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Sammanfattning 

Bakgrund: Mindre ideella organisationer fyller en central funktion i ekonomin och är en del 

av den växande ideella sektorn. Därför har en större angelägenhet vuxit fram när det kommer 

till de mindre ideella sektorns redovisning. Det finns ingen särskild lag som tillämpas för de  

mindre ideella organisationerna och de är heller inte tvingade att upprätta en särskild 

redovisning, vilket medför att det inte heller finns någon fastställd redovisningsprocess för 

dessa ideella organisationer.  

 

Frågeställning:  Hur ser redovisningsprocessen ut i mindre ideella organisationer och vad 

påverkas den av? 

 

Syfte: Det finns generellt sett få studier som fokuserar på redovisningsprocessen i ideella 

organisationer och när det kommer till mindre sådana har inga tidigare studier gjorts. Arbetet 

syftar därför till att belysa och öppna upp området. Arbetet syftar även till att bidra med 

kunskap genom att beskriva den process som genomgås vid redovisning av den mindre ideella 

verksamheten samt undersöka vad som påverkar denna process.  

 

Metod: För att uppfylla arbetets syfte genom att besvara dess frågeställning, har en kvalitativ 

metod använts. Datainsamlingen består av fyra genomförda semi-strukturerade intervjuer där 

respondenterna är redovisningsansvariga inom fyra mindre ideella organisationer. Ett 

strategiskt urval gjordes där nio redovisningsansvariga tillfrågades, men enbart fyra av dem 

hade möjlighet att medverka.  

 

Resultat & Slutsats: Redovisningsprocessen ser inte likadan ut i alla mindre ideella 

organisationer men alla förefaller sig genomgå en process och ha utarbetade rutiner. Det ideella 

syftet medför att involverandet av revisor blir en väsentlig kostnadsfråga och den största 

skillnaden. En avvägning får göras kring nytta och kostnad. Samtidigt väljer de hellre att anlita 

en professionellt kunnig person än att riskera att det blir fel. Alla steg i redovisningsprocessen 

genomförs noggrannt för att upprätta en redovisning av god kvalitet, vilket visar medlemmarna 

hur pengarna använts och för att uppfylla de normer och värderingar som samhället har. 

 

Nyckelord: Ideella organisationer, redovisning, redovisningsprocess.   
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Abstract 

Background: Small non-profit organisation’s play a central role in the economy and are a 

part of the growing non-profit sector. Therefore a greater concern has emerged when it comes 

to the small non-profit organisations accounting. There is no specific law set up for small 

non-profit organisations and they are not obliged to set up a separate accounting, which 

means that there is no established accounting-process for these organisations.  

 

Framing of question: What does the accounting-process for smaller non-profit organisations 

look like and what affects it? 

 

Purpose: There are generally few studies that focuses on accounting in non-profit 

organisations and when it comes to smaller ones no previous studies has been found. This 

study therefore aims to highlight the area. The study also aims to contribute with knowledge 

by describing the process that is being implemented when the accounting is being established 

and examining what affects this process. 

 

Method: To achieve the purpose of this study a qualitative method has been used. The data 

was gathered through four semi-structured interviews. The respondents are responsible for 

the accounting within their respective smaller non-profit organisations. Through a strategic 

selection, nine respondents were asked but only four of them had the opportunity to 

participate in our study.  

 

Result & Conclusion: The accounting-process does not look the same within every small 

non-profit organisation, though they follow a process and have prepared routines for how the 

work should be performed. The nonprofit purpose entails that the involvement of the auditor 

becomes a significant cost issue where balance regarding benefit and cost is considered. 

Though, they rather choose to hire a professionally knowledgeable person than risk making 

mistakes. Every step is carried out carefully to establish a report of good quality which shows 

the members how the money has been used and to meet the norms and values of society.  

 

Keywords: Non-profit organisations, accounting, accounting-process.   
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Centrala begrepp 

 

IO: Ideell organisation. Icke-statliga organisationer som utgörs av en sammanslutning som 

arbetar för medlemmarnas gemensamma och ideella intresse och mål. En mindre ideell 

organisation har enligt Wijkström & Lundström (2002) mindre än 20 anställda medan en 

större ideell organisation har 20 anställda eller mer. 

 

PVF: Privata vinstdrivande företag. De arbetar primärt för deras ekonomiska intressen.  

 

EFL: Lagen om ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening bedriver ekonomisk 

verksamhet för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.  

 

Finansiella rapporter: I arbetet används detta ord som en sammanslagning av alla slags 

finansiella rapporter där organisationens redovisning presenteras.  

 

Årsboslut: En sammanställning av räkenskapsårets löpande bokföring, bestående av 

resultaträkning och balansräkning. 

 

Årsredovisning: En offentlig rapport som är mer omfattande än ett årsbokslut. Består 

framförallt av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, tilläggsupplysningar och 

revisionsberättelse. 

  

Rättvisande bild: God redovisningssed följs (Thunberg, 2006). 

  

God redovisningssed: Redovisningen följer lagar och normer inom området. Även den 

praxis som finns inom ett företags område skall följas (Thunberg, 2006). 

 

Informationsasymmetri: Ledningen i ett företag har oftast mer information än 

intressenterna. Genom att ledningen ger ut information kan informationsasymmetrin minska 

då intressenterna får veta lika mycket som ledningen vet (Gomariz & Sánchez Ballesta, 

2014). 

 

Verksamhet: I arbetet används ordet för att samla både vinstdrivande företag och ideella 

organisationer. 

 

Användare av redovisningen: I detta arbete anses det vara intressenter så som allmänheten, 

finansiärer och myndigheter. 



8 

1. Introduktion 

Kapitlet introducerar först ideella organisationer och vidare förklaras hur redovisningen ser 

ut hos ideella organisationer. Efter det utformas en problemdiskussion som leder fram till 

problemområdet kring redovisningsprocess inom mindre ideella organisationer med hjälp av 

tidigare studier.  

 

Ideellt arbete har alltid haft en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Det ideella arbetet började i 

större skala i Sverige under 1800-talet då människor ansåg att de inte kunde bekämpa orättvisor 

på egen hand. Genom att gå ihop och arbeta med andra kunde deras röst bli hörd (Thunberg, 

2006). Idag finns över 200 000 ideella organisationer (IOer) och svenskarna har sammanlagt 

över 32 miljoner medlemskap i dessa frivilliga IOer. Det är flerdubbelt antal fler medlemmar 

än antal invånare (Wijkström & Lundström, 2002). Majoriteten av alla vuxna människor i 

Sverige har, eller har tidigare haft, personlig anknytning till IOer eller ideellt arbete. Detta har 

resulterat i ett gemensamt arbete som utgör en betydande och delad erfarenhet för många (Von 

Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015). Även om betydelsen av IOer i samhället varierar över 

tid, fyller de en central funktion för att ett samhälle skall fungera (Torres & Pina, 2003). 

 

Målet för privata vinstdrivande företag (PVF) är att generera pengar. Detta mål nås genom att 

bedriva en lönsam verksamhet. En IO definieras som individer vilka frivilligt arbetar för en 

ideell målsättning. Dock inte för att individerna skall göra en ekonomisk vinning (Ideell 

förening, 2019). Förhållandet i en IO är därför annorlunda från i ett PVF. Målet i en IO är att 

bedriva verksamhet som är till nytta för samhället, medlemmar eller för annat specifikt syfte 

med hjälp av pengar som medel. Det finns dock IOer inom många olika områden med olika 

mål. Det finns små och lokala till stora och världsomspännande. Dessa inriktar sig på allt från 

katastrofhjälp till idrott och utbildning (BusinessDictionary, 2019). De inkomster som en IO 

erhåller skall normalt användas och inte förräntas. Detta gör att begreppet resultat har olika 

tolkningar beroende på vilken verksamhet det är som studeras. I en IO är det inkomsterna som 

möjliggör utgifterna då insamlingen sker först, sedan kommer utgifterna och servicen utförs 

(Gustafson, 2006). 

 

Det som alla IOer har gemensamt är att de finansieras genom bidrag från medlemmar och/eller 

andra frivilliga givare. De kan drivas genom medlemmarnas kunskap och engagemang 

(Speckbacher, 2008). Givare har ett intresse av att veta att deras bidrag till en IO används på 
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ett effektivt sätt. Det är också viktigt på ett mer generellt samhällsplan att dessa personer kan 

lita på att deras bidrag till en IO används på det sätt som är tänkt (Caneghem, 2016). Det är 

därför viktigt att det även i en IO ges möjlighet till insyn. Detta sker bland annat genom 

redovisningen. Det ökar kraven på en IO genom det ökade samhällsenliga ansvaret (Wijkström 

& Lundström, 2002). Detta då IOer har kommit att utgöra en central del av ekonomin och 

besitter en betydande del av tillgångarna (Torres & Pina, 2003). 

 

1.1 Bakgrund 

Redovisning förser intressenter med information om hur en verksamhet har förvaltats under ett 

räkenskapsår. Intressenterna använder sedan informationen som grund för att fatta framtida 

beslut (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 2015). För att fatta beslut om fortsatt 

interaktion skall ske eller ej, krävs det att informationen i redovisningen är användbar (Gomariz 

& Sánchez Ballesta, 2014).  

 

Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning i Sverige inom redovisning enbart för IOer. 

Detta innebär dock inte att de står utanför rättssystemet. En mindre IO är vanligtvis inte 

bokföringsskyldig men rekommenderas ändock att följa Bokföringslagen, BFL (1990:1078), 

och bokföra. Detta i ett praktiskt bokföringsprogram som underlättar redovisningsarbetet. I en 

mindre IO är det vanligast att kassören har hand om de ekonomiska uppgifterna (Lindblad & 

Lundén, 2000). Dessa personer är förtroendevalda lekmän som inte behöver ha tidigare 

kunskap eller erfarenhet av redovisning (Wennberg, 2003).  

 

Det har under de senaste åren uppdagats flera exempel där välkända IOers redovisning har 

ifrågasatts. Till exempel Röda Korset, som gav så höga arvoden till chefer att det ifrågasattes 

av medlemmarna. En utvald chef fick även förmåner som inte redovisades. Detta 

uppmärksammades av IOns interna revisorer, som lade märke till att fakturor inte stämde. 

Informationen om detta läckte senare ut till allmänheten och den dåvarande chefen för Röda 

Korset, tillsammans med två medhjälpare, åtalades (Asplid & Christiansson, 2010). De dömdes 

senare till fängelse samt skadestånd (Hult, 2011). Röda Korset hävdar dock fortfarande att de 

har bra kontroll på sin redovisning, både externt och internt (Så Säkerställer Vi Att Pengarna 

Används Rätt, 2019). Partiet Sverigedemokraterna fick under 2013 ett skattetillägg på över 60 

000 kr. Ett parti är en IO och på så sätt skyldig att betala moms. Genom att istället köpa in varor 
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och tjänster genom sitt företag Blåsippan, kunde momsen undgås. Detta då företag, till skillnad 

från en IO, får tillbaka momsen från Skatteverket (Habul, 2014). Ett annat exempel är när det 

kom fram att IOer försökt att felaktigt få lönestöd. Skatteverket granskade IOer i tre utvalda 

orter i Sverige. De upptäckte att fusket skedde genom bildandet av dem. Vid bildandet av dessa 

granskade IOer intygades att dessa IOer skulle ha en extra sysselsättning vid sidan av dess 

primära sysselsättning. Ett exempel var att driva ett café. Intäkterna från den extra 

sysselsättningen redovisades dock inte till skatteverket (Wolters, 2015).  

 

Ovanstående exempel gällande fusk i redovisningen kretsar i huvudsak kring välkända och 

större IOer. Detta har lett till ytterligare argument för redovisningens centrala roll i större IOer. 

Dessutom har det lett till fler studier inom området. I relation till det totala antalet IOer, är 

antalet av större IOer dock att ses som mycket litet. Det finns omkring 700 stycken IOer som 

har 20 eller fler anställda, vilket innebär att en överväldigande majoritet är att ses som mindre 

IOer (Wijkström & Lundström, 2002). I litteraturundersökningen har det inte hittats artiklar 

om fusk i redovisningen för mindre IOer i samma utsträckning som det hittats för större IOer. 

Därför är det särskilt intressant att undersöka redovisning i mindre IOer.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Vad som utgör redovisning i en IO kan förklaras genom att beskriva den process som genomgås 

för att ta fram redovisningen, även kallat för redovisningsprocessen. Redovisningsprocessen 

går igenom hur allt skall dokumenteras när en affärshändelse sker, till att finansiella rapporter 

skapas. Förutsättningen för att det skall finnas en redovisningsprocess är att ekonomiska 

transaktioner skett. Genom de steg som genomgås under redovisningsprocessen har en 

verksamhet möjlighet att göra olika individuella val (Johansson et al., 2015). Det finns en väl 

beskriven modell av redovisningsprocessen för PVF som utgår från redovisningslagar, 

exempelvis Bokföringslagen, BFL, (1990:1078) och Årsredovisningslagen, ÅRL, 

(1995:1554). En mindre IO, som tidigare nämnts, rekommenderas att följa dessa lagar. Därför 

kan denna modell undersökas även för mindre IOer (Lindblad & Lundén, 2000).  

 

Erlandsson, Fröberg & Gustafsson (2007) fann ett samband mellan IOers storlek och 

redovisningsprocessen, som visade på att ju större en IO är, desto mer lik är 

redovisningsprocessen som genomförs för PVF. Gustafson (2006) förklarar att det beror på att 
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de en större organisation har mer resurser att använda för detta. Det innebär att hos en mindre 

IO kan redovisningsprocessen se annorlunda ut och påverkas av de begränsade resurserna. Den 

stora skillnaden ligger i IOers ideella syfte som påverkar huvudsyftet med redovisningen. I en 

IO används redovisningen inte för att mäta prestation utan för att visa hur resurser har använts 

(Gustafson, 2006). Mautz (1994) anser dock att de principer och metoder som är accepterade i 

kommersiell redovisning inte möter de behov som en IO har. Han finner att en IO skiljer sig, 

både i förhållande till varandra men främst i stor utsträckning från vinstdrivande företag. Den 

skillnaden är så pass stor att redovisningsnormer för PVF inte kan tillgodose IOers behov utan 

modifiering. IOer stöter på problem då de försöker anpassa sin redovisningsprocess till en 

redovisningssed som utvecklats för vinstdrivande företag (Gustafson, 2006).  

 

I dagsläget har ingen vetenskaplig, svensk forskning hittats kring endast mindre IOers 

redovisningsprocess i praktiken. Wijkström & Lundström (2002) förklarar att ”trots de små 

ideella organisationernas samlade omfång och betydelse i den ideella sektorn utgör dessa 

organisationer ännu ett dåligt kartlagt och studerat segment.” 

 

1.3 Problemformulering 

Med problemdiskussionen ovan som grund, kommer följande frågeställning att behandlas i 

arbetet: 

 

-  Hur ser redovisningsprocessen ut i mindre ideella organisationer och vad påverkas den av? 

 

1.4 Syfte 

Det finns generellt sett få studier som fokuserar på redovisningsprocessen i IOer och när det 

kommer till endast mindre sådana har inga tidigare studier gjorts. Arbetet syftar därför till att 

belysa och öppna upp området. Arbetet syftar även till att bidra med kunskap genom att 

beskriva den process som genomgås vid redovisning i utvalda mindre IOer i Skaraborg samt 

undersöka vad som påverkar deras process.  
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Genom detta syfte och det faktum att området är ouppmärksammat, bör arbetets resultat vara 

intressant för en läsare som har eller har haft någon form av engagemang inom en IO. Eftersom 

arbetet ämnar till att bidra med kunskap och förståelse inom området, kan det också vara av 

intresse för framtida forskning och studier.  

 

1.5 Disposition 

 

 

Figur 1: Dispositionsmodell  
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2. Metod 

Kapitlet inleds med en grundläggande beskrivning av ideella organisationer. Detta för att 

läsaren skall få en förståelse av ideella organisationer. Genom kapitlet presenteras sedan 

valet av metod samt beskrivning av hur data insamlats tillsammans med förklaring kring hur 

datainsamling och intervjuer genomförts. Kapitlet ämnar till att förklara  varför valda 

tillvägagångssätt har skett. 

2.1 Om ideella organisationer 

En IO och en ekonomisk förening skiljer sig åt enligt lag. En ekonomisk förening finns till för 

att främja dess medlemmars ekonomiska intressen. En IO har endast ett ideellt syfte (Thunberg, 

2006). För att avgöra om en förening är ekonomisk eller ideell tillämpas Lag (2018:672) om 

ekonomiska föreningar (EFL). Principen som används är att om en IO inte uppfyller lagens 

krav för en ekonomisk förening, är den automatiskt en IO. Det hindrar dock inte en IO från att 

hämta inspiration från lagen för ekonomiska föreningar. Det finns även rättspraxis inom 

området (Thunberg, 2006).  

  

EFL kan användas för att forma tre typer av IOer. Det tillämpas på det sätt som står i EFL, fast 

på ett omvänt sätt. I EFL står det att en ekonomisk förening tillämpar ekonomisk verksamhet 

för att ta hand om medlemmarnas ekonomiska intressen. Därför blir det en IO, enligt 

Bokföringsnämnden (2018), om den består av en av de nedan punkterna: 

 

1. Föreningen bedriver ingen ekonomisk verksamhet men främjar medlemmarnas 

ekonomiska intressen (till exempel fackföreningar eller hyresgästföreningar). 

2. Föreningen bedriver ingen ekonomisk verksamhet men främjar medlemmarnas ideella 

intressen, även kallat en ren ideell organisation. Exempel är här politiska partier eller 

sällskapsföreningar. 

3. Föreningen bedriver ekonomisk verksamhet men främjar medlemmarnas ideella 

intressen (till exempel hemslöjdsföreningar). 

  

En IO kan dessutom definieras utifrån följande fem kriterier. Den ska vara formellt organiserad, 

det vill säga vara en institution och ha en styrelse, stadgar samt upprätta kontinuerliga möten. 

Den ska inte ägas av staten, utan vara privat där utdelning av ekonomiskt överskott inte sker 
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till ägare eller huvudman. Den ska vara självstyrande och styra dess aktiviteter. Den skall ha 

något inslag av idealitet, det vill säga att den skall vara frivilligt grundad och ha frivilligt 

deltagande. Frivilligt arbete kan ske genom gåvor eller ideellt arbete (Johansson, 2005).  

 

Enligt Wijkström & Lundström (2002) är en IO som har 20 eller fler anställda att anse som en 

större organisation och de som har färre än 20 anställda är därmed en mindre sådan.  

 

Vid bildandet av en IO skall ett möte ha ägt rum där stadgar, styrelse, revisorer bestämts samt 

ett genomfört beslut om att skapa en IO. Stadgar är regler som en IO kommit fram till på egen 

hand. Där skall ändamålet med en IO framgå och hur medlemskap fungerar. Där finns även 

information om rösträtter, hur styrelsen skall arbeta, hur upplösningen skall ske och så vidare 

(Thunberg, 2006). 

 

En IOs styrelse skall enligt praxis bestå av minst tre personer, där en av dem är ordförande. 

Styrelsen företräder en IO under ett verksamhetsår och utses under föreningsstämman. En 

föreningsstämma hålls oftast en gång per år, därav kan den ibland komma att kallas för 

årsstämma. Där fastställs val av styrelse och revisor, balansräkning, resultaträkning, 

ansvarsfrihet för styrelsen under året och så vidare. Det är även här stadgarna kan förändras. 

På föreningsstämman har medlemmarna chans att påverka en IO. Styrelsen skriver också en 

verksamhetsberättelse som innehåller ekonomisk redovisning (Thunberg, 2006). Styrelsen styr 

över inkomsterna, det vill säga bidragen från givare (Arshad, Bakar, Sakri & Omar, 2013). 

  

Bolagsverket, som har hand om register över alla föreningar och företag, har inte ett register 

över IOer. En IO hamnar endast i det registret om den utövar näringsverksamhet. En IO 

behöver inte registreras för att vara en IO. Dock kan det underlätta att registrera en IO, eftersom 

det ibland kan uppstå meningsskiljaktigheter. Det får även en IO att betraktas som legitim. 

Praxis inom området har fastställt för att registrering av en IO skall ske enligt EFL (Thunberg, 

2006). Vid registreringen blir en IO en juridisk person. Det krävs två eller fler medlemmar för 

att registrera en IO, eftersom det skall vara en sammanslutning. Däremot går det att ha fler 

medlemmar (Bokföringsnämnden, 2018).  

 

En IO har ett syfte som innebär att göra nytta i samhället på ett eller annat sätt. IOer är en stor 

krets av samhällsarbete som arbetar på olika sätt och mot olika mål. IOer behöver inte gå med 

vinst för att ge tillbaka till finansiärer och ägare, vilket aktiebolag gör. Dock, förutom att få in 
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pengar genom bidragsgivare, kan IOer hitta andra sätt att få intäkter genom. Till exempel kan 

en IO som äger ett museum ta ut en inträdesavgift. Dessa inkomster används för att finansiera 

det primära målet (Merchant & Stede, 2007). 

 

Denna bakgrundsinformation har även varit användbar under eftersökningen av lämpliga IOer 

att undersöka samt gett kunskap inför möten med respondenter. Det har också gett en definition 

på vad som är att anse som en mindre IO, vilka var i fokus för arbetet.  

 

2.2 Metodval 

Eftersom arbetet fokuserar på redovisningsprocessen i mindre IOer, vilket är ett område där 

det inte hittats några tidigare vetenskapliga studier, ges en liten möjlighet att testa resultat från 

tidigare studier. Avsaknaden av tidigare utförda studier inom området har också resulterat i att 

vinstdrivande företag använts som utgångspunkt.  

 

För att ge förklaring och förståelse för arbetets problemområde och frågeställning användes en 

kvalitativ metod. Denna metod gjorde det möjligt att studera problemet och besvara 

frågeställningen. Detta genom att beskriva det som tagits fram om problemområdet i 

undersökningen. Ju mer information som givits, desto bättre för undersökningen. Det gavs 

därför även möjlighet att reflektera mer kring problemområdet under undersökningen. Den 

kvalitativa metoden var därmed bäst applicerbar med fokus på arbetets syfte och frågeställning. 

Också av den anledningen av att ett mätbart resultat inte eftersöktes. Detta val styrks av 

Jacobsen (2002) som menar att den kvalitativa metoden är mest lämplig då syftet är att mottaga 

en detaljerad beskrivning av det valda ämnet.  

 

2.3 Insamling av data 

Arbetet bygger på sekundärdata tillsammans med primärdata som båda diskuteras och 

förtydligas vidare nedan.  
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2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är den data som har samlats in genom tidigare utförda undersökningar. 

Sekundärdata gör att insamlingen blir bunden till den ursprungliga forskningen och fungerar 

som stöd för problemområdet (Bryman & Bell, 2011). Den sekundärdata som existerar i detta 

arbete består av empiri i vetenskapliga artiklar samt andra artiklar och hemsidor. Dessa 

innehåller data som arbetet tagit del av, men inte kunnat påverka. De vetenskapliga artiklarna 

har hittats genom att söka på ord såsom “accounting process NPO”, “quality financial reports”, 

“NPO accounting” och liknande. NPO är den engelska förkortningen av IO. Vetenskapliga 

artiklar som enbart var inriktade på redovisningsprocessen i IOer ansågs otillräckliga då endast 

ett fåtal har gjorts, vilket lett till att vetenskapliga artiklar om redovisningsprocess i andra 

organisationstyper också sökts. Dessa har sökts efter med endast orden “accounting process” 

och “quality financial reports”. 

Den sekundärdata som använts, genom att ta del av tidigare forskning och annan ytterligare 

information, skapade inledningsvis förståelse för redovisning inom IOer samt gav kunskap om 

redovisningsprocesser.  Eftersom inga tidigare studier gjorts inom det valda området var detta 

av betydelse för analysen då jämförelse med tidigare studier inom problemområdet inte var 

möjlig.  

2.3.2 Primärdata 

Primärdata består av den data som samlas in självständigt genom arbetet (Bryman & Bell, 

2011). Personliga intervjuer har genomförts med redovisningsansvariga inom mindre IOer, 

vilket utgör arbetets primärdata. Intervjuer är en kvalitativ metod som skapar möjlighet för 

följdfrågor och därmed mer beskrivande information. Det är också den mest använda 

insamlingsmetoden för kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 2011). Semi-strukturerade 

intervjuer ansågs som mest givande då vi, genom semi-öppna samtal, kunde ställa frågor 

samtidigt som en dialog fördes. Den främsta anledningen till detta val var att dessa samtal gav 

oss ökad kunskap om hur organisationerna faktiskt och praktiskt arbetar med sin redovisning. 

På så sätt förstod vi problemet bättre och möjlighet gavs till att diskutera problemområdet med 

de som arbetar med det. Samtidigt fanns en intervjuguide. Vi går djupare in på vår primärdata 

under avsnittet “2.5 intervjuer”.  
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2.4 Urval 

I urvalsprocessen har det skett ett strategiskt urval (Alvehus, 2013), vilket betyder att endast 

de respondenter som har koll på redovisningsprocessen i mindre IOer har medverkat. De flesta 

IOer utser en eller flera personer som är ansvariga för redovisningen inom IOn (Lundén & 

Lindblad, 2011). Att vara ansvarig för en IOs redovisning är att ses som ett förtroendeuppdrag. 

Personen som blir vald bör ha ett stort engagemang i organisationen, ha ett förtroende från alla 

medlemmar inför detta uppdrag samt någon kunskap om ekonomi inom föreningslivet 

(Skatteverket, 2019). Det övergripande arbete som redovisningsansvariga utför innefattar 

vanligtvis stora delar av redovisningsprocessen genom att förvalta IOns ekonomiska tillgångar 

i form av bland annat bokföring och budget (Lundén, 2007). Personer i denna position är 

därmed delaktiga i den redovisningsprocess som genomgås. De besitter kunskap och erfarenhet 

kring den. Att välja redovisningsansvariga som respondenter ansågs därför som mest givande 

då de anses ha mest information om problemområdet. Detta innebar således att frågeställningen 

kunde besvaras och syftet uppnås.  

 

Inledningsvis gjordes en övervägning kring att även ha revisorer involverade i undersökningen. 

Under arbetets gång och frågeställningens utformande, beslutades det dock att revisorer inte 

besitter tillräcklig information då de inte arbetar i IOer utan enbart granskar dem. 

 

Eftersom vi använde oss av ett strategiskt urval, söktes därefter endast kontakt med 

redovisningsansvariga i mindre IOer vilket blev vårt främsta kriterium. Dessa hittades genom 

eftersökningar av IO runt Skaraborg, då vi på grund av tidsaspekten var tvungna att avgränsa 

oss till detta, vilket därmed blev vårt nästa kriterium. Valet av organisationer blev efter det 

delvis slumpmässigt utifrån våra kriterier.  

 

Det ursprungliga målet var att fem redovisningsansvariga skulle medverka och därför  

tillfrågades totalt nio stycken. Fyra av de tillfrågade redovisningsansvariga hade möjlighet att 

medverka, en avböjde och de övriga fyra förfrågningarna förblev obesvarade. Den planerade 

urvalsgruppen blev därför något mindre än planerat eftersom alla tillfrågade inte kunde 

medverka. Vi fick dock tillräcklig information kunde insamlas för att kunna besvara 

frågeställningen. 
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Den främsta fördelen med det strategiska urvalet var att enbart de med kunskap och erfarenhet 

medverkade vilket har givit mer tillförlitlighet till arbetets resultat. Det strategiska urvalet 

gjorde att en helhetsförståelse kunde skapas och att generella slutsatser kunde dras utifrån det 

relativt lilla urvalet. Samtidigt har det givit ett smalare perspektiv då dessa personer alla är i 

samma position, vilket kan påverka deras synsätt. Våra kriterier har dock inte varit särskilt 

specificerade och utlämnande utan ändå givit en relativt bred urvalsgrupp då vi ej tagit hänsyn 

till kön, ålder och så vidare. 

 

2.5 Intervjuer 

Intervjuer kan utföras på flera olika sätt exempelvis ansikte mot ansikte, genom telefon eller 

mejl (Alvehus, 2013). För detta arbete prioriterades personliga intervjuer som utfördes på de 

redovisningsansvarigas arbete. Detta gav oss möjlighet till att ställa följdfrågor och be om 

ytterligare förklaringar. Då kunde även en större mängd data samlas in. Följdfrågor som 

uppstått efter intervjutillfällena har kompletterats via telefon och mejl på grund av tidsaspekten. 

Detta har skett med samtliga respondenter. Kompletteringarna har varit relativt omfattande 

eftersom frågeställningen har förändrats i och med den empiri som samlats in.  

  

Intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide, baserad på den teoretiska referensramen, som 

använts för att styra intervjuerna i enlighet med frågeställningen. Intervjuguiden har bestått 

utav 13 framarbetade och färdigformulerade frågor. Frågorna behandlade till största del det 

arbete som genomförts för att ta fram redovisning i respondenternas respektive IO. Utöver detta 

har det uppstått ytterligare frågor vilka inte varit förutbestämda, vars svar givit mer djupgående 

information. Intervjuerna har därför inte vara helt öppna men heller inte helt stängda. Därmed 

har intervjuerna varit semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer ger respondenterna 

större möjlighet att vara med och påverka innehållet i intervjuerna. Genom detta 

tillvägagångssätt har diskussioner kunnat föras. Problemet med semi-strukturerade intervjuer 

är att den som intervjuar måste vara mer uppmärksam på det som respondenten enligt Alvehus 

(2013). Då arbetet utförts av två skribenter har detta problem eliminerats till en viss del. En 

person har ställt frågor samt de följdfrågor som uppstått, medan den andra lyssnat och fört 

anteckningar. Någon inspelning har inte skett då respondenterna inte var bekväma med detta. 
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Kodning har skett efter samtliga intervjuer. Detta har skett genom att svaren från intervjuerna 

fördelats tillhörande varje fråga. På så sätt gavs en övergripande bild, vilket gjorde det lättare 

att analysera svaren. Transkribering av intervjuerna har skett så snabbt som möjligt efter det 

att de utförts, senast en dag senare. Vid transkriberingen har det viktigaste valts ut och 

information som inte ansetts viktig har elimineras. Samband har letats efter i de olika svaren, 

som sedan redovisats i analysen.  

 

2.6 Trovärdighet 

För att nå trovärdighet i kvalitativa metoder nämner Bryman & Bell (2011) att det är viktigt att 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse uppfylls. 

 

Enligt Bryman & Bell (2011) handlar tillförlitlighet om att studiens resultat av insamlingen av 

data är rimlig relaterat till dess sociala verklighet. Om det finns flera aspekter i en social 

verklighet är det tillförlitligheten till studien som avgör om läsaren av undersökningen finner 

resultatet acceptabelt. Detta har uppfyllts genom att efter intervjuer genomförts och 

transkriberats har de skickats till respondenterna för att få bekräftelse på att vår uppfattning 

stämmer med verkligheten.  

 

Bryman & Bell (2011) förklarar överförbarhet som ett sätt att gå in på djupet av förklaringar 

om till exempel en organisation. Det uppstår så kallade ”thick descriptions”, vilket betyder att 

undersökningen ger utfyllda beskrivningar. Detta ger andra (exempelvis läsaren) en databas för 

att bedöma överförbarheten till andra miljöer. Detta har försökts uppfyllas i arbetet genom att 

ge relevanta och breda förklaringar om redovisningsprocessen i mindre IOer för att läsaren 

skall kunna avgöra detta. Medvetenhet finns dock gällande att resultatet inte kommer att kunna 

appliceras och generaliseras på alla organisationer.  

 

Pålitlighet förklaras enligt Bryman & Bell (2011) som att ha en granskare. Denna granskare 

ska se till att den information som uppges är fullständig och sann. Detta är tidskrävande 

eftersom kvalitativ data består utav mycket information. För att uppfylla detta har texten lästs 

med kritiska ögon med jämna mellanrum av skribenterna. Vi har samtidigt strävat efter att vara 

noggranna för att ge ett fulländat arbete genom samtliga delar.   
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Bryman & Bell (2011) nämner även bekräftelse. Här är det viktigt att inga egna värderingar 

influerat arbetet. Vi har fokuserat på syftet med arbetet och på så sätt har fakta om 

problemområdet och frågor till undersökningen endast grundats på teori och tidigare studier. 

Det vill säga, inte utav personliga värderingar. Dock kan det finnas underliggande, omedvetna, 

personliga värderingar som uppkommit när intervjuer har tolkats och analyserats. På så sätt har 

detta problem inte eliminerats fullständigt.  

 

2.7 Etiska ställningstaganden 

Under insamling av data är det viktigt att respondenter inte påverkas negativt. För att ett arbete 

skall vara etiskt är det avgörande att respondenterna får tillräcklig information om studiens 

syfte, ger samtycke till medverkan samt ges möjlighet att avbryta medverkan när som helst. 

Personuppgifter skall förvaras väl och ingen obehörig får ta del av det materialet i empirin 

(Lind, 2014). Detta arbete skall vara etisk genom att följande har beaktats. Det var viktigt att 

alla som medverkade var väl informerade om arbetet under hela processen. Kontakten började 

med att vi via mail eller telefonsamtal berättade vi bland annat om oss, utbildningen och syftet 

med arbetet. Under första kontakten med respondenterna erbjöds möjlighet att vara anonym. 

Efter intervjun fanns även möjlighet för respondenterna att säga till om hen har ändrat sig och 

ville vara anonym. För att de responderande skulle kunna besluta angående anonymitet fick de 

veta vilka som kommer att ta del av informationen som ges och hur informationen kommer att 

användas. Viktigt var att det tydligt framgick att informationen endast kommer användas till 

arbetet och i arbetets syfte, det vill säga inte för något annat bruk. Endast en av de 

responderande hade önskan om anonymitet, vilket har respekterats.  

 

En del forskare kritiserar kvalitativa metoder för att vara för subjektiva (Bryman & Bell, 2011). 

Forskarna menar att kvalitativ metod är för subjektiv när de som medverkar i insamlingen av 

data och skribenten spenderar mycket tid tillsammans, vilket kan skapa en relation. Relationen 

kan påverka både frågor och svar och resulterar i ett mindre kritiskt tänkande. Vi har inte 

spenderat mycket tid med varje medverkande. Möten har bestått av ungefär en timma per 

respondent där syftet av arbetet och det som skall undersökas har stått i fokus. Kompletterande 

frågor har, som tidigare nämnts, inte besvarats via personliga möten.  
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2.8 Reflektioner av metoden 

Kvalitativ metod är bäst applicerbart för detta arbetes insamling av data, för att undersöka 

arbetets problemområde samt uppnå dess syfte. Detta eftersom vi har fått chansen att träffa de 

personer som arbetar med det som frågeställningen rör. Vi har även kunnat ställa de frågor vi 

behövt ställa och fått svar, även då det uppstått följdfrågor under och efter intervjutillfällena. 

Dock har metoden nackdelar, till exempel att det tar mycket tid att sätta ihop materialet. Vi 

anser ändock att den kvalitativa metoden var mest lämpad eftersom denna metod gav 

beskrivande svar. Det var nödvändigt att få så mycket information som möjligt för att förstå 

problemområdet från grunden, då detta är det första arbetet inom området. Med en kvantitativ 

metod hade det inte varit säkert att lika mycket information hade kunnat samlats in. Ett annat 

metodval hade därför inte skett med facit i hand. När även nackdelarna med metoden varit 

tydliga har det underlättat hur insamlingen av data utförts och hur den sedan analyserats. 

Reflektioner över nackdelarna samt medvetenhet om dem, har funnits vid insamlingen av 

datan. Till exempel har vi tänkt på att transkribera texten så fort som möjligt efter intervjun för 

att minimera all information som inte är användbar. 

 

Frågeställningarna har kunnat besvaras med hjälp av metodvalet. Det har funnits tillräckligt 

mycket empiri som har kunnat sammanställas. Detta har gjort det möjligt att besvara 

frågeställningen och därmed återigen visat på att metodvalet varit rätt. Framtida studier kan 

även prova det kvantitativa metodvalet. 
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3. Referensram 

Kapitlet redogör och förklarar de teoretiska utgångspunkter som arbetet innefattar. Därefter 

presenteras den modell av redovisningsprocess som används senare i både empiri och analys. 

Påverkan på redovisningsprocessen beskrivs tillsammans med tidigare studier om god kvalitet 

i redovisningen. Eftersom redovisningsprocessen är i fokus och inga andra studier finns att 

utgå ifrån, används vinstdrivande organisationer och dess modell som utgångspunkt för det.  

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare forskning har studerat hur sociala varelser med olika motiv och avsikter handlar, vilka 

omvandlar samhället. Wittgenstein (1953) menar att regler inte är självtolkande. Om enbart en 

regel ges, är möjligheten öppen att följa regeln på avvikande sätt. Det måste finnas en 

dimension av mänsklig förståelse uttryckt i vad människor gör som är mer grundläggande än 

någon tolkning av den förståelsen. Begreppet praktik används därför i teorin för att identifiera 

denna bakgrundsförståelse som gör det möjligt att följa regler, lyda normer och förstå 

betydelser. Samhället är ett system av fält som förhåller sig till varandra och som existerar 

kollektivt inom den sociala världen. Varje fält, i detta fall varje IO, är dynamiskt och har sin 

egen logik, struktur och egna krafter som varje individ arbetar med för att behålla eller förändra 

sin position inom IOn. Känslan av tillhörighet och enighet med IOn påverkar effektivt de val 

som görs (Bourdieu, 1977). 

3.1.1 Stewardshipsteorin 

För att besvara studiens syfte och frågeställning används stewardshipteorin. Stewardshipteorin 

är en teori som utvecklades då forskning visade att antaganden inom agentteorin inte var 

relevant för beskrivande av relationer inom alla sorters organisationer. Till skillnad från 

agentteorin, är stewardshipteorin inte grundad på ekonomiska antaganden om 

vinstmaximerande individer. I PVF råder enligt Van Slyke (2007) ett principal-agent-

förhållande där redovisningen blir ett verktyg som principal kan använda för att utkräva ansvar 

av en agent på grund av att de två parterna har olika intressen vilket inom teorin leder till 

informationsasymmetri. I en IO föreligger dock ett annorlunda förhållande där parterna agerar 

mer åt ett kollektivistiskt tänkande och handlar sedermera ständigt om att uppnå IOns ideella 

och gemensamma mål. Det vill säga, handlingar för någon parts egenintresse är sällsynt (Van 
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Slyke, 2007). Därför används stewardshipsteorin i arbetet istället för agentteorin. Detta även 

då det uppkommit att fusk i redovisningen sker i IOer, vilket är att agera i egenintresse. Dock 

är att agera utifrån egenintresse inte målet med IOers verksamhet, utan IOer har ideella syften 

(Thunberg, 2006). Därför kan stewardshipsteorin användas i arbetet. 

 

Jones (1995) beskriver en steward som ärlig, har personlig integritet, inte ljuger, fuskar eller 

stjäl och som tar sitt engagemang på stort allvar. Prestationen hos en steward påverkas av den 

strukturella uppbyggnaden av IOn. På grund av det förtroende som råder mellan principal och 

steward, där steward agerar, bör hög självständighet ges så att handlingar kan utföras för att 

maximera nyttan (Davis, Shoorman & Donaldson, 1997). Stewardship-forskare hävdar att 

känslor av självständighet och ansvar inom IO driver medarbetares motivation att utföra och 

fullgöra sina uppdrag (Hernandez, 2012). I situationer där intresset hos principal och steward 

skiljer sig, kommer steward fortsätta att prioritera det gemensamma målet genom samarbete. 

Detta istället för att avvika från målet och agera efter egenintresse, vilket hade skett i ett 

agentförhållande (Martin & Butler, 2017).  

 

Avsaknaden av vinstdrivande verksamhet i IOer leder till att de också saknar mått på prestation 

och effektivitet. IOer måste istället utveckla mått som är relaterade till dess mål och uppdrag. 

Principal och steward samverkar på så sätt för en gemensam målsättning som skapar ett starkt 

förtroende dem emellan, till skillnad från en agent där kontroll måste användas för att få 

principal och agent att arbeta mot samma mål. Därför är agerande i principalens intresse också 

till nytta för steward då styrelsen i IOer tar beslut som är för IOns bästa (Davis et al., 1997). 

 

3.1.2 Legitimitetsteorin 

För att besvara studiens syfte och frågeställning används även legitimitetsteorin. 

Legitimitetsteorin kommer ifrån ordet legitimitet. Legitimitet är ett berättande från omvärlden 

och en resurs för en verksamhet. Legitimitet utformas därför utifrån verksamheters finansiella 

rapporter där uppfattningar kan skapas. Legitimitet är inte något som en verksamhet själv kan 

skapa, utan vad dess användare av redovisningen uppfattar. Om de finansiella rapporterna 

uppfyller de normer och värderingar som samhället har kan verksamheten anses vara legitim. 

En verksamhet anses också enligt teorin vara legitim om den gynnar samhället eller om 

samhället ser den som värdefull. Ur forskning om teorin har det även uppdagats att 

verksamheter tar efter det som anses legitimt från andra verksamheter. Eftersom verksamheter 
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tar efter varandra skapas en likformighet i dessa verksamheter (Frostenson, 2015). De 

finansiella rapporterna i IOer består även av ansvars-mekanismer, vilket betyder att de är 

ansvariga att redovisa till samhället (Mack, Morgan, Breen & Cordery, 2017). 

 

Legitimitet förklarar även hur ett socialt kontrakt existerar mellan verksamhet och samhället 

som skapar förväntningar (Frostenson, 2015). Förväntningar på IOer kan variera över tid. En 

förväntning som samhället alltid har är att IOer upprättar och förmedlar relevant information 

om den genom sina finansiella rapporter (Arshad et al., 2013).  

 

3.2 En modell av redovisningsprocessen 

En IO kan välja att använda enkel eller dubbel bokföring. Enkel bokföring består av att en 

kassabok används där samtliga affärshändelser noteras och på så sätt bokförs de enbart på ett 

ställe. Organisationer som har fler affärshändelser och inkomster/utgifter tenderar att välja 

dubbel bokföring (Bokföring och utlägg, 2019). När dubbel bokföring skapades vid omkring 

1500- talet gav det upphov till konton, i form av T-konton där varje affärshändelse bokförs på 

olika konton och på olika sidor av respektive konto. Detta har sedan givit upphov till en 

redovisningsprocess. Redovisningsprocessen har två grundläggande regler om hur 

bokföringsuppgifter registreras. Den första regeln är att det som registreras kallas för 

bokföring. Registreringen sker på olika T-konton där ett konto står för en speciell transaktion. 

Den andra regeln är att när en transaktion bokförs på vänster sida av ett konto kallas det för 

debet och när en verifikation bokförs på höger sida kallas det för kredit. En skuld ökar i kredit 

medan en tillgång ökar i debet (Rachlin & Sweeny, 1996). 

 

Två instrument används för att arkivera och registrera transaktioner i redovisningsprocessen. 

Det första instrumentet är att ha en huvudbok inom bokföring. Där samlas alla transaktioner på 

de olika kontona samt alla konton tillsammans. Det andra instrumentet är att ha en dagbok för 

redovisningen. Den består av den dagliga registreringen av transaktioner som sker i 

verksamheter. Här används språket av debet och kredit. Den är även indelad per dagar, där 

varje dag har många olika transaktioner (Rachlin & Sweeny, 1996). 

 

Som tidigare beskrivits är modellen för redovisningsprocessen utformad för PVF, men på 

grund av att samma lagar och regler bör följas av mindre IOer anses den även vara applicerbar 
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för dem. Stegen i redovisningsprocessen kan dock variera beroende på hur omfattande 

redovisningsarbetet utförs. Detta arbetet använder sig av en modell som tagits upp i litteratur 

och som är användbar för att kunna se vad fokus läggs på bland IOer. Modellen ger en utförlig 

beskrivning bestående av sex steg, vilka beskrivs nedan (Rachlin & Sweeny, 1996). De aktörer 

som är medverkande i denna redovisningsprocess är bland annat ledare eller 

redovisningsansvarig samt redovisningsbyrå eller revisor (Blomkvist, 2004). 

 

Figur 2: Redovisningsprocessen 

 

Steg 1: Analys av transaktionerna. Alla konton har olika nummer på grund av den väletablerade 

kontoplanen. Har verksamheten dock en speciell typ av transaktion som inte finns med i 

kontoplanen, skall de skapa ett eget nummer till detta konto. Dessa gör det lättare när 

bokföringen sedan skall sammanställas i bokslutet. Detta underlättar då att kombinera intäkter 

och utgifter under en och samma organisationsenhet. Det är även bra att följa en kontoplan då 

det är enkelt att se en periods prestation för att följa upp med budget men även för att 

sammanställa finansiella rapporter. Varje transaktion måste analyseras och skapa en förståelse 

om innan den kan bli inräknad i bokföring. Vid analys av transaktioner undersöks effekterna 

av transaktionerna. Till exempel, om kassan ökar medan kundfordringar minskar, analyseras 

transaktionerna med hjälp av debet och kredit för involverade konton (Rachlin & Sweeny, 

1996). 
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Steg 2: Förandet av dagbok. Här förs dagliga journaler där transaktioner ger debet och kredit. 

Redovisningsansvariga ger deras noteringar på dagliga transaktioner. Då en vanlig dagbok sker 

med vardagligt språk sker dagboken i detta sammanhang med hjälp av det ekonomiska språket 

(Rachlin & Sweeny, 1996). 

 

Steg 3: Bokning. I detta steget överförs informationen som har nedtecknats i dagboken till alla 

konton i huvudboken (Rachlin & Sweeny, 1996). Till och med detta steget sker arbetet av den 

redovisningsansvariga (Blomkvist, 2004).  

 

Steg 4: Justering. De flesta transaktioner en verksamhet har är transaktioner som faktiskt har 

påverkat verksamheten ekonomiskt. Exempel på detta är att varor säljs, varuinköp sker och att 

verksamheten får intäkter på grund av sina kunder. Det finns dock andra faktorer än 

transaktioner som påverkar redovisning, vilket den redovisningsansvariga även måste ta 

hänsyn till. Därför justeras redovisningen. Det består bland annat av att ta hänsyn till att 

tillgångar minskar i värde och då skall de även minska i värde i redovisningen. Till exempel 

maskiner som det görs avskrivning på. Redovisningen kan även justeras gällande att sätta in 

rätt transaktioner under rätt period. Försäkringspremie betalas till exempel i förskott. I slutet 

av året bokförs detta på ett konto för förutbetald kostnad i form av försäkring för nästa år. Detta 

har då satts in under rätt period, när försäkringen förbrukas. Dessa typer av justeringar brukar 

finnas med i dagboken men är separerade från de faktiska transaktionerna (Rachlin & Sweeny, 

1996). Dessa justeringar ger upphov till det första preliminära bokslutet. Från och med detta 

steget är även fler aktörer medverkande än endast redovisningsansvariga. Detta eftersom det 

brukar krävas en diskussion mellan flera aktörer. Till exempel behöver den 

redovisningsansvariga prata med revisor (Blomkvist, 2004).  

 

Steg 5: Stängning. Det finns två typer av konton, de som är temporära och de som är 

permanenta. Konton som finns med i resultaträkningen är temporära medan de konton som 

finns med i balansräkningen är permanenta. Vid årets slut måste de temporära kontona 

fastställas till noll och föras över till resultaträkningen. Permanenta konton finns dock alltid 

kvar och har värden på debet eller kredit. När de temporära kontona fastställs till noll kallas det 

för stängning. Ett exempel är nollställning av alla bidrag som innehafts under året i en IO. Då 

förs det från intäkter till nettoinkomst. De värden som används för att nollställa ett konto förs 

över till resultaträkningen och används för att ge ett resultat. Detta genom att subtrahera intäkter 
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med kostnader. Värdet på årets resultat förs sedan över till balansräkningen i form av eget 

kapital (Rachlin & Sweeny, 1996).  

 

Steg 6: Förberedelse för finansiella rapporter. I detta steg extraheras information från konton 

i verksamhetens huvudbok. Detta sammanställs sedan och presenteras som balansräkning och 

resultaträkning (Rachlin & Sweeny, 1996). Efter att det här steget har utförts har det givit 

upphov till ett bokslut eller redovisning. I små verksamheter är det vanligt att en 

redovisningsbyrå framställer de slutliga finansiella rapporterna. Därmed är det ovanligt att mer 

information om verksamheten än det som krävs i lagen ges. För att de finansiella rapporterna 

skall anses som färdiga måste en revisor ha granskat dem. Revisorn kan ge synpunkter som 

måste korrigeras innan de finansiella rapporterna anses som korrekta. Exempelvis kan 

korrigeringar behövas göras då periodiseringar har skett felaktigt eller att den 

redovisningsansvariga har räknat fel (Blomkvist, 2004). 

 

Studien av Gustafson (2006) visar på att de huvudsakliga intäkterna i en IO består av bidrag, 

gåvor och avgifter för medlemskap. Därför upprättas inte redovisningen för att se siffror på 

prestation på samma sätt som för PVF. Redovisningen upprättas snarare för att se hur mycket 

olika projekt kostar under varje period och anledningen till detta är för att externt kunna visa 

att pengarna används till rätt sak och internt för att hålla ordning på sina resurser. Gustafson 

(2006) kommer också fram till att större IOer har en benägenhet att följa de normer som PVF 

följer, trots att de inte är anpassade för verksamheten eller heller tvungna att följa de. Hon 

menar att det resulterar i att IOer har det svårare att sammankoppla den ekonomiska 

redovisningen med dess ideella mål och hitta mått på prestation.  

 

3.3 Påverkan under redovisningsprocessen 

Redovisningsprocessen mynnar ut i ett årsbokslut eller en årsredovisning. Det är dessa slutliga 

finansiella rapporter som skall bedömas om det finns legitimitet (Frostensson, 2015) och som 

skall visa en rättvisande bild av verksamheten. En rättvisande bild innebär att redovisningen 

skall bygga på god kvalitet. Därför finns det en strävan efter god kvalitet i redovisningen, vilket 

påverkar redovisningsprocessen (Artsberg, 2005).  
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God kvalitet i redovisningen har grundpelaren god redovisningssed. Bokföringsnämnden 

(2015) definierar god redovisningssed som “en etablerad företagspraxis vilken är förenlig med 

lag och normgivning och som håller en god kvalité”. Detta är centralt både i BFL och ÅRL. 

  

I föreningssammanhang diskuteras även god föreningssed. Hemström (1996) beskriver god 

föreningssed som de regler som gör att föreningen får en ”allmänt accepterad standard av 

acceptabel kvalitet” gällande dess rättigheter och skyldigheter emot medlemmar och andra i 

beroendeställning.  

 

God kvalitet i redovisningen är inte en indikator som enkelt kan kvantifieras, främst på grund 

av att den inte direkt kan observeras. Kvaliteten baseras på användarnas uppfattning av den 

information som ges. Förväntningarna om informationen varierar mellan olika användare då 

de har olika uppfattningar om vilken information som är användbar och därmed av god kvalitet. 

I litteraturen finns ingen enskild, allmänt accepterad definition av god kvalitet i redovisning, 

utan flera definitioner som varierar mellan individer, organisationer, syfte, regelverk och länder 

(Achim & Chis, 2014). Arbetet har tidigare diskuterat hur organisationer skiljer sig åt beroende 

på dess mål och syfte. Därmed kan även betydelsen av god kvalitet i redovisningen skilja sig 

för IOer. Dock är denna forskning så pass begränsad att utgångspunkt ändå måste vara den 

forskning som gjorts för andra associationsformer. Nedan diskuteras hur synen på god kvalitet 

i redovisningen kan variera mellan forskare.  

  

God kvalitet i redovisningen ger mer information om en verksamhets prestation. Detta är ytterst 

relevant för alla beslutsfattare som skall fatta specifika beslut (Dechow et al., 2010). Ball och 

Shivakumar (2005) menar att god kvalitet i redovisningen råder då redovisningen är användbar 

för verksamhetens intressenter och kan användas som beslutsgrund. Kvaliteten i redovisningen 

är kvaliteten i dess information. Det innefattar också de egenskaper som bedöms för att avgöra 

om den är god eller ej. Caneghem (2016) förklarar att kvalitet i redovisning också är kopplat 

till den oriktighet som återfinns i de redovisade siffrorna. Pennman (2013) menar att kvalitet i 

redovisningen är resultatkvalitet då justeringar av redovisningsmetod kan påverka framtida 

resultat och på så sätt påverka användarna av redovisningen. Pennman (2013) menar vidare att 

hög resultatkvalitet råder då resultatet inte förändras på grund av de justeringar av 

redovisningsmetod som görs. Bokföringsnämnden (2018) nämner också det skall finnas en 

användbarhet i den information som ges för att redovisningen skall ha en god kvalitet. De flesta 

forskare har valt att fokusera på PVF när de studerat kvaliteten i redovisningen.  
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Canhegem (2016) undersökte kvalitet i redovisning i IOers finansiella rapporter genom att 

använda Benford’s lag. I studien observerades 8 012 IOer mellan åren 2007-2012. Kvaliteten i 

redovisningen ansåg Caneghem (2016) vara viktig då IOer har mål som oftast gynnar samhället 

och på så sätt ökar ansvaret att rapportera till samhället. Caneghem (2016) valde att undersöka 

hela rapporterna för IOer, medan tidigare studier endast hade fokuserat på delar av de 

finansiella rapporterna, exempelvis intäkter, kostnader och skatt. Slutsatsen var att kvalitet i 

redovisning föreligger att vara sämre i små IOer samt i IOer som endast består utav bidrag. 

Detta leder i sin tur enligt Caneghem (2016) till att felaktiga beslut kan fattas. 

 

Dechow, Ge & Schrand (2010) beskriver bland annat ett synsätt för att bedöma kvalitet i 

redovisat resultat, benämnt som externa bedömningar. Utgångspunkten är revisorns, eller 

annan övervakare av redovisningens, rapporter och kommentarer. Om denne upptäcker brister 

under sin granskning av redovisningen, anses kvaliteten av densamma vara låg.  

 

Gomariz och Sánchez Ballestas (2014) studie används i arbetet eftersom de förklarar vad som 

reduceras då de finansiella rapporterna är av god kvalitet i redovisningen. Studien hänför till 

tidigare studier som visar på att god kvalitet i redovisningen kan reducera 

informationsasymmetri. Gomariz och Sánchez Ballesta (2014) beskriver även att god kvalitet 

i redovisningen ger styrelsen mer ansvar. God kvalitet i redovisningen ökar även effektiviteten 

i investeringar för beslutsfattare då styrelsen visar sanna och korrekta redovisnings siffror. 

Studien undersökte spanska noterade bolag, det vill säga inte IOer. Denna vetenskapliga artikel 

används därför till att utreda vad god kvalitet i redovisningen är. 

 

Zhao, Bedard & Hoitash (2017) undersökte sambandet mellan revisorns förmåga att upptäcka 

och uppmärksamma felaktigheter i redovisningen och interna kontrollsystem när större resurser 

används. Studien jämför granskning som utförs av revisor med billigare alternativ och består 

utav cirka 21 500 observationer. Denna studie används för att förstå hur felaktigheter upptäcks, 

för att på så sätt förstå hur kvalitet i redovisning påverkas och bedöms. Studien resulterar i att 

revisorer upptäcker olika mängder fel beroende på revisionsavgiften som avges. Vid höga 

revisionsavgifter upptäcks fler fel i de finansiella rapporterna. Detta påvisar ett samband mellan 

att ha en auktoriserad revisor som granskare och upptäckt av fler felaktigheter, vilket i sin tur 

resulterar i en bättre kvalitet i redovisningen. 
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Keating, Fischer & Greenlee (2005) upptäckte fler felaktigheter vid granskning av mindre 

IOers redovisning än hos de större. De fann detta som en indikation på att mindre IOer har 

svårare att följa de lagar och regler som finns för redovisning. Möjligtvis beror det på att dessa 

IOer väljer att låta annan än auktoriserad revisor att utföra granskningen på grund av att det 

medför mindre kostnader.  

 

Erlandsson et al. (2007) undersökte fotbollsföreningar. Studien uppfattade att revisorer i 

mindre IOer visar ett större personligt engagemang för sitt uppdrag då de oftast har en koppling 

till IOn de reviderar, i och med medlemskap eller supporterskap. Revisionen bekostas på så 

sätt heller inte av IOn i och med att den utförs gratis. Dock kan personen som utför den vara 

emotionellt engagerad i organisationen, vilket medför risken att viss befogad kritik kan undgås 

och kvaliteten därmed minska. Studiens resultat visade även på ett samband mellan IOers 

storlek och redovisningsprocessen. Ju större IOn är desto mer lik är processen i jämförelse med 

ett traditionellt PVF.  

 

3.4 Analysmodell 

Det finns en väl etablerad modell om redovisningsprocessen för PVF som är baserad utifrån 

lagar. Eftersom IOer rekommenderas att följa dessa lagar anses denna modell om 

redovisningsprocessen även applicerbar för dem. För att svara på arbetets syfte och 

frågeställning används två teorier. Legitimitetsteorin används för att förstå varför aktörerna i 

redovisningsprocessen agerar på ett visst sätt. Syftet med legitimitetsteorin är att verksamheter 

vill anses vara legitima, vilket utvärderas i de finansiella rapporterna. IOer, i och med den 

samhällsenliga nyttan, kan anses vara legitima i sin helhet. Dock strävar de efter att upprätthålla 

sin legitimitet, vilket utvärderas i de finansiella rapporterna och som därmed bör ha en 

påverkan på redovisningsprocessen.  

 

Stewardshipteorin förklarar att i IOer föreligger ett kollektivistiskt tänkande och parterna 

inom organisationen handlar för att uppnå organisationens gemensamma mål. De handlar inte 

i någon parts egenintresse. Utifrån detta kan det konstateras att en redovisningsansvarig i en IO 

besitter egenskaper som är mer förenliga och lika med egenskaper hos en steward snarare än 

en agent och att denne agerar därefter. Det har också framkommit i forskning att känslan av 
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tillhörighet och enighet med organisationen effektivt påverkar de val som görs. På så sätt kan 

teorin ge förklaring till frågeställningen.  

 

Genom de finansiella rapporterna kan det även avgöras om redovisningen är av god kvalitet. 

Det finns ingen enskild, accepterad definition av vad god kvalitet är. Dock strävar verksamheter 

generellt efter en redovisning av god kvalitet. Caneghem (2016) uppmärksammade i sin 

forskning att mindre IOer tenderar att ha sämre kvalitet på redovisningen än större IOer. Fokus 

i detta arbete är dock att undersöka hur strävan efter god kvalitet påverkar 

redovisningsprocessen för mindre IOer. Strävan efter god kvalitet kan påverka både hur 

omfattande stegen i redovisningsprocessen genomförs samt hur omfattande de slutliga 

finansiella rapporterna som upprättas är.  

                 

 

 

Figur 3: Analysmodell 
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4. Empiri 

Detta kapitel är baserat på personliga intervjuer samt kompletterande svar från 

redovisningsansvariga i mindre IOer. Som bakgrund presenteras först respektive IO och de 

olika respondenterna. Hur de olika organisationernas redovisningsprocess ser ut beskrivs 

sedan samt vad som påverkar deras process.  

 

4.1 Mårby vägsamfällighet 

Mårby vägsamfällighet är en liten IO i Skaraborg som arbetar för att få en farbar väg för dem 

som bor och brukar vägen som går genom byn. Det innefattar bland annat arbete med underhåll 

av vägen, dikesrensning, snöröjning och halkbekämpning. De som bor i området brukar vägen 

och är därmed medlemmar i IOn, vilket består av cirka 20 fastigheter. Fastigheterna är anslutna 

till den ideella vägsamfälligheten med en andel per fastighet som avgör hur mycket varje 

medlem skall betala till IOn. Det är en enskild väg, som inte sköts av stat eller kommun utan 

av vägsamfälligheten, men som även finansieras av stat och kommun. Vägsamfälligheten 

omsätter omkring 45 000 kr per år. Mårby vägsamfällighet upprättar förenklat årsbokslut. 

 

4.1.1 Intervju med Krister Olofsson 

Krister är tillsatt som kassör och redovisningsansvarig inom IOn. Han har haft detta som 

uppdrag sedan 5 år tillbaka. Krister har ingen ekonomisk utbildning men har tidigare erfarenhet 

av IOer genom tidigare engagemang inom en idrottsförening. Han har tilldelats detta uppdrag 

på grund av förtroende.  

I sin roll som kassör och redovisningsansvarig sköter Krister betalningen av alla räkningar som 

IOn erhåller samt skickar ut räkning till varje hushåll och räknar ut den moms som ska betalas. 

Rutinen är att dessa verifikationer sedan samlas tills det är dags att skicka dem till den anlitade 

auktoriserade revisorn. Denna revisor kontrollerar och bokför transaktionerna enligt BAS-

kontoplanen i ett bokföringsprogram, samt upprättar årsbokslut. Krister förklarar att på så sätt 

kan den auktoriserade revisorn ses som ett stöd, då även rådgivning sker vid behov. Krister 

säger också att “det är bra att använda en utomstående registrerad firma för att det kan bli tjafs 
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annars”. Han tycker att ett förenklat årsbokslut är tillräckligt för denna lilla IO. Detta eftersom 

han tycker att bokslutet, som består av balansräkning och resultaträkning, visar det som är av 

intresse för IOn och medlemmarna - hur intäkterna används i IOns syfte. Han förklarar vidare 

att lekmannarevisorer, som krävs enligt stadgarna och som är utsedda av styrelsen, måste sedan 

ge sitt godkännande på de finansiella rapporterna som har upprättats. Redovisningen granskas 

och godkänns sedan av styrelse och medlemmar på årsmöte. Denna rutinen förklarar Krister 

har fungerat för IOn under många år och har förts vidare från tidigare redovisningsansvariga.  

Krister tycker det är bra att rollen som redovisningsansvarig tillsätts av en person med en form 

av tidigare erfarenhet av ekonomiarbete. Mer än så krävs inte på grund av att endast cirka 10 

affärshändelser inträffar per år, vilka dokumenteras som verifikationer. För en IO av denna lilla 

storlek är dessutom kostnadsfrågan väsentlig. Krister tycker att ju mer den auktoriserade 

revisorn involveras desto större blir kostnaden. Samtidigt måste denne involveras i det arbete 

som inte kan utföras av den redovisningsansvariga. Krister diskuterar den svårighet han finner 

i sitt arbete rörande IOns redovisningsprocess. Svårigheten innefattar att räkna ut andelar som 

varje hushåll har i vägen, vilket ständigt förändras. Andelen avgör vilket belopp som skall 

anges på varje hushålls räkning för inbetalning av moms. I och med andelarnas förändring, 

ändras också de belopp som ska betalas. Detta måste kontinuerligt kontrolleras för att 

redovisningen skall bli korrekt och visa samma belopp. Enligt Krister gäller det därför att vara 

noggrann och observant i sitt arbete som redovisningsansvarig, men också därför det är viktigt 

att ta hjälp från “proffs” i form av revisorer. 

Enligt Krister är redovisningen av god kvalitet då informationen den består av stämmer med 

verkligheten och på så sätt visar en verklig bild av IOn. Han tycker att när en rättvis bild av 

IOns ekonomiska angelägeheter ges och när alla verifikationer går att följa och 

överensstämmer med bankkontoutdrag, visar det automatiskt en verklig bild av IOn. Vidare 

tycker Krister att kvaliteten i redovisningen leder till att IOn fortsatt får bidrag, vilket är 

avgörande då den inte kan fortsätta drivas utan dessa.  

I och med att IOn finansieras av stat och kommun är det enligt Krister av betydelse att 

redovisningen ger information som visar dem hur deras bidrag gjort nytta för IOns syfte och 

därmed nytta för samhället. Det är också viktigt att medlemmarna får information om hur 

pengarna använts och vilka investeringar som gjorts. Därför är det enligt Krister denna 

information, med förutsättning att den visar en verklig bild, som är användbar och därmed 
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grundläggande för att god kvalitet i redovisningen skall råda.  

 

4.2 Nyföretagarcentrum Falköping 

Nyföretagarcentrum är en rikstäckande IO som finns i hela landet och är verksamma i över 200 

kommuner. Falköping är en av dessa. Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell 

och personlig rådgivning till den som har funderingar på att starta eget företag. Deras mål är 

att stimulera ökat nyföretagande och vara med och starta nya livskraftiga företag. IOn 

Nyföretagarcentrum i Falköping finansieras av ett kommunalt bidrag på 200 000 kr per år samt 

av cirka 25 företag och andra bidragsgivare som tillsammans bidrar med en lika stor del. 

Kommunen väljer enligt Conny att stödja IOn för att de vill skapa en framgångsrik kommun 

med starkt företagande. Enligt Conny vill företag stötta IOn på grund av att de känner att de 

gör en god insats för samhället samtidigt som det ger dem en chans att synas i sammanhanget. 

Nyföretagarcentrums finansiella rapporter består av årsbokslut. 

 

4.2.1 Intervju med Conny Johansson 

Conny arbetar halvtid som verksamhetsansvarig och redovisningsansvarig på 

Nyföretagarcentrum i Falköping. För cirka 30 år sedan gick han en snabbkurs i bokföring och 

hantering av dagskassor. Han har arbetat med ekonomi på olika sätt sedan dess genom sina 

olika anställningar, arbetsuppgifter och företag. Han har drivit eget PVF under flera år, vilket 

han fortfarande gör utöver sitt arbete som redovisningsansvarig. 

Conny sköter i sin roll som redovisningsansvarig den dagliga bokföringen, momsrapportering 

och skatteinbetalningar. Conny ser flera likheter mellan redovisningen i en IO och ett PVF. 

Detta på grund av att syftet med redovisningen är detsamma. Conny menar att det inte finns 

någon genväg, utan varje moment måste genomföras korrekt och noggrant. Varje kostnad och 

intäkt har ett kvitto eller en faktura som skall bokföras. Därför hanterar han enligt rutin dagligen 

i nyföretagarcentrum de transaktioner som skett genom att samla och ordna samtliga 

verifikationer i kronologisk ordning. Åtminstone var tredje månad bokförs verifikationerna till 

respektive konton, i samband med momsrapportering, för att uppfylla lagen om kontinuerlig 

bokföring.  
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Under redovisningsprocessen bör det enligt Conny beaktas att IOn inte har affärsmässiga mål 

eller vinstkrav, vilket leder till att redovisningen bör innehålla andra indikationer av prestation. 

Det kan vara information om hur många som bokat möte eller hur många timmar som lagts ned 

för att hjälpa personer. Därför tycker han att relevant information är något annorlunda i IO i 

jämförelse med andra verksamheter.  

Via kontakt med redovisningsbyrån Modern Ekonomi granskar en auktoriserad revisor 

kontinuerligt bokföringen samt transaktionerna för att säkerställa att all information är korrekt. 

De anlitas även för att göra justeringar samt för att upprätta IOns årsbokslut, då Conny inte 

känner att han helt behärskar detta. På detta sätt minimeras enligt Conny risken för 

felaktigheter. IOns årsbokslut innehåller balansräkning, resultaträkning och 

tilläggsupplysningar i form av andra prestationsmått som tidigare nämnts. En utsedd revisor 

granskar och godkänner slutligen de finansiella rapporterna.  

  

En följdfråga ställdes om hur det kommer sig att IOn inte väljer att upprätta en årsredovisning. 

Detta förklarar Conny genom att berätta att intresset inte är särskilt stort för redovisningen, 

varken på styrelsemöte där fokus mestadels är på IOns framtid eller på årsmöten där andra 

prestationsmått ses som mer intressanta. Conny menar att styrelsen är mest intresserad av att 

redovisningen inte visar på stora förluster och litar i övrigt på att siffrorna stämmer. Han menar 

att det ointresse som medlemmarna visar främst beror på att ingen förväntar sig någon 

ekonomisk vinning. Medlemmarna är mer intresserade av den beskrivande prestationen än av 

balansräkning och resultaträkning. Conny antar att det beror på att “tillförlitliga personer” 

tillsatts på alla poster. Därför finns inget behov av en mer omfattande redovisning. Conny 

förklarar dock att han alltid är förberedd på att vem som helst kan ställa frågor angående 

redovisningen som skall kunna besvaras.  

 

Conny menar att när varje del av redovisningsprocessen genomgåtts på ett korrekt och noggrant 

sätt så uppnås god kvalitet i redovisningen. Detta genom att samtliga verifikationer noggrant 

samlas och sorteras i ordning, bokförs korrekt och regelbundet i bokföringsprogrammet samt 

granskas grundligt. Men också att varje del av processen genomförs av en person som har insikt 

i IOn och som besitter tillräcklig kunskap om redovisningsarbetet. Det vill säga, att han som 

redovisningsansvarig utför det som han behärskar och tar professionell hjälp med resterande. 

Detta menar han genererar korrekta siffror och ett korrekt återgivande av IOn. Det skall också 

enligt Conny finnas bra beskrivningar av siffrorna, då användare av redovisningen förstås vad 
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som redovisas. Eftersom det inte finns mycket tillgångar i denna sorts IO, utan mycket bygger 

på medlemmarnas insatser, vill de se vad de satsade medlen gett i resultat. Information skall 

enligt Conny kunna användas av medlemmar och finansiärer för att kunna avgöra om de vill 

fortsätta stötta IOn.  

 

Conny förklarar att betydelsen av god kvalitet i redovisningen är avgörande för IOns fortsatta 

existens. Slarv leder till att felaktig information lämnas, vilket påverkar redovisningsprocessen 

negativt, som i sin tur leder till förlorandet av finansiärer. Utan finansiärer kan en IO inte 

överleva. Han menar också att det icke-vinstdrivande syftet leder till att redovisningen måste 

ge 100% transparens och att IOn har 100% ansvar för att detta sker.  

 

4.3 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH): Sesam 

RSMH Sesam i Falköping är en del utav Riksförbundet för Social och Mental Hälsa vilket är 

en ideell medlemsorganisation där människor med psykisk ohälsa, tillsammans med anhöriga, 

arbetar för att värna om sina rättigheter i samhället. Riksförbundet består av drygt 100 lokala 

IOer med totalt över 7 000 medlemmar. IOns mål är att bryta isolering och ensamhet, ge chans 

till att delta i aktiviteter, stärka självkänsla samt att ge människor ett meningsfullt liv. De vill 

också öka kunskapen om psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. 

I lokala IOn ges möjlighet att träffa andra medlemmar för att umgås och hitta på saker 

tillsammans. De har cirka 40 medlemmar och ungefär 10 medlemmar besöker IOn dagligen. 

Under 2018 hade RSMH Sesam öppet 201 dagar i sin lokal. Vidare noterades under året 2114 

besök och 954 inkommande telefonsamtal. Omsättningen per år är omkring 750 000 kr och 

finansieras till största delen av kommunen. Resterande finansieras av medlemmarna och andra 

bidragsgivare. De finansiella rapporter som upprättas är årsbokslut. 

 

4.3.1 Intervju med Linda Dittmer  

Linda har 16 års erfarenhet av att vara redovisningsansvarig i IOn. Varken Linda eller hennes 

redovisningsansvariga kollega Lena Lundell har någon ekonomisk utbildning som grund.  
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Inom RSMH Sesam är två personer redovisningsansvariga och sköter gemensamt de olika 

redovisningsmomenten. De väljer att alltid ha två personer som är redovisningsansvariga. Detta 

beslut har tagits på grund av tidigare problem, då enbart en person var ansvarig, med 

felaktigheter i redovisningen och försvunna pengar. Linda är av åsikten att det borde införas 

ett krav på IOer som har avlönad personal att redovisningsarbetet skall utföras av fler än en 

person, främst för att minska risken för misskötsel. De vänder sig till sin redovisningsbyrå för 

att sätta ihop sin budget och beräkna lön för personalen. Hon menar att det är mycket viktigt 

att detta blir rätt från början då syftet med redovisningen är att se hur IOn går runt genom att 

budgeten följs. Så fort de känner en osäkerhet kring någon ekonomisk fråga gällande den 

dagliga verksamheten, kontaktar dem också revisorn för att få hjälp med hur de ska gå tillväga. 

Linda menar att det är en skyldighet som man har, i och med uppdraget som 

redovisningsansvarig, att upprätta en redovisning som är noggrant utförd och korrekt. På så sätt 

ser kommun och andra bidragsgivare att pengarna används så effektivt som möjligt, särskilt i 

och med att de inte är intresserade av någon vinstuppskattning.  

 

De redovisningsansvariga sköter löpande IOns alla utbetalningar. De sparar alla kvitton 

tillsammans med kontoutdrag som sätts in i pärmar samt skriver i kontonummer enligt 

kontoplan. Detta utgör enligt Linda huvudboken. Detta är även ett redovisningsarbete som de 

utför på egen hand och som de anser att de har kompetens för att sköta. Båda ansöker också 

tillsammans om bidrag till IOn. På så sätt har de full koll på både IOns intäkter och kostnader.  

  

Kommunen som enligt Linda är den största finansiären, kräver att auktoriserad revisor skall 

vara delaktig i redovisningsprocessen genom att bokföra den redovisningsinformation som 

finns i huvudboken, räkna ut skatt och vilka sociala avgifter som skall betalas. Utifrån detta 

upprättar de årsbokslutet. Deras årsbokslut innehåller balansräkning och resultaträkning, samt 

tilläggsupplysningar till dessa i form av resultatrapport och balansrapport. Den innehåller också 

en sammanställning av huvudboken där varje konto redogörs och slutligen finns även alla 

uppgifter som rör beskattning av IOn. Den kompletteras av verksamhetsberättelse som skrivs 

av de redovisningsansvariga och en revisionsberättelse som skrivs av revisor. De finansiella 

rapporterna godkänns av revisor på redovisningsbyrån samt av redovisningsansvarig.  

 

God kvalitet i redovisningen finns när alla papper sköts och alla siffror är korrekta menar Linda. 

Hon fortsätter med att förklara att det är ett ansvar som organisationen har och som gör att 
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relation och förtroende till intressenterna kan stärkas. God kvalitet i redovisningen krävs för att 

upprätthålla relationen och förtroendet med alla intressenter. Finansiärer beslutar genom denna 

information huruvida de ska fortsätta att stötta verksamheten eller ej. Eftersom detta är en 

grundsten enligt Linda, är det av yttersta betydelse att upprätthålla detta förtroende genom 

transparens. Linda beskriver vidare att redovisning av god kvalitet ger insyn i vilka pengar som 

finns och därav tas inte felaktiga beslut om hur resurserna skall fördelas. Hon förklarar att det 

är viktigt att intäkter och utgifter beskrivs i redovisningen. Varje IO skall veta och ha koll på 

vilken information som är viktig och som användaren faktiskt har användning av. Det är denna 

information som gör att den blir av god kvalitet. 

 

4.4 Idrottsorganisation för fotboll 

Denna ideella idrottsorganisation arbetar inom fotbollssporten för både juniorer och seniorer. 

IOn är verksam inom en småort i Västra Götaland med drygt 100 invånare. Det finns några 

aktiva IOer inom orten men denna idrottsorganisation är mest betydande. Målet med IOn är att 

växa genom att erbjuda fotbollsutbildning och en god sammanhållning. IOn genererar pengar 

genom bland annat stora sponsorer, försäljning av bingolotter och genom att arrangera 

bilbingon. IOn är en relativt stor IO vid jämförelse med andra liknande fotbollsklubbar i 

området och har ca 300 medlemmar med en omsättning på 1 200 000 kr per år. I en större och 

mer generell jämförelse är det en mindre IO. Denna IO upprättar både årsbokslut och 

årsredovisning.  

 

4.4.1 Intervju med “Lisa” 

IOns anonyma respondent Lisa har drygt 10 års erfarenhet som redovisningsansvarig inom 

denna IO. Hon fick i början av sin anställning en snabbkurs via Riksidrottsförbundet, som IOn 

är en del utav, för att stärka kompetensen kring det ekonomiska arbetet.  

Redovisningsansvarig inom IOn innebär ett bokföringsansvar enligt Lisa. Lisa för dagligen en 

grundbok som innehåller alla verifikationer. Utifrån den förs också en huvudbok, innehållande 

den löpande bokföringen. Posterna för inbetalningar och utbetalningar ställs där upp och 
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struktureras enligt kontoplan. Bokföringen sker också genom ett datorprogram som 

organisationen har tillgång till att använda via sin sponsor Swedbank. Bokföringsprogrammet 

visar om balans finns och indikerar på så vis om bokföringen stämmer eller ej. Om det är något 

som inte stämmer går Lisa tillbaks till huvudboken för att försöka lokalisera vad som blivit fel. 

Rutinen genomgås för att följa lagen gällande god redovisningssed. Utöver gällande regler, 

förklarar Lisa att det är inte hon själv som bestämmer hur redovisningsprocessen skall se ut. 

Representanter från de olika sektionerna i styrelsen har krav på hur arbete skall ske. Kraven 

utformas för IOn vilket medför att den redovisningsansvariga skall klara av så många moment 

som möjligt i redovisningsprocessen. Detta då det håller ner kostnaderna så mycket som 

möjligt.  

  

En auktoriserad revisor från LRF Konsult anlitas för att göra justeringar samt för att upprätta 

årsbokslut och årsredovisning. Det är representanterna från de olika sektionerna i styrelsen som 

bestämmer vilken typ av finansiella rapporter som skall upprättas. Årsbokslut förklarar Lisa är 

ett krav enligt lag medan årsredovisningen upprättas frivilligt för att göra redovisningen lättare 

att följa och följa upp då även noter, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse finns med. 

Det ger en mer beskrivande och utförlig redovisning som kan användas för att se IOns 

utveckling. Därför väljer de att även upprätta årsredovisning. Under varje styrelsemöte 

genomgås de finansiella rapporterna för att granskas och godkännas av styrelsen. 

Redovisningsprocessen avslutas med att utsedd revisor också godkänner redovisningen. 

Revisorn för organisationen i nuläget är inte auktoriserad, men har arbetat med ekonomi under 

många år och är för närvarande pensionerad.  

 

Lisa anser att noggrannhet är den absolut viktigaste egenskapen vilket alla som sköter någon 

form av redovisning måste ha. I rollen som redovisningsansvarig medföljer ansvaret för att 

redovisningen sköts och därmed krävs noggrannhet för att det ska bli rätt. Arbetet måste enligt 

Lisa ske strukturerat och med engagemang om det skall bli rätt. Hon pekar också på att det är 

viktigt att det finns en öppen och ärlig relation till revisorn som resulterar i skapandet av en 

rättvisande bild av IOn. Det som avviker med IOers redovisning menar Lisa är att det är svårare 

att beräkna intäkter, i och med att de finansieras av frivilliga givare. Om IOn exempelvis blir 

av med en stor sponsor kan det påverka hela budgeten för att kostnaderna täcks och resultera i 

en förlust.  
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Lisa menar att god kvalitet i redovisningen skapas då ansvarsskyldigheten, som kommer med 

uppdraget att sköta redovisningen, uppfylls. Uppdraget innefattar enligt Lisa att sköta 

redovisningen på ett noggrant sätt och upprätthålla god kvalitet på den. Sköts detta inte och 

den är felaktig får man inte fortsätta utföra detta uppdrag. Det kan vara förödande för IOn om 

det visar sig att informationen inte stämmer. Lisa påstår dock att det är ovanligt att felaktigheter 

finns i IOers redovisning. Troligtvis beror det enligt henne på att den största skillnaden för en 

IO är dess syfte och gemensamma mål som gör IOn mer neutral. Detta minskar risken för att 

fel medvetet görs och ökar strävan efter god kvalitet i redovisningen. Alla involverade i IOn är 

på grund av det måna om den, att det ska gå bra för den och arbetar tillsammans för dess syfte. 

Detta leder till att ingen försöker skada IOn för att försöka få ut saker eller pengar för privat 

vinning. Lisa menar att användarna är mest intresserade av vad som har hänt under året, hur 

IOn går och att få en avstämning. Därför skall alla bidrag och andra ekonomiska tillgångar 

tydligt framgå i redovisningen för att den skall vara av god kvalitet. Kvaliteten på 

redovisningen är enligt Lisa avgörande för att fortsatt få bidrag från olika finansiärer.. Det ger 

IOn gott rykte och ökad trovärdighet vilket leder till fler och ökade bidrag, samt fler och mer 

engagerade medlemmar.  

 

  



41 

5. Analys 

I detta kapitel förs en analys av redovisningsprocessen i de undersökta organisationerna och 

vad som påverkar deras redovisningsprocess. Detta för att bilda en uppfattning om vad 

litteraturen har sagt om redovisningsprocess i mindre ideella organisationer och för att 

jämföra med empirins resultat om redovisningsprocess. Kapitlet inleds med att belysa 

skillnaderna mellan de olika organisationerna som grund för att vidare kunna analysera 

likheter och skillnader mellan redovisningsprocesser. Sedan analyseras även det som påverkar 

redovisningsprocessen. 

 

5.1 Respondenter 

De fyra IOer som undersökts är alla av mindre storlek. Tre av dem upprättar endast årsbokslut 

medan en IO väljer att upprätta både årsbokslut och årsredovisning. Den IO som upprättar 

årsredovisning är även den IO som har den största omsättningen på över en miljon kr. Det finns 

därför en väsentlig skillnad gällande dessa IOers inkomster, trots att dem alla anses vara mindre 

IOer då ingen av dessa lokala IOer har 20 anställda eller mer. Detta indikerar att det kan vara 

en påverkansfaktor på omfattningen av dess redovisningsprocess och genomförande. 

Gustafsson (2006) belyser också detta genom sin förklaring om att större IOer har mer resurser 

och mindre IOer påverkas av sina begränsade resurser. En annan skillnad som bör 

uppmärksammas gällande de IOer som undersökts är dess syfte. Vägsamfälligheten måste 

finnas till då vägarbetet måste utföras och underhållas för att kunna brukas, därmed är IOn 

nödvändig. Fotbollsorganisationen däremot är mer av en “nöjes”- organisation, där syftet är ett 

bidrag till det personliga nöjet av att idrotta i ett lag. På så sätt har dessa IOer olika bakgrunder 

och därmed också olika förutsättningar när det kommer till redovisning.  

 

De redovisningsansvarigas erfarenhet skiljer sig även mellan organisationerna. Conny har ett 

eget företag och har arbetat med ekonomi i 30 år. Linda har 16 års erfarenhet av ekonomi i 

IOer. Lisa har 10 års erfarenhet av ekonomi i IOer. Krister har 5 års erfarenhet av ekonomi i 

IOer. Det här visar tydligt på att de olika redovisningsansvariga har olika mycket erfarenhet av 

ideell ekonomi. Krister tar till exempel hjälp av revisor redan vid bokföring medan Conny 

sköter detta arbete självständigt där revisorn enbart kontrollerar att bokföringen skett korrekt. 

Detta påvisar att beroende på erfarenhet av ekonomi i IOer de olika redovisningsansvariga har, 

skiljer det sig hur mycket de använder sig av revisor i dessa undersökta IOer.  
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5.2 Redovisningsprocess i mindre ideella organisationer 

Litteraturen förklarar att steg ett fram till och med steg tre i den valda modellen för 

redovisningsprocessen endast involverar de redovisningsansvariga. Genom empirin framkom 

det dock att de redovisningsansvariga väljer att ta hjälp av auktoriserade revisorer om det 

uppstår frågetecken angående arbetet med redovisningen redan i steg ett. Därför skiljer sig 

empirin från litteraturen med andra aktörer som kommer in i tidigare skede av 

redovisningsprocessen. Detta kan förklaras av legitimitet. Strävan efter att få och behålla 

legitimitet gör att IOer vill att redovisningen blir korrekt. Detta gör dem med hjälp av revisor. 

Att ta in en revisor tidigare i redovisningsprocessen kan ge legitimitet eftersom det är en 

utomstående och oberoende part som granskar redovisningen.  

5.2.1 Steg 1: Analys av transaktionerna  

En skillnad som också framkom är att de redovisningsansvariga i dessa mindre IOer inte 

behöver analysera transaktionerna lika omfattande som modellen för redovisningsprocessen 

förklarar. Detta då få transaktioner sker. Ett tydligt exempel på detta är vägsamfälligheten där 

endast ett tiotal affärshändelser registreras om året. Den redovisningsansvariga arbetar därmed 

inte med IOns redovisning varje dag vilket också slutligen resulterar i en mindre omfattande 

redovisning.  

 

Samtliga IOer använder sig av en etablerad kontoplan genom att de använder samma kontoplan 

som deras revisor. På så sätt kan deras arbeten kombineras på enklast möjliga sätt. 

Redovisningen blir också enklare att förstå och därmed användbar för utomstående intressent. 

 

Inom RSMH Sesam väljer de att ha två personer som redovisningsansvariga, vilket inte funnits 

hos någon av de andra organisationerna. Linda var av åsikten att ett krav borde införas som 

innebär att det alltid bör vara mer än en person som är redovisningsansvarig i en IO för att 

minimera risken för mygel. Davis et al., (1997) menar att det förtroende som råder mellan 

principal och steward, det vill säga mellan medlemmar och bidragsgivare och IOn, gör att hög 

självständighet bör ges. Känslor av självständighet och ansvar driver de ansvarigas motivation 

att utföra sina uppdrag. På så sätt ges förklaring till varför ett sådant krav som Linda föreslår 
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inte finns idag. Forskarna menar att förtroendet är så pass starkt att det inte behövs, utan den 

redovisningsansvariga arbetar alltid för organisationens bästa. 

 

I enighet med Gustafson (2006) håller respondenterna med om att syftet med redovisningen är 

att visa hur intäkterna används i organisationens syfte. De redovisningsansvariga har därmed 

en förståelse för deras arbete och är därmed införstådda med vilken betydelse deras handlingar 

har i praktiken. Det är inte enbart regler som styr utan de känner också en tillhörighet till IOn 

som påverkar deras val. Detta påverkar i sin tur varje steg i redovisningsprocessen då de 

redovisningsansvariga arbetar för att behålla sin position inom IOn. Därmed förklaras varför 

alla respondenter betonar betydelsen av att deras arbete genomförs med stor noggrannhet. 

Eftersom IOers mål ständigt står i fokus ger det också upphov till att redovisningsprocessen 

sker med utförlighet och noggrannhet. De vill att dess mål skall bli uppfyllda.  

 

Martin och Butler (2017) konkluderade att stewards alltid prioriterar det gemensamma målet, 

vilket är i enlighet med denna beskrivning. Det är den gemensamma målsättningen som skapar 

det starka förtroendet för IOer. På så sätt är också intresset oftast desamma vilket leder till att 

beslut som tas gynnar alla parter.  

 

5.2.2 Steg 2: Förandet av dagbok 

Det som benämns som dagbok väljer respondenterna att förklara som det mer eller mindre 

dagliga redovisningsarbetet. Inom Nyföretagarcentrum och Idrottsorganisation för fotboll 

består det av förandet av en grundbok där alla verifikationer samlas. Inom RSMH Sesam 

innefattar det alla in- och utbetalningar som genomförs och åter är vägsamfälligheten 

utmärkande på så sätt att förandet av dagbok endast sker ett tiotal gånger per år. Skillnaden kan 

bero på att dessa två förstnämnda IOer har redovisningsansvariga med mer erfarenhet 

respektive utbildning inom det ekonomiska arbetet och därmed har en bredare kunskap om 

detta. Affärshändelser inträffar oftare och mer regelbundet vilket medför ett mer omfattande 

redovisningsarbete. Samtliga IOers arbetssätt överensstämmer dock med litteraturen genom att 

det består av en samling av transaktioner vilket leder till att det bokförs med hjälp av debet och 

kredit.  
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Att dessa två första steg överensstämmer med den modell som används för PVF bekräftas av 

Gustafson (2006) som påpekar att IOer har en benägenhet att följa samma normer som PVF 

följer.  

 

5.2.3 Steg 3: Bokning 

De redovisningsansvariga inom alla fyra IOer för en huvudbok där samtliga verifikationer från 

steg två samlas och struktureras. Kontonummer enligt kontoplan upprättas. 

 

Conny på Nyföretagarcentrum för verifikationerna till respektive konto åtminstone var tredje 

månad för att följa lagen om kontinuerlig bokföring. Detta gör han genom ett 

bokföringsprogram som IOn använder. På likartat sätt arbetar Lisa i Idrottsorganisationen för 

fotboll, som för huvudbok utifrån grundboken och strukturerar den enligt kontoplan i ett 

bokföringsprogram. Bokföringsprogrammen visar således om balans råder eller ej. Lisa 

betonar dock istället att det görs för att följa lagen om god redovisningssed samt på grund av 

att arbetets struktur bestäms av representanter från olika sektioner i styrelsen. Skillnaden 

mellan dessa två IOer är att Conny i detta steg involverar auktoriserad revisor då bokföringen 

kontinuerligt granskas av denne.  

 

Inom Mårby vägsamfällighet och RSMH Sesam involveras revisor mycket mer i detta steg. De 

samlade verifikationerna samt angivna kontonummer, lämnas över till anlitade auktoriserade 

revisorer. Dessa revisorer genomför i sin tur en kontroll av samtlig information och bokför 

denna i respektive bokföringsprogram. Krister förklarar att vägsamfälligheten är en mycket 

liten IO där han som redovisningsansvarig inte har tillgång till ett sådant program. Han menar 

också att det är bra att ha en utomstående och kunnig part som utför arbetet för att undvika 

oenigheter. Inom RSMH Sesam finns däremot ett krav från kommunen, som är den största 

finansiären, att detta steg skall involvera auktoriserad revisor.  

 

Eftersom utgångspunkt är modellen för redovisningsprocess hos PVF blir det även tydligt här 

att skillnad finns för mindre IOer. De redovisningsansvariga i de IOer som undersökts har 

egenskaper som liknar egenskaper hos en steward enligt stewardshipsteorin. Jones (1995) 

studie förklarar att en steward är en person som tar sitt engagemang på stort allvar, vilket är i 

enlighet med uppfattningen hos våra respondenter, och som tyder på att de gör så gott de kan. 
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De delar av processen de känner att de inte helt behärskar väljer de hellre att låta en 

professionellt kunnig person utföra än att riskera att det blir fel. I och med principal-steward-

förhållandet tas beslut som lutar mer åt IOers bästa, inte för någons egenintresse. Ju fler aktörer 

som är medverkande, ju fler synpunkter kan ges för att redovisningen skall bli korrekt. Zhao et 

al. (2017) hittade samband i revisorsavgifter och hur mycket fel revisorer hittar. Ju högre avgift, 

desto mer fel hittas. Detta bekräftas av Keating et al. (2005) som är inne på samma spår, också 

av våra respondenter som alla menar att auktoriserad revisor anlitas för att redovisningen skall 

bli så korrekt som möjligt.  

 

Att anlita auktoriserad revisor innebär dock också högre revisionskostnader, vilket främst 

påpekas av Krister och Lisa har stor betydelse. Krister förklarar att revisorn endast involveras 

i de delar som han själv inte kan utföra, på grund av kostnaden. På samma sätt förklarar Lisa 

att hon skall klara av så många moment som möjligt i redovisningsprocessen då det håller ner 

kostnaderna så mycket som möjligt. En avvägning får därför göras kring nytta och kostnad.  

 

5.2.4 Steg 4: Justering och Steg 5: Stängning 

Dessa steg sköts fortsatt av de anlitade auktoriserade revisorerna eftersom att samtliga 

redovisningsansvariga i de undersökta organisationerna anser att de inte behärskar detta steg. 

Detta är en skillnad från Blomkvist (2004), där det förklaras att redovisningsansvarig även är 

med i dessa steg samt att andra aktörer i redovisningsprocessen är med. 

5.2.5 Steg 6: Förberedelse för finansiella rapporter 

Även detta steg framgår ur empirin att det genomförs av auktoriserade revisorer. De upprättar 

de finansiella rapporterna samt förbereder dem för samtliga undersökta IOer. På så sätt är detta 

i enlighet med det som Blomkvist (2004) har kommit fram till. 

 

För Mårby vägsamfällighet upprättas ett förenklat årsbokslut på grund av IOns storlek. Krister 

förklarar att denna information är tillräcklig och har ansetts vara det under många år. Det 

förenklade årsbokslutet består av en balansräkning och en resultaträkning som godkänns av 

lekmannarevisorer samt styrelse.  
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För Nyföretagarcentrum upprättas ett årsbokslut innehållande balansräkning och 

resultaträkning. Det framkommer även vid sidan av andra prestationsmått, såsom hur många 

möten som genomförts som komplettering. Detta förklarar Conny är mer betydelsefullt för 

finansiärer och medlemmar. Eftersom organisationen inte genererar någon ekonomisk vinning, 

blir dessa prestationsmått viktigare genom att de visar pengarnas effektiva användande. På så 

sätt finns inget behov av en årsredovisning. Årsbokslutet godkänns slutligen av den utsedda 

revisorn.  

 

För RSMH Sesam upprättas ett omfattande årsbokslut. Årsbokslutet består av en balansräkning 

och en resultaträkning. Dessa kompletteras av en balansrapport och en resultatrapport. Den 

innefattar också en sammanställning av huvudbok, information angående beskattning, 

verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse. Årsbokslutet upprättas enligt de krav som ställs 

på IOn av kommunen och godkänns slutligen av den auktoriserade revisorn samt en av de 

redovisningsansvariga.  

 

De finansiella rapporter som upprättas för Idrottsorganisationen för fotboll innefattar både 

årsbokslut och årsredovisning. Även detta bestäms utav representanterna från de olika 

sektionerna i styrelsen som tycker att årsredovisningen gör det lättare att följa samt följa upp 

IOns redovisning. Denna IO är den största av de vi undersökt, sett till omsättning, vilket också 

kan ha en påverkan på varför detta val sker. De finansiella rapporterna genomgås och godkänns 

av utsedd revisor samt styrelse.  

 

Genom att analysera vilka finansiella rapporter som upprättas kan ett samband ses mellan 

organisationens omsättning och omfattningen av redovisningen. Den IO som har störst 

omsättning av de undersökta organisationerna och vars redovisningsansvarig utför mest 

självständigt arbete, det vill säga Idrottsorganisationen för fotboll, upprättar de mest 

omfattande finansiella rapporterna. Det är också endast denna IO som känner ett behov av att 

redovisa mer än vad som krävs. Detta eftersom de har mer principaler att redovisa till än för de 

andra undersökta organisationerna. RSMH Sesam som har den näst högsta omsättningen, är 

den IO som har näst mest omfattande finansiella rapporter. Nyföretagarcentrum har näst minst 

omsättning och näst minst omfattande finansiella rapporter. Allra minst omfattande rapporter, 

och redovisningsprocess, har Mårby vägsamfällighet som också har den minsta omsättningen. 

Detta gör att vi återkommer till att organisationernas olika förutsättningar påverkar 

redovisningsprocessen i stor grad. Dock är alla dessa IOer att se som mindre IOer eftersom 
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ingen IO har 20 anställda eller mer. Detta kan förklaras av Wittgeinstein (1953) som förklarar 

att varje IO är unik och gör på sitt eget sätt.  

 

Gustafsson (2006) fick fram i sin studie att mindre IOer stöter på problem då de försöker 

anpassa en redovisningsprocess som är avsedd för PVF. Genom empirin framgår det endast att 

de små organisationerna väljer att engagera sina revisorer mer. Därmed framgår det inte att det 

skulle vara några större problem att anpassa en redovisningsprocess. 

 

Med hjälp av legitimitetsteorin ges förklaring till varför de responderade väljer att redovisa 

samt låta en auktoriserad revisor granska och upprätta redovisningen även om de inte behöver 

det. Den legitima uppfattningen måste upprätthållas då IOer anses göra någon sorts 

samhällsenlig nytta och samhället förväntar sig att detta sker. En verksamhet som gynnar 

samhället, eller som samhället ser som värdefull, anses vara en legitim verksamhet. Genom att 

ha en korrekt redovisning och ge ut all viktig information öppnar det upp insynen och detta är 

positivt då bidragsgivare vill veta vart deras pengar har gått. Majoriteten av respondenterna 

menar att intressenterna förväntar sig att organisationen använder pengarna så effektivt som 

möjligt i dess syfte. På så sätt är de transparenta eftersom samhället vill det, vilket kräver en 

mer noggrann redovisningsprocess. När det inte finns några större felaktigheter i redovisningen 

ökar tillförlitligheten. Arshad et al. (2013) förklarar att samhällets förväntningar varierar med 

tiden, men att dessa förväntningar skapas genom det sociala kontrakt som uppstår mellan IO 

och samhälle i och med den samhällsenliga nyttan. Genom att använda pengarna så effektivt 

som möjligt och visa det genom redovisningen, uppfylls den samhällsenliga nyttan och 

samhällets förväntningar. Samtliga respondenter är eniga till att om legitimiteten skadas eller 

förloras, till exempel på grund av felaktigheter i de finansiella rapporterna, kommer intäkterna 

försvinna. Detta leder till att verksamheten inte kan drivas vidare.  

 

5.3 Påverkan under mindre ideella organisationers 

redovisningsprocess  

Något annat som framgick i litteraturen och som förtydligades i intervjuerna var att strävan på 

god kvalitet i redovisningen har en påverkan på redovisningsprocessen. Samtliga respondenter 

är av insikten att en korrekt redovisning som visar en verklig bild av IOn är av god kvalitet. En 

noggrant genomförd redovisningsprocess leder automatiskt till att alla verifikationer går att 
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följa och överensstämmer med bankkontoutdrag. Därmed visas en verklig bild. På så sätt 

påverkar strävan efter detta redovisningsprocessen. Siffrorna bör redogöras genom bra och 

utförliga beskrivningar för att användarna ska förstå och ha användning av redovisningen. 

Conny tycker också att andra indikationer av prestation bör finnas med på grund av det icke-

vinstdrivande syftet, vilket ger en mer omfattande redovisningsprocessen. De andra 

respondenterna är delvis inne på detta spår men fokuserar mer på att användarna genom 

redovisningen tydligt skall kunna se och förstå hur pengarna använts. Det vill säga, innehålla 

den information som är relevant. Lisa förklarar i enlighet med forskningen att IOer är mer 

neutrala på grund av dess syften, vilket minskar risken för att fel medvetet görs samt ökar 

strävan efter en redovisning av god kvalitet.  

 

Över lag kan ses att respondenterna anser att den organisation de arbetar för är fullständigt 

ansvarig för att ha en redovisning av god kvalitet. Genom IOers förvaltning av finansiärers 

bidrag, är det den redovisningsansvariga som är ansvarig för att god kvalitet i redovisningen 

råder. Conny bekräftar detta genom att förklara att IOn är fullt ansvarig för att en transparent 

redovisning upprättas. Linda och Lisa påpekar också att det är en ansvarsskyldighet som 

kommer med uppdraget. Detta ger en förklaring till varför respondenterna känner ett sådant 

stort ansvar och en stark vilja att göra rätt.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel ges en slutsats på arbetet. Sedan gås det igenom vad som är arbetets bidrag. 

Även, etiska reflektioner som använts under arbetets gång. Kapitlet avlsutas med förslag till 

vidare studier då detta arbetets problemområde kan studeras vidare.  

6.1 Slutsats 

För att uppnå syftet med vårt arbete har den drivande frågan att utreda i denna uppsats varit 

följande: 

 

Hur ser redovisningsprocessen ut i mindre ideella organisationer och vad påverkas den av? 

 

Redovisningsprocessen ser inte likadan ut i alla mindre IOer men alla förefaller sig följa en 

redovisningsprocess och ha utarbetade rutiner för hur arbetet skall ske. Eftersom inga särskilda 

lagar och regler rörande IOers redovisning finns utgår dem från de lagar och regler som finns 

för vinstdrivande företag. Dessa lagar och regler anpassas dock i den mån som är möjlig på 

grund av de annorlunda förutsättningarna som IOer har. Ett tydligt exempel på detta är dess 

begränsade resurser som även Gustafson (2006) konstaterar. Alla mindre IOer tillhandahåller 

samtliga verifikationer, vilket vissa väljer att upprätta den löpande bokföringen utifrån medan 

andra väljer att låta auktoriserad revisor göra detta. De finansiella rapporterna upprättas av 

auktoriserad revisor för samtliga. Den stora skillanden visade sig vara hur mycket de väljer och 

har möjlighet till att involvera auktoriserad revisor och hur mycket de genomför på egen hand. 

En mindre IO är beroende av sina inkomster som främst består utav bidrag och därför blir detta 

en väsentlig kostnadsfråga. En avvägning får därför göras kring nytta och kostnad. De delar av 

processen de redovisningsansvariga inte känner att de behärskar väljer de hellre att låta en 

professionellt kunnig person utföra än att riskera att det blir fel. En till skillnad är att 

redovisningsansvariga i mindre IOer är mindre delaktiga i redovisningsprocessen än vad 

modellen förespråkar. De undersökta redovisningsansvariga är inte alls med i steg fyra och 

fem. I och med att egenskaperna hos redovisningsansvariga i IOer efterliknar en steward, tas 

beslut som är för IOns bästa och inte för egenintresset. Genom studien kan det konkluderas att 

beroende på omsättning genomgås en mer eller mindre omfattande redovisningsprocess, vilket 

resulterar i mer eller mindre omfattande finansiella rapporter. Ju högre omsättning desto mer 

omfattande tenderar redovisningsprocessen och de finansiella rapporterna att vara. Detta även 
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om alla de undersökta organisationerna anses vara av mindre art då ingen har 20 anställda eller 

mer. Det framkom dock att oberoende av hur ingående redovisningsprocessen är i de olika 

IOerna är det viktigaste under redovisningsprocessen att alla moment som genomförs görs 

noggrant. Därgenom ges ett korrekt resultat. 

 

Det framkom även att strävan efter en redovisning av god kvalitet påverkar 

redovisningsprocessen. Organisationerna är fullständigt ansvariga för sin kvalitet i 

redovisningen. De redovisningansvariga arbetar med stort engagemang i 

redovisningsprocessen för IOn, som i enlighet med Jones (1995), minskar risken för att fel 

medvetet görs samt ökar strävan efter att god kvalitet i redovisningen skall uppnås.  

 

Strävan efter att upprätthålla intressenternas legitima uppfattning om IOn har även betydelse 

för redovisningsprocessen. Det ger förklaring till varför de responderade väljer att redovisa 

samt låta en auktoriserad revisor granska och upprätta redovisningen även om de inte behöver 

det. En annan anledning är att det finns uttalade krav eller känsla av att vara tvungen kring att 

upprätta redovisningen för att tillgodose intressenter. Försvinner tillförlitligheten försvinner 

också intäkterna. Därför är det viktigt att redovisningen upprättas genom ett noggrant 

tillvägagångssätt. 

 

6.2 Bidrag 

Detta arbete bidrar till kunskap inom området redovisningsprocessen i mindre IOer. 

Problematiken kring att ingen särskild lag finns att tillämpa för IOer, utan att de måste anpassas 

efter andra lagar och regler som finns, belyses. Därför förklaras det hur redovisningen 

upprättas, vilken redovisning som upprättas och vad som påverkar detta. Den ökade kunskapen 

kan också användas av andra mindre IOer för att få vägledning eller göra jämförelser. Det kan 

också ge intressenter för mindre IOer en större inblick i arbetet med redovisningen och hur den 

upprättas för att tillgodose dem.  

 

Under utbildningen har fokus enbart legat på PVF. IOer har därför varit ett intressant område 

för oss att studera och bidragande till en ökad kunskap inom ämnet redovisning.  
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6.3 Bidragets styrkor och svagheter 

Det har framkommit att redovisningsprocessen skiljer sig åt mellan organisationerna. Därför 

kan inte fullkomliga belägg läggas för att det sker på ett visst sätt. Dock har det framkommit 

gemensamma moment som fokuseras på hos samtliga.  

 

En styrka är att detta bidrag är både teoretiskt och praktiskt där modellen av 

redovisningsprocessen varit ett sätt för att enklare kunna analysera IOer. 

 

En begränsning kan därmed också urskiljas i och med att endast IOer av mindre storlek från 

Skaraborg tagit del. Eftersom det framkom genom tidigare forskning att större IOers 

redovisningsprocess mer tenderar att likna PVF, hade det kunnat påverka resultatet. Det är 

något som istället ges som förslag till vidare studier.  

 

I det material som samlats in har inga brister gällande att besvara frågeställningen hittats. Dock, 

med tanke på den tidsperiod som gavs, skedde endast intervjuer. Det hade därför varit intressant 

att göra en observation av redovisningsprocessen i mindre IOer. Nackdelen med den tidsperiod 

som gavs var att utrymme för att göra en sådan observation inte var möjlig. 

 

6.4 Etiska reflektioner 

Något som kan vara ett hinder med att studera redovisningsprocessen, kan vara att 

respondenterna känner sig nervösa och inte öppnar upp sig helt vid intervjutillfällena. Detta då 

det kan upplevas som en granskning av organisationen och av den redovisningsansvarigas 

arbete. Dock har de vi intervjuat varit öppna och själva sagt att de inte har något att dölja. Vi 

har även gjort det tydligt med att vi inte påpekar om deras redovisningsprocess är bra eller 

dålig, utan hållit en neutral position. Syftet med arbetet är att öppna upp detta problemområde 

genom att undersöka det och inte genom att kritisera eller anmärka på deras verksamhet eller 

redovisningsarbete. Det har även givits chans för respondenterna att vara anonyma, vilket 

endast mottogs av en respondent. Genom att intervjuerna transkriberats och sedan skickats till 

respondenterna för att få bekräftelse har de givits möjlighet att åter påverka. Med tanke på att 

respondenterna har varit så öppna, kan det anses till att detta problemområde inte är 
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bekymmersamt att prata om. Det betyder således att problemområdet kan vara etiskt. Vi hoppas 

därför till att vidare studier vill ta vidare där detta arbete slutar.  

 

I och med att få respondenter medverkade och att samtliga arbetar inom samma lokala område 

kan det inte dras en slutsats för alla mindre IOer i världen, eller Sverige. Resultaten kretsar 

därmed endast kring mindre IOer inom Skaraborg. Hade studien gjorts på någon annan plats i 

landet, hade kanske resultaten inte varit desamma. Detta är viktigt att reflektera över då läsare 

av arbetet inte skall tro att arbetets resultat är samma för hela populationen, det vill säga, mindre 

IOer vart de än befinner sig. 

 

6.5 Förslag till vidare studier 

Arbetet har på grund av tidsbegränsning avgränsats till utvalda IOer av mindre storlek inom 

Skaraborg. Därför är förslag till vidare studier att göra en större jämförelse inom olika områden 

och med fler IOer för att kunna hitta fler samband och påverkansfaktorer. Ett större urval där 

större IOer även inkluderas vore intressant, särskilt i synnerhet då det framkommit under 

datainsamlingen att deras redovisningsprocess tenderar att skilja sig från de mindres. Att även 

använda sig av kvantitativ metod är ett förslag för att se om arbetet hade skiljt sig från detta. 
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Göteborg: Bokförlaget BAS. 

 

Habul, K. (2014, 4 September). AVSLÖJAR: SD åkte på skattesmäll om momsen. 
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samhällsvetenskapliga ämnen. (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

  



55 

Johansson, C., Johansson, R., Marton, J. & Pautsch, G. (2015). Externredovisning (4:e red). 

Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

0.1 Vad har du för erfarenhet av att upprätta ideella organisationers (IOers) finansiella 

rapporter? 

 

0.2 Vilken typ av IO är det som du brukar upprätta redovisningen hos?  

 

0.3 Beskriv processen kring upprättningen av organisationens redovisning.  

Är det något som är speciellt/annorlunda med just IO? 

Används någon speciell metod eller tillvägagångssätt? 

 

0.4 Vad ser du som syftet med IOers redovisning och vad skulle du säga är det viktigaste vid 

upprättningen av IOers redovisning? 

 

0.5 Vilka ser du som intressenter av de finansiella rapporterna? 

 

0.6 Vilken information är relevant i IOers redovisning? Varför? 

 

0.7 Hur skulle du beskriva god redovisningskvalitet?  

Hur skapas detta?  

Vilka egenskaper är viktigast? 

 

0.8 Beskriv på vilket sätt redovisningskvaliteten påverkar verksamheten?  

 

0.9 Hur påverkar intressenternas uppfattning om organisationen redovisningskvaliteten? 

 

0.10 Vilket ansvar har IOer att upprätthålla en god redovisningskvalitet?  

Emot vilka har organisationen detta ansvar?  

 

0.11 Hur påverkar den gemensamma målsättningen som IOer har redovisningskvaliteten?  

 

0.12 Vad har du för åsikter om att införa en särskild lag endast för IOer och dess redovisning? 

Tror du att det hade förbättrat/försämrat den redovisningskvalitet som råder idag? 

 

0.13 Något övrigt som du vill tillägga, som kan vara av betydelse för vår studie?   
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Kompletterande frågor 

 

0.1 Beskriv organisationen du arbetar i 

- hur många medlemmar? 

- omsättning? 

 

0.2 Vad eller vem bestämmer hur redovisningen skall upprättas? 

 

0.3 Vilket arbete utför revisor och varför anlitas denne?  

 

0.4 Beskriv den finansiella rapport som upprättas, vad består den av och varför upprättas just 

denna? 
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Bilaga 2 

 

Individuella reflektioner: Josefine Grönberg 

 

Att sätta ihop ett examensarbete har varit mycket svårare än vad jag trodde från början. Det 

krävs att ha koll på alla delarna samtidigt. Det svåraste har varit att få dessa delar att gå ihop. 

Det har även skett en del justeringar för att få ihop delarna till en röd tråd. Det fanns en bra 

struktur till kapitel tre i början av arbetsprocessen, då fokus var på god kvalitet i 

redovisningen. Sedan när insamlingen av empirin skedde, blev det annorlunda resultat än 

väntat. Där insamlades data mer om redovisningsprocessen. Detta har därför sedan ändrats så 

att fokus nu ligger mer på redovisningsprocessen. Jag lärde mig på grund av detta att hela 

tiden ha koll på det som skrivs, för att hålla den röda tråden. Tappar man syftet när man 

skriver på arbetet får det konsekvenser. Med hjälp av kritik från handledare och andra genom 

arbetet, har jag lärt mig hur ett examensarbete skall sättas ihop så att en röd tråd bildad. 

 

Det viktigaste jag har lärt mig från arbetet är fakta om frågeställningen. Processen för 

redovisning, är inte något som har varit i fokus under programmets gång och något som var 

relativt nytt för mig. Att sätta ihop det med IOer var helt nytt för mig. Jag hade vetat från 

början att bokföring sker och att det sätts ihop till finansiella rapporter samt att justeringar för 

detta sker i redovisningen. Jag visste dock inte så mycket om vilka steg det finns i 

redovisningsprocessen och vilka steg IOer använder, vilket har varit bra att få kunskap om. 

Jag har även lärt mig om vad som påverkar redovisningsprocessen. Jag visste inte så mycket i 

början om vad som utgjorde god kvalitet i redovisningen och hur man skall bedöma det. 

Under arbetets gång har detta givit klarhet, med hjälp av vetenskapliga artiklar, intervjuer och 

fakta.  

 

Jag har fått en insyn på hur redovisningen sker i IOer, vilket också var intressant att utforska 

då programmet mer har fokuserat på vinstdrivande företag. Att både få upptäcka likheter och 

skillnader om redovisningen mellan IOer och PVF har givit mig kunskap som är bra att ha. 

Detta om jag själv väljer att driva en ideell organisation någon gång.  

 

Jag har även lärt mig mer självständigt arbete gällande skrivandet. Dock har det funnits hjälp 

från handledare och föreläsningar. Detta har dock inte skrivit arbetet utan det har vi fått göra. 
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Diskussioner med handledare, blandat med kritik, har varit givande för att föra arbetet framåt. 

Med självständigt arbete menar jag också att man får en deadline och själv väljer att fördela 

tiden för att nå den deadlinen. Detta har gjort att jag planerat arbetet och haft koll på vad som 

skall göras från vecka till vecka. Det har också varit självständigt att genomföra intervjuer. 

Handledaren har endast sett till så att intervjufrågorna har varit okej, sedan har vi utfört 

intervjuerna. Endast den processen tar mycket tid och har krävt planering. 

 

Arbetsfördelningen har varit ömsesidigt. När vi inte har kunnat sitta och arbeta tillsammans, 

har vi skrivit var för sig och hållit kontakten på internet. Dock har vi båda varit med genom 

alla delar i arbetet och vetat vad det är som skrivits. 

 

Vid litteraturundersökningen när det uppkom att mindre IOer väljer att upprätta redovisning 

de inte behöver, var något jag heller inte trodde från början. Detta eftersom jag trodde att 

IOer inte arbetade mycket med just redovisning, utan att de mestadels fokuserade på att ge 

tillbaka till samhället. Jag förstår nu att redovisningen har en tydlig roll även i mindre ideella 

organisationer. 
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Bilaga 3 

 

Individuella reflektioner: Ann-Christine Ågren 

 

Vid uppstarten av examensarbetet så besatt jag långt ifrån alla de färdigheter som krävs för att 

utföra ett sådant här arbete. Jag hade ingen aning om att det krävdes så mycket kunskap inom 

alla delar av uppgiften. Under arbetets gång så har färdigheterna utvecklats en hel del och jag 

har utvecklat en djupare förståelse för denna typ av skrivande. Vi valde den kvalitativa metoden 

främst för att kunna besvara våra frågeställningar då de var i behov av mer beskrivande svar. 

 

Under arbetets gång har vi fått konstruktiv kritik från vår handledare, särskilt mycket när vi 

fick börja om från början. Kritiken har varit viktig i och med att den verkligen hjälp oss framåt 

under de perioder då vi fastnat och varit osäkra. Det har främst lärt mig att ständigt ifrågasätta 

min text och hela tiden finna motiveringar till det som skrivs. Arbetet har utförts till största del 

på distans där självständighet och eget driv varit av största betydelse. Bidragandet till arbetet 

har varit en gemensam insats. Jag insåg och lärde mig tidigt att många beslut var tvungna att 

tas och att de, samt motiveringen till de, skulle leda oss framåt. Den största utmaningen, enligt 

mig, har varit att hitta rätt fokus som leder till en röd tråd genom hela arbetet.  

  

Genom arbetets syfte så har jag lärt mig väldigt mycket om ideella organisationer och om deras 

arbete med redovisningen samt kunnat se skillnader i jämförelse med de vinstdrivande 

organisationer som vi tidigare studerat. Skrivandet av referensramen, tillsammans med 

intervjuerna har resulterat i en djupare förståelse för hur ideella organisationer upprättar sin 

redovisning, genom hur de olika momenten i redovisningsprocessen ser ut och vilka 

tankegångar som finns vid genomförandet. Också vad de uppfattar skapar god 

redovisningskvalitet samt hur de påverkar deras arbete. Jag har lärt mig mycket om ideell 

verksamhet i förhållande till vinstdrivande sådan då samma lagar tillämpas och hur det 

påverkar redovisningen. Även betydelsen av relationen mellan organisation och intressenter 

har givit insikt.  

  

Det var svårt att få fram de svar som söktes under intervjuerna utan att leda den responderande. 

Efter varje intervju kändes det dock lättare att undvika ledande frågor men att ändå vara ledaren 
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av intervjun. Det resulterade i kortare men mer specificerade svar. Förutom det så har jag lärt 

mig mycket om mig själv då pressen har varit väldigt stor. Processen har till största del varit 

väldigt jobbig, men samtidigt utmanande och lärorik. Det var lätt att sätta höga mål från start 

men jag har kommit till insikt med att ett examensarbete är en lärandeprocess och att det är det 

främsta målet.  

 

 

 
 


