del kunde de inte ge uttryck för huruvida de kunde redogöra för dessa 
ansvarsförhållanden eller inte. 
 
Vidare kan koderna “men alltså den verksamheten som vi bedriver i för att tillgodose att barn 
kan få spela idrott på alla nivåer, det är ju liksom grundtanken” samt “det är väl inte bara 
idrott egentligen, utan det är väl bara bra för ungdomar att de får röra på sig och vara med i de 
här sociala sammanhangen också” ses som det Ryan et. al. (2014) och Gustafson (2006) 
diskuterar som ett uppdragsorienterat fokus. Genom att föreningarnas uppdrag syftar till att 

“Men alltså den verksamheten som vi bedriver i 
för att tillgodose att barn kan få spela idrott på 
alla nivåer, det är ju liksom grundtanken” Oegennytta samt osjälviskhet 

“... breddverksamhet med syfte att få så många 
ungdomar hit och trivas och ja” 

“Det är väl inte bara idrott egentligen, utan det 
är väl bara bra för ungdomar att de får röra på 
sig och vara med i de här sociala 
sammanhangen också” 

Främja välfärd i samhället 

Idrottsförening med breddverksamhet samt A-
lagsverksamhet 

Identifiering och redogörelse 
för ansvar som tas 

A
nsvar 
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bedriva idrottsverksamhet för barn och ungdomar visar de på ett fokus som skiljer sig från en 
vinstdrivande organisation. I linje med detta ses de nämnda koderna som uttryck på Suchmans 
(1995) benämningar av oegennytta och själviskhet, samt ett sätt att främja välfärd i samhället 
och därigenom bör leda till att föreningarna uppnår en form av moralisk legitimitet. 

6.2.3. Empiri del 2 
6.2.3.1. Regelverk och standarder som används 
Intervjuperson 1 som anlitar en extern firma som hjälper dem med bokföringen svarade 
följande: “ja, jag känner ju till allt att det finns. Men jag kan ju inte rabbla dem för dig, det är 
ju därför vi hyr tjänsterna”. Vidare nämnde intervjuperson 2 att de tillämpar 
Bokföringsnämndens allmänna råd, K3 för deras koncern samt ett idrottsspecificerat 
regelverk. Detta regelverk påpekade även intervjuperson 3 att de tillämpar, samt följande: 
“bokföringslagen i den löpande redovisningen, och vi upprättar ju årsredovisningen enligt K3 
och bokföringsnämndens allmänna råd, den 2012:1”. Intervjuperson 4, som även de anlitar en 
extern firma för bokföring samt bokslut, svarade att “årsredovisningen upprättas enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd” samt att inget K-regelverk 
tillämpades vid konstrueringen av den senaste årsredovisningen. Intervjuperson 5 angav att de 
tillämpar årsredovisningslagen, bokföringslagen samt K3, men påpekade även att det är lite 
tvetydigt “vart vi ingår i k-stegen”.  
 
6.2.3.2. Brister som upplevs i tillämpningen av regelverk och standarder 
Intervjupersonerna beskrev hur det var att följa dessa regelverk och standarder, detta för att 
kunna belysa de eventuella brister som upplevs. Majoriteten av intervjupersonerna meddelade 
att de inte har några direkta problem med den finansiella redovisningen. Exempelvis svarade 
intervjuperson 3 följande: “Det finns liksom inga avancerade redovisningsfrågor som inte går 
att hantera … men i övrigt har vi inte så många, som sagt vi har inte så många kritiska poster 
att liksom fundera så mycket kring”. 
 
Intervjuperson 1 belyste däremot följande problematik:  
 

Det finns en liten sak som vi har diskuterat i en herrans massa år och vi 
hanterar det men jag skulle vilja hantera det på ett enklare sätt. Det är de så 
kallade lagkontona som alla lag har … Den behållning de har på ett konto, 
det är ju en tillgång i föreningen, sen åker de på en cup eller vafan som helst, 
sen försvinner pengar bort från kontot. Då är ju det en, någonting som 
påverkar föreningen också. Det är ju en kostnad för hela föreningen, fast vi 
tycker egentligen att de här lagkontona är på sidan om för det är ju deras 
pengar. Men så funkar det inte, så länge de finns i föreningens namn så, 
skulle vi konka så försvinner ju deras pengar för då tar ju konkursförvaltarna 
hand om det också. 

(Intervjuperson 1, 2016) 
 
Vidare belyste intervjuperson 2 en brist i de rådande regelverk som innebär en del gråzoner 
för deras verksamhet, som då består av både ideell förening och aktiebolag, och påpekade: 
“det är väl inte optimalt att det är så riktigt, det tycker ju alla att man försöker ta mer intäkter i 
föreningen och aa, att man försöker flytta dem i och med att de inte är skattepliktiga”. 
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Intervjupersonen spann vidare på detta och sa följande: “problemet är ju att vi har haft någon 
tvist kring hyressättningen med Skatteverket som vi har fått rätt till, men annars så. Att 
föreningen hade för låg hyra då, men det vann vi mot dem då. Eller vann, vi fick rätt iallafall”. 
Intervjuperson 3 som använder sig av det idrottsspecifika regelverket svarade att regelverket 
“gör att det blir ganska heltäckande ändå på något sätt” och påpekade att “vi har inte så 
mycket att ta ställning till på det sättet”. Intervjuperson 4 poängterade att det kunde vara svårt 
när det rör spelarersättningar vid övergångar, men att “i det stora hela blir det rättvisande och 
bra”. 
 
Intervjuperson 5 påpekade, som tidigare nämnt, att de upplever en del problematik om var de 
ingår i k-stegen men belyste även att “elitidrottsföreningar skulle behöva ha ett skatteverk och 
regelverk som jobbar med oss och inte emot oss. Det är precis så det är. Alltså i vissa former 
så ses vi som en ideell förening, trots att vi har en omsättning på 30 miljoner, så ses vi som en 
ideell förening med allt vad det innebär” och påpekar att “vi är ju inte en ideell förening i 
Skatteverkets ögon. De tycker vi är stora bovar och förstör hela samhället och inte gör rätt för 
sig om man ska hårdra det. Medan då vår lagstiftning, och vi i våra stadgar, är en ideell 
förening”. Intervjuperson 5 fortsatte poängtera problematiken de upplever med de rådande 
regelverken och sa:  
 

Antingen skulle man ju förbjuda elitidrottsföreningar att vara föreningar, 
alltså har man en sådan här stor omsättning så är man inte en ideell förening 
längre och då ska man gå in i ett annat regelverk, eller så får man hitta på 
några väldiga förenklingar för att så som det är nu så lever vi med gamla 
regler. 

    (Intervjuperson 5, 2016) 
 
Vidare upplever intervjuperson 5 att “tyvärr så är varken Riksidrottsförbundet eller 
Skatteverket än så länge särskilt intresserade”, och poängterade följande kring sin 
verksamhet: “vi bedriver ungdomsverksamhet och merparten, visst vi har ett A-lag där tjänar 
folk pengar absolut, men merparten sen start är att bedriva ungdomsverksamhet att ungdomar 
ska ha rätt till fritid istället för att springa på stan och slåss”. Utöver detta sa intervjupersonen 
att de inte upplever att föreningslivet, Riksidrottsförbundet och Skatteverket har hängt med i 
samma takt som elitidrottsverksamheterna växer och menade att “då kanske vi måste titta på 
ett annat ramverk”. Intervjupersonen ifrågasätter den rådande situationen och påpekade 
följande: “ska vi hålla på att bedriva sådana här fighter mellan Skatteverket och föreningar, är 
det riktigt samhällsnyttigt?”. 
 
Även intervjuperson 2 beskrev problematik med Skatteverket och att “problemet är ju att vi 
har haft någon tvist kring hyressättningen med Skatteverket som vi har fått rätt till”. Detta är 
något som intervjuperson 3 också nämnde: “det här med moms kan vara ett problem ibland. 
samtidigt en fördel också”. Intervjuperson 2 påpekade följande: “men nu är det väl så att i och 
med att vi är lite fler som kan jobba, i och med att vi är lite större förening än många andra 
liksom, så i småföreningar så är det säkert tuffare då” som förklaring till att de ej upplever 
särskilt många problem i redovisningen. 
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Däremot poängterade intervjuperson 2 följande: “men sen har vi så mycket mer mjuka värden 
som gäller ungdomar och ideella”. Något som även intervjuperson 3 påpekade: “det som 
kanske inte speglas om man ska gå på lite mjukare värden är ju på något sätt värdet med all 
ideell, allt ideellt arbete. Det är något som aldrig, det är svårt att få fram hur värdefull den är 
på något sätt”. 
 
Vad gäller åsikter kring ett regelverk anpassat efter ideella föreningar poängterade 
intervjuperson 1 att förbundet ställer krav på föreningarna i de tre högsta ligorna. De ska ha 
ett verksamhetsår som är anpassat efter säsongen, samt att de ska ha en auktoriserad revisor 
istället för föreningsrevisor. Vidare sa intervjuperson 2 och 3 att de är styrda från sin liga med 
det branschspecifika regelverket som grundar sig i k-regelverken och som intervjuperson 3 
påpekade syftar till att “man likriktar den redovisningen både intäktsmässigt och 
kostnadsmässigt så att man får en jämförbar produkt mellan föreningarna”. 
 
Intervjuperson 3 byggde vidare på detta och sa följande: “de som styr hela ligan, har då gjort 
sina anpassningar till klubbarna så att säga och vi har en manual ... det man kallar anvisningar 
vid upprättande av redovisning av bokslut och årsredovisningen” samt att styrningen från 
ligan då “vägleder hur man, i vissa speciella fall speciella för vår idrott hur man ska hantera, 
ja men ta K3 och bokföringsnämndens allmänna råd”. 

6.2.4. Analys del 2 
I tabellen nedan har det som kommit fram i ovanstående empiri kodats för att systematiskt 
koppla citat och kondenserade meningar till underkategorier som kan härledas till kategorier 
och slutligen till det övergripande temat legitimitet.  
 
 
Tabell 2 (se sammanslagen tabell för samtliga koder i bilaga 3) 

Kod Underkategori Kategori TEMA 

De tillämpar årsredovisningslagen, 
bokföringslagen samt K3, men påpekade även 
att det är lite tvetydigt “vart vi ingår i k-stegen” 

Önskvärda, korrekta och 
lämpliga handlingar M

oralisk legitim
itet 

L
E

G
IT

IM
IT

E
T

 

Idrottsspecifika regelverket: “gör att det blir 
ganska heltäckande ändå på något sätt” 

“Vi bedriver ungdomsverksamhet och 
merparten, visst vi har ett A-lag där tjänar folk 
pengar absolut, men merparten sen start är att 
bedriva ungdomsverksamhet att ungdomar ska 
ha rätt till fritid istället för att springa på stan 
och slåss” 

Främja välfärd i samhället 
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Den första underkategorin till kategorin moralisk legitimitet är det som Suchman (1995) 
beskriver som vad pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet övergripande handlar om. 
Just när det gäller moralisk legitimitet menar Suchman (1995) att dessa bedömningar grundar 
sig i vad som uppfattas som rätt sak att göra. Därför kan koderna kopplade till denna 
underkategori ge en bild av om de regelverk och standarder som används är korrekta och 
lämpliga att använda i den kontexten föreningarna befinner sig i. Då koderna visar att 
föreningarna följer de regelverk och standarder som ska följas kan detta ses som vad Suchman 
(1995) beskriver som att handlingarna uppfattas som korrekta och lämpliga och därmed gör 
att föreningarna kan uppfattas som legitima. Detta kan även speglas i att majoriteten av 
intervjupersonerna uttryckte att de inte har några problem med den finansiella redovisningen. 
Däremot uttryckte en av intervjupersonerna följande: “det tycker ju alla att man försöker ta 
mer intäkter i föreningen och aa, att man försöker flytta dem i och med att de inte är 
skattepliktiga”. Intervjupersonen upplever att andra kan tycka att deras sätt att redovisa utifrån 
rådande standarder när de befinner sig i en gråzon ej är korrekt. Detta kan då utifrån vad 
Dowling och Pfeffer (1975) menar ses som att legitimiteten för föreningen kan vara hotad då 
de inte följer normer för acceptabla beteenden som finns i de större samhällssystem som de är 
en del av.  
 
Främja välfärd i samhället har också tagits ut som en underkategori till moralisk legitimitet 
och utefter det har empirin kodats för att hitta det som Diez-Martin, Prado-Roman och 
Blanco-Gonzalez (2013) benämner som socialt ansvar för att uppnå moralisk legitimitet. 

“Men sen har vi så mycket mer mjuka värden 
som gäller ungdomar och ideella” 

Identifiering och redogörelse 
för ansvar som tas 

     A
nsvar 

“Vi är ju inte en ideell förening i Skatteverkets 
ögon” 

“Värdet med all ideell, allt ideellt arbete. Det är 
något som aldrig, det är svårt att få fram hur 
värdefull den är på något sätt” 

“Vi är ju inte en ideell förening i Skatteverkets 
ögon. De tycker vi är stora bovar och förstör 
hela samhället och inte gör rätt för sig om man 
ska hårdra det.” 

Ansvar uppströms 
“Ska vi hålla på att bedriva sådana här fighter 
mellan Skatteverket och föreningar, är det 
riktigt samhällsnyttigt?” 

“Det är de så kallade lagkonton som alla lag 
har... Vi tycker egentligen att de här lagkontona 
är på sidan om för det är ju deras pengar. Men 
så funkar det inte, så länge de finns i 
föreningens namn så, skulle vi konka så 
försvinner ju deras pengar för då tar ju 
konkursförvaltarna hand om det också.“ 

Ansvar horisontellt 

”… allt ideellt arbete” 
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Detta tas genom socialt accepterade och önskvärda handlingar. Koden i denna underkategori 
speglar hur föreningen främjar välfärd i samhället genom ungdomsverksamheten som ger 
ungdomar möjlighet till en bra fritid. Det som Diez-Martin, Prado-Roman och Blanco-
Gonzalez (2013) beskriver som poängen med moralisk legitimitet, att organisationer gör rätt 
saker oberoende av ekonomiska konsekvenser speglas även i denna kod. Intervjupersonen 
nämner att de har ett a-lag där folk tjänar pengar men vill ändå framhålla vikten av 
ungdomsverksamheten och att det har varit merparten ända sen start. Utifrån detta borde 
föreningarna uppfattas som legitima men intervjupersonerna beskriver att det är just dessa 
mjuka värden som är svåra att redovisa för. Här nämner de både ungdomsverksamheten och 
allt ideellt arbete. Utifrån hur legitimitet i ideella föreningar uppstår enligt Brown (2008) kan 
det här förstås som hotande för föreningarnas legitimitet då de inte får möjlighet att redovisa 
för det sociala ansvaret som tas till alla olika intressenter. 
 
Kategorin ansvar med underkategorierna identifiering och redogörelse för ansvar, ansvar 
uppströms, horisontellt och nedströms användes för att analysera vad intervjupersonerna 
uttryckte för ansvarsförhållanden och hur de kunde redogöra för ansvaret. Utifrån Grays 
(2001) definition av ansvar visar koderna att intervjupersonerna kunde identifiera vilka olika 
typer av ansvarsförhållanden de har. Däremot visar koderna också att det verkar vara svårt för 
föreningarna att redogöra för detta ansvar genom redovisningen. Detta är något som kan leda 
till det som en av intervjupersonerna ger uttryck för, nämligen att en av deras intressenter 
uppfattar organisationen som något annat än vad den faktiskt är. I empirin kunde även det 
som Christensen och Ebrahim (2006) benämner som ansvarsskyldighet på olika nivåer 
identifieras. I denna del identifierades uppströms och horisontellt ansvar vilket framgår i 
koderna. Även här ges det uttryck för att intervjupersonerna upplever att de inte riktigt kan 
redogöra för dessa ansvarsförhållanden. Detta skulle kunna förstås utifrån det Ebrahim (2005) 
menar med ett behov av att ideella organisationer får möjlighet att presentera en bredare 
redovisning som inkluderar dessa olika ansvarsförhållanden. Utifrån vad Williams och Taylor 
(2013) menar, att ansvar är en mekanism för att uppnå legitimitet i praktiken, är detta något 
som skulle kunna påverka huruvida föreningarna uppfattas som legitima eller inte.  

6.2.5. Empiri del 3 
6.2.5.1. Möjligheten att spegla verksamheten i redovisningen 
Intervjuperson 2 beskrev först att hela verksamheten kan speglas genom redovisningen men 
sedan utvecklade intervjupersonen sitt svar och beskrev att de har “så mycket mer mjuka 
värden som gäller ungdomar och ideella … men så det är väl en bit som inte kommer med 
heller, på något sätt”. Samtidigt poängterade intervjupersonen att “vi skriver ju om det i vår 
verksamhetsberättelse så det kommer väl med i text så”. Som följdfråga till detta svar 
frågades om de önskade kunna spegla det ännu mer. Som svar beskrev intervjupersonen att de 
skulle vilja kunna få med vad en elitförening gör för kommunen. Detta utvecklade 
intervjupersonen med följande: “istället får vi ju mer vad kommunen betalar till oss, men det 
är ju väldigt lite mot vad vi ger tillbaka. Så det är väl en grej som man skulle vilja få med. 
Men det går att berätta på andra sätt också”. Intervjuperson 2 nämnde följande angående hur 
deras breddverksamhet påverkar moderföreningen och huruvida de önskade visa upp det på 
något sätt: “aa, men lite så. Vi känner väl att vi gör en otrolig nytta för det stora, men det är 
väl på annat sätt vi får kommunicera ut det att vi tar hand om 500-600 ungdomar och allt det 
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här liksom. För det är otroligt viktigt för samhället tror jag att det finns idrottsverksamheter 
som tar hand om ungdomar. Jag tror det kommer bli ännu viktigare i framtiden också”. Vidare 
anser samma intervjuperson att “det kanske inte är pengarna man vill redovisa utan det är mer 
det här med de mjuka värdena som så. För samhället snarare, än att trassla in sig i siffror med 
det”. 
 
Intervjuperson 3 belyste ett annat perspektiv då intervjupersonen berättade att “det som kan 
vara ett problem det är ju just ungdomsverksamhet i form av att det blir någon typ av ekonomi 
som ligger lite grann utanför föreningens kontroll på något sätt” men förklarade sen att detta 
inte var något problem i deras förening då det hade ett ganska bra grepp på hela 
verksamheten. Efter att intervjupersonen hade belyst detta perspektiv kom även denna 
intervjuperson in på det som ofta benämndes som mjukare värden då han beskrev att:  
 

Det som kanske inte speglas om man ska gå på lite mjukare värden är ju på 
något sätt värdet med all ideell, allt ideellt arbete. Det är något som aldrig, det 
är svårt att få fram hur värdefull den är på något sätt. Det går ju någonstans 
inte att värdera i kronor som, för så är det ju, skulle alla, vi har ju ideella 
funktionärer på a-lagets matcher, dem är läktarvärdar och dem är allt 
möjligt.  Det är klart skulle vi inte ha den ideella kraften trots att vi har, vi 
omsätter mycket och vi har bra med pengar för stunden då så är det klart att 
det skulle aldrig, det skulle aldrig gå och det är nått, det är något som 
egentligen aldrig kommer komma fram i årsredovisningen på det sättet, det 
ser du ju aldrig. Ähm, men det är ju värt så otroligt mycket. 
    (Intervjuperson 3, 2016) 

 
Sedan poängterade intervjupersonen att de tackar den ideella kraften på alla möjliga sätt men 
att det inte är möjligt att mäta insatsen alla gör och visa det i någon typ av sifferredovisning. 
Vidare beskrev även intervjupersonen att barn och ungdomsverksamheten är viktig för 
samhället, men ibland upplevs det som att tidningarna skriver om kommunalt bidrag som går 
till föreningarna men att man ofta glömmer hur mycket föreningarna ger tillbaka till 
kommunen och samhället. Intervjupersonen avslutade med att säga: “men det är klart, sånt 
kan det ju ibland pratas om en del men det är klart sånt syns ju kanske inte heller och det 
nämns ju inte i någon årsredovisning heller. Men det är ju sådana mjuka värden som 
någonstans borde synliggöras mer. Men de är ju liksom inte mätbara och det”. 
 
Även intervjuperson 4 nämnde barn och ungdomar i denna fråga och sa följande: “nej det 
syns ju inte, det är ju lite det här med hur man kan prissätta varumärket kan jag tycka också, 
liksom varumärkesbygget vill man ju synliggöra och vara tydlig med att, det blev ju synligt 
när vi höll på att gå i konkurs när vi va i rekonstruktion här för två-tre år sen, då blir det ju 
synligt för helt plötsligt blir det uppenbart att vi 450-500 ungdomar inte kan gå någonstans, då 
syns det. Men annars syns det ju inte på samma sätt”. 
 
Intervjuperson 5 belyste dels ungdomsverksamheten men även några CSR-projekt de bedriver 
och menade att: “egentligen är det största nya i vårt sätt att få in partnerintäkter det är ju CSR-
projekt”. Intervjupersonen poängterade också följande: “alltså jag skulle kunna hålla på hela 
dagen liksom med saker vi gör som är CSR-styrt och som också gör att stora företag som 
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… till exempel blir mer intresserade”. Angående redovisning av detta svarade 
intervjupersonen: “det är så det funkar idag, med dem stora, så att där har vi massor men det 
kan du inte hitta i redovisningen det använder vi väldigt mycket i vårt 
marknadsföringsmaterial men i redovisningen hittar, då kommer det under partnerintäkter, så 
att det där är inte så redovisningsstyrt men det är jätteviktigt” samt att “det vore jättebra om 
det är kopplat till redovisningen”. 
 
6.2.5.2. Vilka är intresserade av föreningarnas årsredovisning? 
Det visade sig att alla föreningar har många olika intressenter som kan tänka sig vara 
intresserade av att läsa årsredovisningen. För att belysa vilka olika intressenter som 
föreningarna har beskrev intervjuperson 1 att det “specifika specialidrottsförbundet är ju en. 
För att vi ska kunna spela vidare måste vi ju kunna redovisa en ren redovisning, och 
kommunen naturligtvis. Vi får ju inte söka föreningsbidraget utan att vi skickar med senaste 
bokslutet, verksamhetsberättelse, ja det är väl det som kommunen vill ha iallafall”.  Även 
intervjuperson 2 nämnde specialidrottsförbundet som intressent men även andra intressenter 
så som “bankerna. Vi har ju lån där. Sedan har vi ju årsmöte så det är ju medlemmarna också, 
men jag upplever inte att så många medlemmar är intresserade av den”. Efter detta svar 
ställdes en följdfråga för att försöka förstå vad det kunde bero på, på den frågan svarade 
intervjupersonen: “jag tror, de får läsa resultatet i tidningen vad det är för året sedan är 
känslan att det räcker så. De är mer intresserade av hur det går sportsligt, än vad de är 
intresserade av årsredovisningen”. Vidare nämnde även intervjuperson 3 medlemmarna, 
banken samt specialidrottsförbundet när de beskrev vilka som tar del av årsredovisningen. 
Intervjupersonen poängterade också att de försöker skapa en så intressant produkt som möjligt 
som ska sammanfatta verksamheten och ekonomin, och på så sätt försöka spegla vad som har 
hänt.  
 
Intervjuperson 4 svarade att det inte riktigt vet vilka som kollar på årsredovisningen. Som 
följdfråga undrade vi om sponsorer var några som är intresserade av årsredovisningen. Som 
svar på detta sa intervjupersonen att “om jag skulle vara sponsor så skulle jag mest bry mig 
om den sportsliga framgången, det är det som är det viktiga för dem faktiskt”. I linje med 
detta svarade både intervjuperson 1 och 2 att sponsorer inte eller väldigt sällan tar del av den. 
Intervjupersonen belyste även, i linje med de andra övriga, att deras årsredovisning skickas 
till deras specialidrottsförbund.  
 
Intervjuperson 5 beskrev vilka som tar del av deras årsredovisningar så här: 

 
Medlemmar främst, vi har en verksamhetsberättelse som faktiskt är väldigt 
fin, som är på en ja vad var den på i, kan den ha varit på 70 sidor eller 
någonting varav ekonomin i den är väl en tredjedel kanske ... sen är det 
givetvis lite andra intressenter som tar del av den också, kreditinstitut och sen 
så finns det ju en licensnämnd inom idrotten som kräver att få in dem för att 
se att man uppfyller de krav som på ekonomin som ställs för att vara med i en 
liga. Men i grund och botten så är det våra medlemmar, de ska ju enligt våra 
stadgar få en verksamhetsberättelse varje år till årsmötet och det är det som är 
det primära. (Intervjuperson 5, 2016) 
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6.2.6. Analys del 3 
I tabellen nedan har det som kommit fram i ovanstående empiri kodats för att systematiskt 
koppla citat och kondenserade meningar till underkategorier som kan härledas till kategorier 
och slutligen till det övergripande temat legitimitet. 
 
Tabell 3 (se sammanslagen tabell för samtliga koder i bilaga 3) 

Kod Underkategori Kategori TEMA 

“saker vi gör som är CSR-styrt och som också 
gör att stora företag som … till exempel blir 
mer intresserade” 

Önskvärda, korrekta och 
lämpliga handlingar 

M
oralisk legitim

itet 

L
E

G
IT

IM
IT

E
T

 

“Vi känner väl att vi gör en otrolig nytta för 
det stora…” 

Oegennytta samt osjälviskhet 
“... barn och ungdomsverksamheten är viktig 
för samhället” 

“För det är otroligt viktigt för samhället tror 
jag att det finns idrottsverksamheter som tar 
hand om ungdomar” 

Främja välfärd i samhället 
“... glömmer hur mycket föreningarna ger 
tillbaka till kommunen och samhället.” 

CSR-projekt 

“... mjuka värden som gäller ungdomar och 
ideella men så det är väl en bit som inte 
kommer med heller, på något sätt” 

Identifiering och redogörelse 
för ansvar som tas 

A
nsvar 

“Istället får vi ju mer vad kommunen betalar 
till oss, men det är ju väldigt lite mot vad vi 
ger tillbaka. Så det är väl en grej som man 
skulle vilja få med. Men det går att berätta på 
andra sätt också” 
“Det kanske inte är pengarna man vill 
redovisa utan det är mer det här med de mjuka 
värdena som så” 

Svårt att värdera och spegla hur värdefullt det 
ideella arbetet är 

Svårt att få CSR-projekt att synas i 
redovisningen 

“... vad en elitförening gör för kommunen” 

Ansvar uppströms 
Specialidrottsförbundet, licensnämnden, 
kommunen, bankerna och sponsorerna 

Barn- och ungdomsverksamhet och 
medlemmarna 

Ansvar nedströms 
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Hur intervjupersonerna upplever möjligheten att spegla deras verksamhet i redovisningen kan 
teoretiskt förstås utifrån kategorin moralisk legitimitet och med samma underkategorier som 
tidigare använts i kodningstabellerna. Koden som är kopplad till kategorin önskvärda, 
korrekta och lämpliga handlingar visar ett exempel på något som kan förstås som det 
Suchman (1995) beskriver som bedömning utifrån vad som anses som rätt sak att göra. CSR-
projekt kan ses som något som främjar välfärd i samhället och på så sätt ses som en önskvärd 
handling. Detta utifrån vad Suchman (1995) vidare menar genom att påpeka att 
bedömningarna om det är rätt sak att göra ofta speglar åsikter om huruvida organisationen 
främjar välfärd i samhället. Utifrån denna kod kan man också se det som Diez-Martin, Prado-
Roman och Blanco-Gonzalez (2013) menar med att en organisation som utformar sin 
verksamhet inom de moraliska parametrarna kommer påverka organisationens framgång 
positivt samt att de har lättare att få tillgång till resurser. För att koppla detta till legitimitet 
som ett bredare teoretiskt synsätt kan koden förstås utifrån det Aldrich och Fiol (1994), Lin, 
Lin och Lin (2010) samt Meyer och Rowan (1977) menar med att följden av att en 
organisation handlar på ett önskvärt, lämpligt och korrekt sätt blir att de får större chanser att 
förvärva nödvändiga resurser för överlevnad och tillväxt. Vilket även är i linje med det Parson 
(1960, i Diez-Martin, Prado-Roman och Blanco-González 2013 s. 1956) poängterar. Detta 
skapar en teoretisk förståelse till det som en av intervjupersonerna beskriver när hen menar att 
stora företag blir mer intresserade av sponsor eller partnerskap med föreningen när de visar att 
de bedriver CSR-projekt.  
 
Koderna som är kopplade till oegennytta och osjälviskhet kan förstås som det Suchman 
(1995) beskriver som en prosocial logik. Detta eftersom koderna visar att fokus ligger på att 
göra någon annan gott, i det här fallet barn och ungdomar vilket också uttrycks som värdefullt 
för samhället. Detta är något som kan kopplas vidare och förstås utifrån hur Suchman (1995) 
definierar legitimitet. Denna oegennytta och osjälviskhet kan ses som önskvärd inom det 
sociala systemet och därmed bidra till att föreningarna uppfattas som legitima.  
 
Koderna kopplade till underkategorin främja välfärd i samhället visar att de tar ett socialt 
ansvar som då enligt Diez-Martin, Prado-Roman och Blanco-Gonzalez (2013) kan hjälpa 
föreningarna att uppnå moralisk legitimitet. Koderna och empirin visar å andra sidan tecken 
på att intervjupersonerna upplever att det är svårt att visa på det sociala ansvaret som tas och 
på så sätt glöms det bort vad föreningarna med deras verksamhet bidrar med i samhället. Om 
föreningarna inte har möjlighet att visa dessa handlingar som kan bidra till att de kan 
uppfattas som legitima kan det därmed bli problematiskt utifrån vad som enligt Dowling och 

“Vi känner väl att vi gör en otrolig nytta för 
det stora ... vi tar hand om 500-600 ungdomar 
och allt det här liksom” 

“... då blir det ju synligt för helt plötsligt blir 
det uppenbart att vi 450-500 ungdomar inte 
kan gå någonstans” 

Många olika intressenter som kunde tänka sig 
vara intresserade av att läsa årsredovisningen 

Helhetsansvar 
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Pfeffer (1975) krävs för att uppnå legitimitet. Om de inte kan redovisa detta utåt borde det 
kunna leda till att uppfattningen om föreningarnas legitimitet blir hotad.  
 
Kategorin ansvar i denna del av empirin analyserades genom underkategorierna: identifiering 
och redogörelse för ansvar som tas, ansvar uppströms, ansvar nedströms samt helhetsansvar. 
Alla koderna i underkategorin identifiering och redogörelse för ansvar som tas visar att 
föreningarna upplever problematik att redogöra samt värdera de ideella och mjuka värdena 
som föreningarna genererar. Detta medför att föreningarna har svårt att redovisa dessa 
ansvarsförhållanden. Williams och Taylor (2013) menar att ansvar är en mekanism som 
skapar legitimitet och empirin visar därför att föreningarna har svårt att uppnå legitimitet 
genom ansvar inom detta område. I underkategorierna ansvar uppströms, ansvar nedströms 
samt helhetsansvar framkommer det att föreningarna har ett brett ansvar med olika typer av 
intressenter. Detta överensstämmer med vad O’Dwyer och Unerman (2008) benämner som 
helhetsansvar. Det kan även kopplas till det Cooper och Owen (2007) beskriver som att en 
organisation har ansvarsskyldighet gentemot alla vars livserfarenheter kan påverkas av 
verksamheten i organisationen. Detta helhetsansvar som föreningarna ger uttryck för och som 
upplevs problematiskt att redovisa skulle enligt Ryan et. al. (2014) kunna lösas genom ett eget 
ramverk baserat på ett perspektiv av ansvar vilket skulle skapa en möjlighet för föreningarna 
att visa sitt bredare ansvar. Ett sådant sätt att redovisa på skulle enligt Ryan et. al. (2014) 
kunna förbättra ideella sektorns roll i samhället. Utifrån hur Brown (2008) menar att 
legitimitet i ideella organisationer uppstår skulle ett sådant ramverk hjälpa föreningarna att 
uppfattas som legitima då redovisningen skulle innehålla bredare information riktad till alla 
olika typer av intressenter.  

6.2.7. Empiri del 4 
6.2.7.1. Roll i föreningen 
Svaren varierade mellan intervjupersonerna och de har olika roller i föreningarna, en del har 
flera roller och andra har endast en roll i föreningen. Intervjuperson 1 svarade: “det är dels 
sportansvarig, och sen sköter jag kansliet också” och “jag, är sportansvarig, eller sportchef, 
vilket innebär att jag dels har det övergripande ansvaret för a-laget”. Intervjuperson 2 svarade: 
“ekonomichef”. Intervjuperson 3 svarade såhär: “jag jobbar ju då som redovisningsansvarig, 
jag jobbar mest då med den här föreningen, det är egentligen där det allra mesta händer ändå, 
det är där all vi har all idrottslig verksamhet som ligger och där den mesta personalen, den fast 
anställda personalen är och så vidare”. Intervjuperson 4 bestod av två intervjupersoner och 
den ena är ekonomiansvarig medan den andra är operativ chef. Intervjuperson 5 svarade: “jag 
är ekonomichef och det är numera inte bara en förening utan även tre dotterbolag som jag är 
ekonomichef över, förening och tre dotterbolag som föreningen äger till 100 %”. 
 
6.2.7.2. Bakgrund inom redovisning 
Tre stycken av intervjupersonerna svarade att de har en bakgrund inom revisionsbranschen 
och några har andra typer av arbetslivserfarenheter inom ekonomi. Intervjuperson 1 och 4 är 
de intervjupersoner som har minst erfarenhet inom redovisning. En av intervjupersonerna i 
intervju 4 sa att hen har en civilingenjörsutbildning. Intervjuperson 1: “inte så att jag har gått 
någon kurs eller något sådant där” och “skötte våra egna fakturor och redovisning, ja man fick 
ju hjälp med bokslut och så, men viss del har jag erfarenhet av redovisning”. Intervjuperson 3 
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svarade att hen har arbetat som konsult i flera år på en av Sveriges största revisionsbyråer. 
Även intervjuperson 2 och 5 har liknande bakgrunder och intervjuperson 2 svarade: “jag har 
läst civilekonom på universitetet då, sen har jag, efter det så började jag jobba på 
revisionsbyrå egentligen och jobbade där i ganska många år, sen gick jag över och blev 
ekonomichef på ett annat företag sen hit då”. Intervjuperson 5 svarade: “jag har 
civilekonomutbildning i grunden och innan jag hamnade i den här världen så har jag varit 
inom revisorsvärlden, så jag har haft vidareutbildning inom revision”. 
 
6.2.7.3. Typer av intäkter 
Alla föreningarna har liknande typer av intäkter men med olika sammansättning och storlek 
på intäkterna. Intäkter som alla intervjupersoner uppgav var: medlemsavgifter, 
deltagaravgifter, bidrag från stat och kommun, säsongskortsförsäljning, diverse matchintäkter 
och sponsorintäkter. Flera intervjupersoner svarade att de har intäkter från cuper, 
skolverksamhet och kioskförsäljning kring matcher. Intervjuperson 5 beskrev deras 
sponsorintäkter så här: “då har vi främst något som vi kallar för partnerintäkter, det är sånt 
som förr i tiden benämndes som sponsorer främst, men vi benämner det lite större för att det 
är sponsorer är ju liksom en allmosa, det är ju man skickar ju in pengar för att man tycker om 
någonting”.  
 
Flera svarade även att den sportsliga framgången påverkar hur stora intäkter de får, till 
exempel är deras biljettförsäljning känslig för hur framgångsrik deras elitverksamhet är. 
Intervjuperson 4 betonade intäkterna kring deras matcher så här: “dels betalar de ju en biljett, 
sen kommer de ju hit och antingen dricker dem lite öl, eller så köper de några varmkorvar och 
så ah” och “så att en förlorad kund kan vara ganska mycket pengar…”. Intervjuperson 4 
berättade även vilka bidrag de får: “aa precis vi får bidrag från diverse källor, både statliga 
och kommunala också från ligan, och det är en ganska stor summa faktiskt totalt sett”. 
Intervjuperson 1 berättade hur de genererar en av sina största intäkter såhär: “en drive-in 
bingo på somrarna, den är unik tror jag” och “det är pengar som vi inte skulle hitta någon 
annanstans om vi inte höll på med det där”. Vidare belyste intervjuperson 3 en form av intäkt 
vid spelarförsäljningar: “sist men inte minst vi, vi har ju sålt ganska många spelare faktiskt till 
utländska ligor genom här de senaste åren så att det, det har ju också genererat ganska bra 
med pengar.” Dessutom påpekade de att “ännu bättre pengamässigt är ju om någon 
kontraktsbunden spelare som går till utlandet och vi har ju ett par stycken sådana”. 
 
6.2.7.4. Viktiga intäkter 
En stor och betydande intäkt som fyra intervjupersoner uppgav var den intäkt de får centralt 
från den ligan som föreningarna verkar inom, och i den intäkten inkluderas även pengar från 
det tv-bolag som sänder ligans matcher. Storleken på denna intäkt varierar i relation till vilken 
liga elitverksamheten verkar i. Intervjuperson 2 och 3 belyste att denna intäkt är deras 
viktigaste intäkt. Intervjuperson 2: “de största är ju centralpengarna, och även våra 
marknadsavtal som vi har här på hemmaplan och biljetter som är de största vi har då” och 
intervjuperson 3: “med tv-bolaget har vi förlängt avtalet nu och det är ju jätte-jätteviktiga 
pengar för oss”. Alla intervjupersoner svarade att deras sponsorintäkter är en av deras största 
intäktsposter och intervjuperson 4 och 5 påpekade att de även är deras viktigaste intäktspost. 
Intervjuperson 4 svarade: “ja utan dem så självdör ju vi, så är det ju, så de är ju prio ett de är 
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det största”. Intervjuperson 5 hade ett liknande svar: “men alltså partnerintäkter är ju det vi 
lever på så utan våra partners är vi ju ingenting”.  
 
Förutom deras sponsorintäkter svarar intervjuperson 5 följande: “så utöver de här två stora 
blocken så är det en mängd massa små intäkter, medlemsavgifter givetvis, deltagaravgifter 
men det är många bäckar små på den biten så att det är säkerligen 80 % genom liksom partner 
och bidrag”. En intervjuperson som belyste intäkterna ur ett annat perspektiv var 
intervjuperson 1: “jag skulle aldrig säga att en intäkt är viktigare än en annan” och “vilken 
intäkt du än säger, tar du bort den får du ju ett problem att ersätta den”. Något som flera 
intervjupersoner svarade är att deras bidragsintäkter inte är stora i förhållande till deras 
omsättning. Intervjuperson 3 kommenterade deras bidragsintäkter så här: “ja menar visst är 
det bra pengar men” och “är det ju en jätte-jätteliten del”. En annan aspekt två 
intervjupersoner påpekade är att beroende på vilken dag i veckan de spelar sina 
hemmamatcher så genererar det mer eller mindre matchintäkter. Intervjuperson 4 påpekade att 
“det är mycket skillnad i VIP:en också, på en lördag liksom folk köper alkohol utav oss och vi 
kan tjäna pengar och alltså det gör ju jättemycket” och intervjuperson 2 följande: “lördagar, 
överlägset” samt “sedan är det ofta på torsdagar så är det väldigt bra företagsmässigt”. 
 
6.2.7.5. Förändring i intäktsstrukturerna 
Intervjupersonerna svarade att intäkterna har förändrats genom åren och svaren kring detta 
varierade. Intervjuperson 4 svarade: “ja alltså de ligger ungefär på dem samma och man är 
beroende av dem på samma sätt”. Intervjuperson 5 påpekade att sammansättningen av 
intäkterna inte har förändrats, men tillvägagångssättet att generera dessa intäkter har 
förändrats. Intervjuperson 5 svarade såhär: “nej, det enda som slår, jag tror att den här 
relationen har varit ganska likadan det är bara det att det har varit olika sätt att få in de 
pengarna på men som jag sa så får vi inte in sponsorpengar på samma sätt längre utan man får 
jobba lite för det mer så att det blir mindre allmosa” och “att partnerintäkter i sig är en daglig 
fight, det går ju upp och ner vilka som vill vara med och inte vill vara med, och hur stora 
pengar de vill va med, tyvärr är mycket kopplat till sportslig framgång”. Även intervjuperson 
3 påpekade att sportsliga framgångar har påverkat intäkterna genom åren. Detta beroende på 
vilken liga elitverksamheten har verkat i, på grund av att ligorna ger lagen olika summor 
pengar. Intervjuperson 3 berättade även: “och om man tittar tillbaka på det så är det klart att 
matchintäkter kring matcher är någonting helt annat nu än vad det var för 10 år sedan”. 
Intervjuperson 1 svarade att sponsorintäkterna har ökat genom åren och att bidragen har legat 
ganska konstant genom åren. En annan aspekt som intervjuperson 5 belyste var: 

 
I övrigt om du liksom bortser från det så är det ingen jättestor skillnad alltså 
bidragen går ju ner successivt, staten tycker ju tydligen inte att det är lika 
viktigt med idrott längre, men det är ju för oss som är en så pass stor förening 
är ju ändå det marginellt, alltså om vi får 50 öre sänkt bidrag för våra 
ungdomar så är ju inte det så mycket på vår omsättning eftersom vi är så pass 
stor, men det är ju jättestort för en liten hästförening eller en liten 
fotbollsförening med inte så mycket folk då slår det ju men för oss så gör det 
ju inte det. (Intervjuperson 5, 2016) 
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Intervjuperson 2 berättade att de flesta intäkterna har ökat genom åren och framför allt 
intäkterna de genererar kring sina matcher, hen svarade så här: “sen ser vi också att just med 
biljetter så blir det mer och mer biljetter ihop med mat och dryck, så de dyra biljetterna går 
först och de billigare sist” samt “så de flesta intäkterna har ökat lite grann så liksom, men 
framför allt ser vi att man vill ha mer exklusiva paket när du väl går hit. Folk är villiga att 
betala för att ha det bra”. 
 
6.2.7.6. Idéer till nya intäkter 
Två intervjupersoner svarade att de kollar på andra föreningar och idrotter för att hämta idéer 
till nya intäktskällor. Intervjuperson 1 svarade: “ja, naturligtvis tittar man ju på andra 
föreningar och idrotter” och “det är ju inte fusk att ta och stjäla en bra idé, även om kopian 
inte blir lika bra som originalet”. Även intervjuperson 2 svarade att de kollar på andra 
föreningar: “vi försöker vara ute och göra någon resa, vi har varit över till en utländsk liga och 
även till kolla på andra klubbar här egentligen” samt “några ligger i väldig framkant, så det är 
väl lite därifrån som man försöker hitta nya intäktsidéer från”. Intervjuperson 3 svarade ur en 
annan synvinkel: “men det är ju att vrida på saker och ting hela hela tiden äh, det ju som 
liksom en tävling om människors tid och pengar, för det finns ju mycket som konkurrerar om 
det förutom idrotten, så är det” samt “hitta mervärden kanske för våra sponsorer och 
samarbetspartners där vi kan hjälpas åt, generera pengar åt oss och vi kanske kan hjälpa dem 
med någonting”. Intervjuperson 5 svarade likartat om att de försöker göra någonting för deras 
sponsorer för att sponsorerna gärna vill se någon vinning med deras pengar: 
 

Det blir mer och mer vanligt med lite provisionslösning lite kick-backlösning, 
hjälper vi dem med att sälja så får vi pengar tillbaka, så att företag idag är ju 
inte alls lika sugna på det här som jag sa sponsring, kasta in pengar i ett tomt 
hål utan företag idag vill ha affärer på det hela liksom. 

(Intervjuperson 5, 2016) 
 
Intervjuperson 5 fortsatte även med: “så det är väldigt väldigt innovativt för att jaga nya 
pengar så att, där skiljer det sig mycket mot med när jag började och går du 10 år tillbaka bara 
så var det enklare att få tag i pengar, och med företag nu så får du vara mera kreativa och 
kriga lite mer för dem”. Intervjuperson 4 berättade att de försöker ta inspiration från andra 
typer av verksamheter och anpassa dem till deras verksamhet, samt att de försöker sälja in 
mer produkter till deras befintliga sponsorer. De svarade också så här: “alltså man har olika 
ingångar, man är inte någon föreningsmänniska från ruta ett då har ju dem andra säljpitchar i 
huvudet hela tiden, så det är väl lite så det är ju upp till oss hur kreativa vi är” samt “då måste 
man antingen leta en ny kund eller försöka övertyga dem att öka den budgeten, och det är ju 
säljarnas jobb och det har dem gjort riktigt bra liksom”. Något som de också gör för att hitta 
nya intäktskällor är att exploatera den tekniska delen i deras verksamhet, så här sa 
intervjuperson 4 om det: “det är en väldigt enkel grej att bara gå till en sponsor och fråga om 
de vill synas som reprissponsor, reprisen presenteras av bla bla”. 
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6.2.7.7. Idrottsaktiebolag 
Fyra av fem intervjupersoner svarade att funderingar och planering finns för att starta ett 
idrottsaktiebolag. Intervjuperson 1 svarade att de inte planerade att starta ett idrottsaktiebolag 
för att de är en breddförening och svarade så här: “vi vilar ju på en stor bas 
ungdomsverksamhet va, varför skulle vi då skulle lyfta a-lag och juniorlag och kalla det för 
aktiebolag, näe”. Fördelarna som intervjupersonerna uppgav varierade, flera svarade att kunna 
dra av moms på deras inköp är en fördel. Två intervjupersoner berättade att de har haft tvister 
med skatteverket och därför löd intervjuperson 2:s svar så här: “ja men det är just det att 
slippa konflikten mellan en skattepliktig och en icke skattepliktig verksamhet” samt “men ja, 
för att slippa de här gråzonerna så är det nog inte så långt bort”. Intervjuperson 3 beskrev 
fördelarna så här: “det är klart att vi då som har gjort stora vinster, framförallt i föreningen, 
sista åren nu när det har gått så bra för oss har gjort att, alltså vi är ju inte skattepliktiga så vi 
behöver ju liksom inte skatta vårt resultat i föreningen”. Intervjuperson 4 svarade: “vad var 
det mer vi skyddar ungdomsverksamheten, den går inte i konkurs liksom om AB:et skulle 
göra det utan då fortgår den” samt: 
 

Jag kom på en till fördel och det var det här med aktier att man kan tillföra 
mycket mycket kapital genom att sälja aktierna, och då blir det ju att 
medlemmarna stödjer föreningen liksom och köper en liten andel, och de har 
liksom ingen rösträtt eller någonting sånt utan det är mer som symboliskt 
värde, men där skulle vi kunna räkna in en miljon till exempel. 

(Intervjuperson 4, 2016) 
 
Intervjuperson 2 och 5 svarade att en nackdel att bolagisera elitidrottsverksamheten är att de 
skulle förlora deras förmånliga pensioner för spelarna. Intervjuperson 2 svarade: “enda 
nackdelen är pensionerna för spelarna”. Intervjuperson 3 svarade att de är försiktiga med att 
bolagisera för hastigt, för att de vill känna att de är en förening med samhörighet och 
medlemskap och inte bara blir ett bolag i en renodlad industri. Intervjupersonen beskrev även 
en fördel med att vara ideell förening: “det här med moms kan vara ett problem ibland, 
samtidigt en fördel också det blir mindre hantering på ett sätt i redovisningen i och med att 
moms är inte i normalfallet till 99,9 % av alla verifikat i bokföringen så är inte moms en fråga 
liksom så att det äh det man har väl sett hittills att fördelarna är större än nackdelarna helt 
enkelt”. Intervjuperson 4 kommenterade även om hur hen upplever processen med att 
elitidrottsföreningar bolagiseras: “samtidigt som någonstans är det ju tokigt på vägen när 
föreningar som samhället har väldigt stor nytta av är tvungna att börja göra sånt här” samt 
“ibland tycker jag man får backa bandet, varför händer det här överallt då kanske det är bättre 
att man bevarar föreningslivet”. 

6.2.8. Analys del 4 
I tabellen nedan har det som kommit fram i ovanstående empiri kodats för att systematiskt 
koppla citat och kondenserade meningar till underkategorier som kan härledas till kategorier 
och slutligen till det övergripande temat legitimitet. 
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Tabell 4 (se sammanslagen tabell för samtliga koder i bilaga 3) 

Kod Underkategori Kategori TEMA 

Civilekonom, civilingenjör 
Yrkesroller kopplade till formell 
utbildning 

K
om

m
ersialisering 

L
E

G
IT

IM
IT

E
T

 

Anställda med titlar så som ekonomichef, 
ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, 
verksamhetsansvarig Avlönad personal istället för 

gratisarbete “... men nu är det väl så att i och med att 
vi är lite fler som kan jobba, i och med att 
vi är lite större förening” 

Säsongskort, matchintäkter 

Handel av varor och tjänster 

“Dels betalar de ju en biljett, sen kommer 
de ju hit och antingen dricker dem lite öl, 
eller så köper de några varmkorvar och så 
ah... Så att en förlorad kund kan vara 
ganska mycket pengar…” 

“... en drive-in bingo på somrarna, den är 
unik tror jag” 

“... i den intäkten inkluderas även pengar 
från det tv-bolag som sänder ligans 
matcher” 

“De största är ju centralpengarna, och 
även våra marknadsavtal som vi har här 
på hemmaplan och biljetter som är de 
största vi har då” 

“... men framför allt ser vi att man vill ha 
mer exklusiva paket när du väl går hit” 

“... på en lördag liksom folk köper 
alkohol utav oss och vi kan tjäna pengar 
och alltså det gör ju jättemycket” 

Anpassade matchdagar 
“Sedan är det ofta på torsdagar så är det 
väldigt bra företagsmässigt” 

Sponsorintäkter var en av föreningarnas 
största intäktsposter, även är det två av 
föreningars största intäktspost 

Mindre beroende av bidrag och 
donationer 

“... men alltså partnerintäkter är ju det vi 
lever på så utan våra partners är vi ju 
ingenting” 
Bidragsintäkter - “... ja menar visst är det 
bra pengar men ... är det ju en jätte-
jätteliten del…” 
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“... alltså om vi får 50 öre sänkt bidrag 
för våra ungdomar så är ju inte det så 
mycket på vår omsättning eftersom vi är 
så pass stor…” 

Fyra av fem intervjupersoner svarade att 
funderingar och planering finns för att 
starta ett idrottsaktiebolag 

Bildande av idrottsaktiebolag 

“Vi vilar ju på en stor bas 
ungdomsverksamhet va, varför skulle vi 
då skulle lyfta a-lag och juniorlag och 
kalla det för aktiebolag, näe” 

“Ja men det är just det att slippa 
konflikten mellan en skattepliktig och en 
icke skattepliktig verksamhet” 

“... vad var det mer vi skyddar 
ungdomsverksamheten, den går inte i 
konkurs liksom om AB:t skulle göra det 
utan då fortgår den” 

“... jag kom på en till fördel och det var 
det här med aktier att man kan tillföra 
mycket kapital genom att sälja aktierna” 

“… så får vi inte in sponsorpengar på 
samma sätt längre utan man får jobba lite 
för det mer så att det blir mindre allmosa” 

Affärsmässig relation 

“Hitta mervärden kanske för våra 
sponsorer och samarbetspartners där vi 
kan hjälpas åt, generera pengar åt oss och 
vi kanske kan hjälpa dem med 
någonting” 

“... provisionslösning, lite kick-
backlösning, hjälper vi dem med att sälja 
så får vi pengar tillbaka, så att företag 
idag är ju inte alls lika sugna på det här 
som jag sa sponsring, kasta in pengar i ett 
tomt hål utan företag idag vill ha affärer 
på det hela liksom” 

 
Samtliga kategorier utformades med ett teoretiskt perspektiv utifrån 
kommersialiseringsprocessen inom idrotten. Utifrån detta kunde intervjupersonernas 
utbildningsbakgrund samt anställning ses som att föreningarna kommersialiserats i den 
utsträckningen att majoriteten hade personal med en formell utbildning inom ekonomi och 
redovisning, men även att många var anställda på heltid för att enbart hantera ekonomin och 
redovisningen i föreningarna. Detta kan utifrån Peterson (2005) ses som tendenser på 
professionalisering, något som han benämner som en viktig del inom 
kommersialiseringsprocessen. Deras utbildning och bakgrund ger förutsättningar för att de 
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ska kunna redovisa verksamheten på ett sätt som uppfattas som en korrekt handling, detta i 
linje med Suchmans (1995) resonemang om hur legitimitet kan uppnås. 
 
Vidare sågs handel med varor och tjänster i föreningarna, vilket är ytterligare en faktor som 
kan ses inom kommersialiseringsprocessen enligt Salamon (1993, i Maier, Meyer & 
Steinbereither 2016, s. 71). Här kan koden “men framför allt ser vi att man vill ha mer 
exklusiva paket när du väl går hit” ses som att matchbiljetter inte längre är enbart en biljett, 
utan kan kompletteras med diverse tillägg utifrån den enskildes behov. Detta för att kunna 
skapa en konkurrenskraftig produkt. Koderna i underkategorin handel av varor och tjänster 
visar att idrotten har blivit en vara som handlas av tv-bolag på en marknad tyder också på 
kommersialisering utifrån hur Peterson (2005) beskriver fenomenet. Dessutom tyder koderna 
i kategorin anpassade matchdagar på ytterligare kommersialisering utifrån Peterson (2005), 
där intervjupersonerna visade en önskan om speciella matchdagar för att de kunde generera 
större intäkter. 
 
Vidare kunde koder identifieras som visar ett minskat behov av bidrag och donationer i 
föreningarna, exempelvis genom följande: “alltså om vi får 50 öre sänkt bidrag för våra 
ungdomar så är ju inte det så mycket på vår omsättning eftersom vi är så pass stora”. Det 
minskade beroendet kan enligt Breuer och Wicker (2011) samt Lamprecht, Fischer och 
Stamm (2011, i Wicker, Longley & Breuer, 2015 s. 7) bero på att det rör sig om ideella 
idrottsföreningar som har en större variation av intäkter, något som kan identifieras i koderna 
“ja menar visst är det bra pengar men … är det ju en jätte-jätteliten del”. Samtidigt kan detta 
minskade beroende av gåvor och bidrag förstås som en del av kommersialiseringsprocessen 
då Salamon (1993, i Maier, Meyer & Steinbereither 2016, s. 71) beskriver att det finns ett 
ökat förlitande på just handel och varor. Detta speglas i koden “dels betalar de ju en biljett, 
sen kommer de ju hit och antingen dricker de lite öl, eller så köper de några varmkorvar och 
så ah… Så att en förlorad kund kan vara ganska mycket pengar”. 
 
Utifrån vad Verbruggen, Christiaens och Milis (2011) samt Reheaul, Van Caneghem och 
Verbruggen (2014) poängterar kan detta minskade beroende av gåvor och bidrag förstås som 
att dessa ideella föreningar har kommersialiserats. Här kan det ses som att de ideella 
föreningarna rör sig ifrån vad som Salamon (1999) diskuterar som de traditionella åsikterna 
kring vad en ideell verksamhet innebär. Utifrån Salamons (1999) tankar om legitimitetskrisen 
i ideella sektorn, i kombination med Balanoffs (2013) legitimitetsparadox, kan det ses som att 
föreningarna strävar efter att anpassa sig efter den omgivande miljön men landar i ett läge där 
vissa anser att de genomgår för stora förändringar mot den mer kommersialiserade marknaden 
som då kan resultera i en rubbad legitimitet i vissa avseenden. Detta exemplifieras av följande 
kod: “ja men det är just det att slippa konflikten mellan en skattepliktig och en icke 
skattepliktig verksamhet”. Genom denna kan det ses en problematik där föreningarna själva 
har svårt att definiera verksamheten i sin redovisning. Detta är även något som syns i koderna 
till kategorin bildande av idrottsaktiebolag då det uttrycks en vilja att starta ett 
idrottsaktiebolag för att slippa så kallade gråzoner vad gäller redovisningen.  
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Ett annat syfte till varför det kan vara bra att kommersialiseringen har gjort det möjligt att 
starta idrottsaktiebolag syns i koden: “vi skyddar ungdomsverksamheten, den går inte i 
konkurs liksom om AB:et skulle göra det utan då fortgår den”. För att koppla detta till 
legitimitet skulle det teoretiskt kunna förstås som något som kan påverka legitimiteten 
positivt. Detta utifrån vad Klausen (1995) menar då omgivningen förmodligen förväntar sig 
att föreningen ska fortsätta bedriva barn och ungdomsverksamhet. Bildande av 
idrottsaktiebolag skulle kunna göra att de kan möta dessa förväntningar oavsett hur det går i 
elitverksamheten.  
 
Koderna för kategorin affärsmässig relation kan tyda på det Bednall et. al. (2001) belyser om 
att företag som ger bidrag till dessa föreningar föredrar en relation som kan ses som mer 
affärslik. Ytterligare ett exempel på att relationen med sponsorerna blir mer affärslik är 
följande kod: “så får vi inte in sponsorpengar på samma sätt längre utan man får jobba lite för 
det mer så att det blir mindre allmosa”. De tendenser som kan ses som kommersialisering av 
verksamheterna, tillsammans med mer affärsmässiga relationer har inte lett till självklara 
sponsorintäkter. Detta kan förstås som att legitimiteten så väl kan öka som minska beroende 
på vilka förväntningar de ideella föreningarna möter eller ej enligt Klausen (1995). 

7. Diskussion och slutsats 
Med utgångspunkt i vår fråga kring hur de ansvariga för ekonomin i svenska ideella 
elitidrottsföreningar upplever möjligheten att spegla en verksamhet som kan uppfattas legitim 
genom redovisningen har vi med vår undersökning kommit fram till följande resultat.  
 
Först och främst visar studien att den finansiella redovisningen inte upplevs problematisk i 
dessa föreningar. Detta eftersom de följer de regelverk och standarder som ska användas i den 
finansiella redovisningen, samt har personal med rätt kunskap som ger förutsättningar för 
redovisningshandlingar som kan uppfattas som korrekta. Detta skulle kunna göra att 
föreningarna uppfattas som legitima genom redovisningen.  
 
Alla beskriver att de bedriver en verksamhet vilken borde uppfattas som legitim av 
omgivningen utifrån de teoretiska perspektiven i denna studie. Detta eftersom de bedriver 
barn- och ungdomsverksamhet vilket kan förstås som en nytta för samhället, samt att de möter 
de förväntningar omgivningen kan ha. Däremot kan vi genom vår analys av deras 
beskrivningar identifiera uttryck som visar att de har svårt att spegla hela denna verksamhet 
genom redovisningen. Det här blir därför något som skulle kunna göra att uppfattningen om 
legitimiteten blir hotad.  
 
Vi kan även i vårt resultat identifiera uttryck som tyder på att föreningarna upplever ett brett 
ansvarsförhållande gentemot många olika typer av intressenter. Detta genom vilka 
intressenter de uppger och deras olika typer av relationer med dessa. Likt problematiken med 
att spegla hela verksamheten i redovisningen ges det uttryck för något som teoretiskt kan 
förstås som möjligheten att redogöra för dessa ansvarsförhållanden. Intervjupersonerna 
upplever det som svårt att göra genom redovisningen, exempelvis genom att påpeka det 
ideella arbetet som aldrig syns i redovisningen.  
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Alla föreningar ger uttryck för tecken som tyder på att verksamheten har kommersialiserats. 
Som vårt teoretiska perspektiv kommersialisering visar är kommersialiseringsprocessen i 
ideella organisationer något som kan påverka uppfattningen av deras legitimitet, såväl positivt 
som negativt. Detta är något som vi också ser i resultatet av denna studie då föreningarna 
exempelvis beskriver att kommersialiseringen leder till ifrågasättande av vissa 
redovisningshandlingar. Dessutom kan det i de undersökta föreningarna leda till situationer då 
deras intressenter uppfattar föreningen som något annat än vad föreningarna själva väljer att 
definiera sin verksamhet som. Hur kommersialiseringen kan påverka legitimiteten positivt 
syns i resultatet då en av föreningarna menar att möjligheten att starta idrottsaktiebolag gör 
det möjligt att fortsätta bedriva barn- och ungdomsverksamheten i linje med samhällets 
förväntningar oavsett hur det går i elitverksamheten. Något som borde vara positivt för 
uppfattningen av deras legitimitet enligt den teoretiska utgångspunkten.  
 
Vår slutsats är att den finansiella redovisningen inte upplevs problematiskt i föreningarna 
vilket kan vara positivt för uppfattningen av legitimiteten. Vår slutsats är också att de 
redovisningsansvariga i föreningarna upplever att vissa delar av verksamheten är svåra att 
spegla i redovisningen utifrån de rådande regelverk och standarder som följs. Denna svårighet 
är då något som skulle kunna hota uppfattningen om deras legitimitet. 

8. Förslag till vidare forskning 
Det är viktigt att poängtera att detta är en kvalitativ studie som endast innefattar upplevelser 
från några enstaka elitidrottsföreningar vilket gör att vi inte kan dra slutsatser om huruvida 
vårt resultat genomsyrar andra elitidrottsföreningar i Sverige. Något vi har reflekterat över är 
om legitimiteten bättre hade kunnat undersökas genom att istället intervjua intressenter till 
elitidrottsföreningarna. Men valet att intervjua de som sköter redovisningen i föreningarna 
blev naturligt då vi var intresserade av att belysa legitimitet utifrån redovisning med hjälp av 
deras upplevelser. Däremot kan intressenternas perspektiv av detta vara ett förslag till vidare 
forskning. Detta för att undersöka vilken information de olika typerna av intressenter 
eftersöker i redovisningen. 
 
Då resultatet visar att de upplever problematik med att redogöra för sitt bredare ansvar blir ett 
annat förslag till vidare forskning att undersöka hur föreningar skulle ställa sig till att utforma 
en redovisning baserad på ansvar och på så sätt få möjligheten att spegla hela verksamheten 
bättre. I linje med detta kan det även vara intressant att undersöka om elitidrottsföreningar 
som har ett idrottsaktiebolag har lättare att visa på det bredare ansvaret genom redovisningen 
eller om de upplever samma problematik.  Vi såg även en stor skillnad vad det gäller resurser 
mellan de mindre och de större föreningarna i denna studie. Detta väcker en fråga kring hur 
redovisningen upplevs i mindre idrottsföreningar som inte har samma ekonomiska resurser 
som stora elitidrottsföreningar. Därför skulle det vara intressant att studera vad de upplever 
som problematiskt i redovisningen. 
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Bilaga 1 – Inbjudan till att delta i studien 
 
Hej! 
Vi är tre studenter som studerar programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro 
Universitet, just nu gör vi en uppsats inom Företagsekonomi C på kandidatnivå på 
Handelshögskolan. 
 
Vi studerar problematiken om intäktsredovisningen inom ideella organisationer och har valt 
att inrikta oss mot idrottsföreningar på elitnivå. Därför kontaktar vi er, för att vi är 
intresserade av att ha en intervju med er ekonomi/redovisningsansvariga inom klubben för att 
ställa några frågor kring ämnet. Vi skulle verkligen uppskatta er medverkan, är ni villiga att 
delta så kommer vi efter er respons att följa upp med mer information. 
 
Vi är tacksamma för svar oberoende ert val att delta! 
 
Kontaktuppgifter 
Jenny Runnqvist, XXX-XXXXXXX, mailadress 
Julia Persson, XXX-XXXXXXX, mailadress 
Rebecca Waernulf, XXX-XXXXXXX, mailadress 
 
Med vänliga hälsningar 
Jenny, Julia och Rebecca 
  



 

 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

• Beskriv vad ni bedriver för verksamhet/verksamheter i föreningen och vad syftet med 
den är. 

• Beskriv din roll i föreningen. 
• Vad har du/ni för bakgrund inom redovisning? 
• Beskriv vad ni har för olika typer av intäkter i föreningen.  
• Hur har intäkterna i föreningen förändrats under åren? 
• Vilka intäkter anser ni är extra viktiga/förlitar er extra mycket på för föreningens 

ekonomi? 
• Hur får ni i föreningen idéer till nya typer av intäkter? 
• Vad följer ni för lagar och standarder i er löpande bokföring och vid bokslut? 
• Ser ni några brister med de lagar och standarder ni följer kopplade till er verksamhet?  
• Vad upplever ni för svårigheter i er redovisning? 
• Hur upplever ni er möjlighet att spegla hela er verksamhet genom redovisningen? 
• Upplever ni att de regelverk (ex. BFL) och standarder (K-regelverken) är ett 

tillräckligt bra stöd/underlag för att veta hur ni ska hantera redovisningen? 
• Vilka tar del av er årsredovisning? 

  



 

 
 

Bilaga 3 – Sammanslagen kodtabell för legitimitet 

Kod Underkategori Kategori TEMA 

Idrottsförening med breddverksamhet samt A-
lagsverksamhet 

Önskvärda, korrekta och 
lämpliga handlingar 

M
oralisk legitim

itet 

L
E

G
IT

IM
IT

E
T

 

“Dels så är det ju en elitförening så a-lag och 
det är ju att ha de bästa förutsättningarna för 
att vara i toppen i Europa och Sverige då .. 
och sen har vi även U15 och neråt och där är 
det en breddverksamhet med syfte att få så 
många ungdomar hit och trivas” 

"... att de tillämpar årsredovisningslagen, 
bokföringslagen samt K3, men påpekade även 
att det är lite tvetydigt “vart vi ingår i k-
stegen” 

Idrottsspecifika regelverket...“gör att det blir 
ganska heltäckande ändå på något sätt” 

“saker vi gör som är CSR-styrt och som också 
gör att stora företag som …  till exempel blir 
mer intresserade” 

“Men alltså den verksamheten som vi bedriver 
i för att tillgodose att barn kan få spela idrott 
på alla nivåer, det är ju liksom grundtanken” 

Oegennytta samt 
osjälviskhet 

“... breddverksamhet med syfte att få så 
många ungdomar hit och trivas och ja” 

“Vi känner väl att vi gör en otrolig nytta för 
det stora…” 

“... barn och ungdomsverksamheten är viktig 
för samhället” 

“Det är väl inte bara idrott egentligen, utan det 
är väl bara bra för ungdomar att de får röra på 
sig och vara med i de här sociala 
sammanhangen också” 

Främja välfärd i samhället “vi bedriver ungdomsverksamhet och 
merparten, visst vi har ett A-lag där tjänar folk 
pengar absolut, men merparten sen start är att 
bedriva ungdomsverksamhet att ungdomar ska 
ha rätt till fritid istället för att springa på stan 
och slåss” 



 

 
 

“För det är otroligt viktigt för samhället tror 
jag att det finns idrottsverksamheter som tar 
hand om ungdomar” 

“... glömmer hur mycket föreningarna ger 
tillbaka till kommunen och samhället.” 

CSR-projekt 

Idrottsförening med breddverksamhet samt A-
lagsverksamhet 

Identifiering och 
redogörelse för ansvar som 
tas 

A
nsvar 

“men sen har vi så mycket mer mjuka värden 
som gäller ungdomar och ideella” 

“... vi är ju inte en ideell förening i 
Skatteverkets ögon” 

“... värdet med all ideell, allt ideellt arbete. 
Det är något som aldrig, det är svårt att få 
fram hur värdefull den är på något sätt” 

“... mjuka värden som gäller ungdomar och 
ideella men så det är väl en bit som inte 
kommer med heller, på något sätt” 

“Istället får vi ju mer vad kommunen betalar 
till oss, men det är ju väldigt lite mot vad vi 
ger tillbaka. Så det är väl en grej som man 
skulle vilja få med. Men det går att berätta på 
andra sätt också” 
“Det kanske inte är pengarna man vill 
redovisa utan det är mer det här med de mjuka 
värdena som så” 

Svårt att värdera och spegla hur värdefullt det 
ideella arbetet är 

Svårt att få CSR-projekt att synas i 
redovisningen 
“... vi är ju inte en ideell förening i 
Skatteverkets ögon. De tycker vi är stora 
bovar och förstör hela samhället och inte gör 
rätt för sig om man ska hårdra det.” 

Ansvar uppströms 

“ska vi hålla på att bedriva sådana här fighter 
mellan Skatteverket och föreningar, är det 
riktigt samhällsnyttigt?” 

“... vad en elitförening gör för kommunen” 

Specialidrottsförbundet, licensnämnden, 
kommunen, bankerna och sponsorerna 



 

 
 

“Det är de så kallade lagkonton som alla lag 
har ... vi tycker egentligen att de här 
lagkontona är på sidan om för det är ju deras 
pengar. Men så funkar det inte, så länge de 
finns i föreningens namn så, skulle vi konka 
så försvinner ju deras pengar för då tar ju 
konkursförvaltarna hand om det också.“ 

Ansvar horisontellt 

”… allt ideellt arbete” 

Barn- och ungdomsverksamhet och 
medlemmarna 

Ansvar nedströms 

“Vi känner väl att vi gör en otrolig nytta för 
det stora ... vi tar hand om 500-600 ungdomar 
och allt det här liksom” 

“... då blir det ju synligt för helt plötsligt blir 
det uppenbart att vi 450-500 ungdomar inte 
kan gå någonstans” 

Många olika intressenter som kunde tänka sig 
vara intresserade av att läsa årsredovisningen Helhetsansvar 

Civilekonom, civilingenjör 
Yrkesroller kopplade till 
formell utbildning 

K
om

m
ersialisering 

Anställda med titlar så som ekonomichef, 
ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, 
verksamhetsansvarig Avlönad personal istället 

för gratisarbete “... men nu är det väl så att i och med att vi är 
lite fler som kan jobba, i och med att vi är lite 
större förening” 

Säsongskort, matchintäkter 

Handel av varor och 
tjänster 

“Dels betalar de ju en biljett, sen kommer de 
ju hit och antingen dricker dem lite öl, eller så 
köper de några varmkorvar och så ah... Så att 
en förlorad kund kan vara ganska mycket 
pengar…” 

“... en drive-in bingo på somrarna, den är unik 
tror jag” 

“... i den intäkten inkluderas även pengar från 
det tv-bolag som sänder ligans matcher” 

“De största är ju centralpengarna, och även 
våra marknadsavtal som vi har här på 
hemmaplan och biljetter som är de största vi 
har då” 



 

 
 

“... men framför allt ser vi att man vill ha mer 
exklusiva paket när du väl går hit” 

“... på en lördag liksom folk köper alkohol 
utav oss och vi kan tjäna pengar och alltså det 
gör ju jättemycket” 

Anpassade matchdagar 
“Sedan är det ofta på torsdagar så är det 
väldigt bra företagsmässigt” 

Sponsorintäkter var en av föreningarnas 
största intäktsposter, även är det två av 
föreningars största intäktspost 

Mindre beroende av bidrag 
och donationer  

“... men alltså partnerintäkter är ju det vi lever 
på så utan våra partners är vi ju ingenting” 

Bidragsintäkter - “... ja menar visst är det bra 
pengar men ... är det ju en jätte-jätteliten 
del…” 

“... alltså om vi får 50 öre sänkt bidrag för 
våra ungdomar så är ju inte det så mycket på 
vår omsättning eftersom vi är så pass stor…” 

Fyra av fem intervjupersoner svarade att 
funderingar och planering finns för att starta 
ett idrottsaktiebolag 

Bildande av 
idrottsaktiebolag 

“Vi vilar ju på en stor bas 
ungdomsverksamhet va, varför skulle vi då 
skulle lyfta a-lag och juniorlag och kalla det 
för aktiebolag, näe” 

“Ja men det är just det att slippa konflikten 
mellan en skattepliktig och en icke 
skattepliktig verksamhet” 

“... vad var det mer vi skyddar 
ungdomsverksamheten, den går inte i konkurs 
liksom om AB:t skulle göra det utan då fortgår 
den” 

“... jag kom på en till fördel och det var det 
här med aktier att man kan tillföra mycket 
kapital genom att sälja aktierna” 

“… så får vi inte in sponsorpengar på samma 
sätt längre utan man får jobba lite för det mer 
så att det blir mindre allmosa” 

Affärsmässig relation 



 

 
 

 
 
 
 

“Hitta mervärden kanske för våra sponsorer 
och samarbetspartners där vi kan hjälpas åt, 
generera pengar åt oss och vi kanske kan 
hjälpa dem med någonting” 

“... provisionslösning, lite kick-backlösning, 
hjälper vi dem med att sälja så får vi pengar 
tillbaka, så att företag idag är ju inte alls lika 
sugna på det här som jag sa sponsring, kasta in 
pengar i ett tomt hål utan företag idag vill ha 
affärer på det hela liksom” 


