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Sammanfattning 
 
Svensk kod för bolagsstyrning har skapats för att öka förtroendet för aktiebolagens 
verksamhet. Detta för att förtroendet för dem har minskat efter att skandaler, oetiska 
handlingssätt och bedrägerier uppdagats. Det är lätt att dra paralleller mellan företagsvärlden 
och idrottsföreningar. Även där har det förekommit oegentligheter. Det primära syftet med 
denna uppsats är därför att se vad idrottsföreningarna själva anser om hur förtroende för deras 
verksamhet kan skapas och om de tror att en uppförandekod kan öka förtroendet för dem. Vi 
vill i arbetet undersöka om tankarna bakom bolagskoden även går att applicera på 
idrottsföreningar. 
 
I uppsatsen använder vi oss av ett hermeneutiskt synsätt. Det innebär att vi inte är ute efter att 
få fram en absolut sanning eller en generell slutsats. Utan vi vill skapa en förståelse för hur 
idrottsföreningar arbetar för att få förtroende för sin verksamhet. Uppsatsen är uppbyggd efter 
fyra temaområden: ideella föreningar - idrottsföreningar, styrning, etik och moral samt 
förtroende. Arbetet med uppsatsen har skett genom en interaktiv förståelseutveckling. Det 
innebär att vår förståelse ändras genom att vi hela tiden skiftar mellan helheten och detaljer. 
Förförståelse har vi fått genom att läsa in oss på de olika temaområdena, sedan utförde vi ett 
antal fallstudier för att få en ökad förståelse. När dessa två källor sattes samman skapades en 
efterförståelse. De idrottsföreningar som var föremål för vår undersökning var Brynäs IF 
ishockey, Gefle IF fotboll, Brynäs IF fotboll och Gävle Godtemplares IK ishockey.  
 
Att starta en idrottsförening är idag relativt enkelt, det finns inga krav på registrering eller 
liknande. Idrottsföreningar har ingen egen lagstiftning, utan det är stadgarna som styr deras 
verksamhet. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för den löpande 
verksamheten. I en idrottsförening finns det olika viljor och intressen, när dessa ställs mot 
varandra kan det uppstå tvister som i förlängningen kan minska förtroendet för dem. Etik och 
moral är en stor del i respondentföreningarnas arbete med att skapa förtroende. Flera av 
respondenterna har egna koder som reglerar uppförandet i föreningarna som en del i sitt 
arbete med etik och moral. Det finns olika synsätt om vad etik och moral innebär. 
Konsekvensetik och pliktetik är de två synsätten som vi anser är mest använda av 
idrottsföreningar.  
 
Bolagskoden innehåller en rad detaljerade regler som företagen måste följa. En princip i 
koden som vi anser även kan appliceras på en eventuell uppförandekod för idrottsföreningar 
är “följ och förklara”. Det innebär att en idrottsförening som tillämpar koden kan avvika från 
enskilda regler men de måste då redovisa skälen till avvikelsen. Vår huvudtanke med en 
uppförandekod är att den ska öka förtroendet för idrottsföreningarna. Respondenterna anser 
att de redan idag har ett förtroende från samhället och sina intressenter. Det innebär att de inte 
har något behov av en generell uppförandekod. Om förtroendet skulle minska anser de större 
föreningarna att en kod är ett sätt att skapa förtroende. De mindre föreningarna är för små för 
att få några fördelar av en uppförandekod.  
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Summary 
 
The Swedish code for corporate governance has been created to increase the trust for joint-
stock companies. This since the trust has been reduced by scandals, unethical actions and 
fraud. It is easy to draw parallels between the corporate world and sports associations. 
Scandals and unethical behaviours have also existed in sports associations. The main purpose 
with this essay is to investigate how sports associations create trust for it’s organization and if 
they think that a code of conduct can create trust for them. Joint-stock companies use a code 
for corporate governance to create trust. We want to investigate if the thoughts behind that 
code can be applied on a code of conduct for sports associations. 
 
We use a hermeneutic approach in the essay which means that we don’t want to get a general 
conclusion. We want to create an understanding about how sports associations create trust. 
The essay is divided in four themes: non-profit organizations - sports associations, 
governance, ethics and trust. Our understandings have been changed during the work with the 
essay. We have shifted between looking at the whole picture and the details. By reading about 
the themes we created a preunderstanding. Then we carried out four case studies to get a 
understanding about sports associations. When these two sources then got pulled together we 
created a deeper understanding. The respondents that have been interviewed worked for 
Brynäs IF ice hockey, Gefle IF soccer, Brynäs IF soccer and Gävle Godtemplares IK ice 
hockey. 
 
A sports association can be started relatively simple, there is for example no demands on 
registration. Sports associations have no own legislation. It is the sports association own 
regulations that control the organization. The board of directors in the sports associations has 
the overall responsibilities for the organization. Different interest occurs in sports 
associations, which can lead to conflicts and in the long run to reduced trust. Ethics is a huge 
part of the sports associations work with trust. Several of our respondents associations have 
there own code of conducts that regulates the members’ behaviour. There exist different 
views on what ethics is. Duty ethics and consequence ethics are two of the most common 
views that sports associations use. 
 
The Swedish code for corporate governance contains several detailed rules that the joint-stock 
companies must follow. “Comply or explain” is one principle from the Swedish code for 
corporate governance that we think can be applied on a code of conduct for sports 
associations. This means that a sports association can ignore a rule in the code if they explain 
why. Our objectives with a code of conduct for sports association were that it should increase 
trust for the organization. The respondents believe that they already have a trust from the 
society which means that they have no need for a general code of conduct. For the bigger 
respondents associations a general code can increase the trust if the trust has been reduced. 
The smaller sports associations are too small to increase the trust with a code of conduct.   
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1. Inledning 
 
Det inledande avsnittet syftar till att ge en bakgrund till det problem som ska studeras. 
Utifrån den presenterade bakgrunden formuleras en problemställning som i sin tur utmynnar 
i uppsatsens syfte.  
 
1.1 Bakgrund 
 
De senaste åren har företagsskandaler avlöst varandra, Enron, WorlsCom, Parmalat och 
Skandia är bara några exempel. Skandalerna har berott på ett visst agerande hos den högsta 
ledningen. Det har varit oetiska handlingssätt och i vissa fall rena bedrägerier. Detta beteende 
har resulterat i ett lågt förtroende för företagen och dess ledning. För att återupprätta 
förtroendet har det i Sverige skapats en kod för bolagsstyrning. Koden utgår från ett 
kapitalmarknadsperspektiv, den bygger på självreglering och är i första hand skriven för de 
stora börsbolagen.1  
 
Det är lätt att dra paralleller mellan företagsvärlden och idrottsrörelsen. Även där har det 
förekommit skandaler som bedrägerier, skattebrott och slöseri med medlemmarnas pengar. År 
2005 anklagades Malmö ishockeys ordförande Percy Nilsson för skattebrott. Klubben hade 
från 1996 och framåt medvetet lämnat felaktiga uppgifter till Skattemyndigheten och betalat 
in 2,9 miljoner kronor för lite i arbetsgivaravgifter.2 Även här i Gävle har det framkommit 
skandaler. I slutet på 2005 dömdes en tidigare anställd i Brynäs IF ishockey till ett års 
fängelsestraff för grov förskingring3. Denne hade då förskingrat nästan 240 000 från 
klubben4. I februari 2005 flyttades fotbollsklubben Örebro SK ner från Allsvenskan till 
Superettan, detta på grund av brister i klubbens ekonomi. Flertalet föreningar har ”glömt” att 
lämna inkomstdeklarationer för ersättningar och uteblivna betalningar av reklamskatt. Andra 
exempel som framkommit är ”svarta” ersättningar, försummelse av att rapportera föreningens 
resultat och ställning på ett korrekt sätt samt godkännande av spelarköp utan att ha 
finansieringen klar.5  
 
Problemen med dessa skandaler ser vi beror på två saker. Dels att det är brottsliga handlingar 
och dels att de som arbetar ideellt saknar information och kunskap om hur det egentligen ska 
gå till. Till och med Bosse Ringholm, tidigare finansminister med idrottsfrågor som särskilt 
ansvarsområde, saknade tillräckliga kunskaper om rådande bestämmelser. Under 2004 var 
Ringholm ordförande i Enskede IK, under denna tid missade föreningen att betala reklamskatt 
och de betalade även ut ”svarta” tränarlöner. Ringholms försvar var att han ”visste inte” vilka 
regler som gällde.6

 
Att starta en ideell förening kan idag göras utan större hinder, men samtidigt utan stöd av 
någon särskild lag. Enligt Regeringsformens 2 kap. 1 § har alla medborgare rätt att 
sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. För att främja 
föreningsfriheten kan en ideell förening startas enkelt och formlöst. Den absolut vanligaste 
associationsformen i Sverige idag är ideella föreningar.7  

 
1 Doyle, Behöver den ideella sektorn en uppförandekod, s. 14 
2 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=19861&a=383822, 
3 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=19654&a=499447 
4 http://www.sr.se/cgi-bin/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=577017 
5 Carlsson, Idrott och ekonomi – hur får man det att gå ihop?  
6 Finansminister fast i skatteklaveret 
7 Lindquist & Pallin, Ideella föreningar – problem och alternativ 
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1.2 Problemställning 
 
Finns det ett behov av att införa en uppförandekod för idrottsföreningar?  
 
För idrottsföreningar är förtroendet en stor tillgång. Oetiskt agerande, falsarier och bristande 
rutiner kan få förödande konsekvenser för deras verksamhet. Den ideella sektorn är väldigt 
heterogen, organisationer ser ut på olika sätt och har skilda förutsättningar. Den gemensamma 
nämnaren är att alla verksamheter bygger på förtroende från skiftande intressentgrupper samt 
att vinstintresset är av underordnad betydelse. Koden för bolagsstyrning är det sätt som 
näringslivet valt att tackla problemet med lågt förtroende på. Självklart ska inte 
idrottsföreningarnas eventuella kod vara utformad på samma sätt som bolagskoden. Dock går 
det att få inspiration, idéer och uppslag från den för att utveckla en kod som är anpassad till 
idrottsföreningar. För att kunna utreda om idrottsföreningar är i behov av en uppförandekod är 
det relevant att undersöka: 
 
Anser idrottsföreningarna att de har ett förtroende i samhället idag?  
Hur arbetar idrottsföreningar för att skapa förtroende för sin verksamhet? 
Anser idrottsföreningarna att en uppförandekod skulle öka förtroendet för dem? 
 
1.3 Syfte 
 
Det primära syftet är att se vad idrottsföreningarna själva anser om hur förtroende för deras 
verksamhet kan skapas och om de tror att en uppförandekod kan öka förtroendet för dem. 
Aktiebolag använder sig av en kod för bolagsstyrning för att öka förtroendet för sin 
verksamhet. Vi vill i arbetet undersöka om tankarna bakom denna kod även går att applicera 
på idrottsföreningar. 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras vårt vetenskapliga förhållningssätt och en beskrivning av hur vi 
gått tillväga vid framställandet av uppsatsen. Detta för att tydliggöra genomförandet samt ge 
läsaren förutsättningar att bedöma uppsatsens kvalitet. 
 
2.1  Ämnesval 
 
Från början skulle vår uppsats handla om den svenska bolagskoden och dess betydelse ur ett 
externt perspektiv. Då bolagskoden idag endast omfattar de aktiebolag som finns noterade på 
Stockholmsbörsen och att vi inte fann ett naturligt driv i ämnesvalet bestämde vi oss för att 
omformulera problemställningen. Detta resulterade i att vi stötte på en artikel ur en broschyr 
utgiven av Öhrling PricewaterhouseCoopers. Den handlade om ideella föreningar och om 
dessa har ett behov av en uppförandekod för att få tillbaka förtroende efter en mängd 
skandaler. Vi hade nu funnit en frågeställning som var intressant att utforska och dessutom 
fick vi det driv som saknades i det tidigare valda ämnet. Eftersom det finns en uppsjö av olika 
ideella föreningar med skiftande mål och syften inriktar sig uppsatsen på idrottsföreningar. 
Anledningen till det valet är att det är idrottsföreningar som har den högsta 
mobiliseringsgraden bland folkrörelserna, men även för att vi båda är medlemmar i och 
påverkas personligt av dessa.  
 
Vi är medvetna om att vårt ämne inte är företagsekonomiskt i en traditionell betydelse 
eftersom att vi i stora delar av uppsatsen diskuterar begreppen etik och moral samt förtroende.  
Dock är en av grundpelarna i företagsekonomi att studera verksamheter och hur dessa arbetar 
för att fungera på ett bra sätt. Det är inte bara företagen som går att undersöka i det 
hänseendet, utan även andra organisationer. Eftersom vi undersöker idrottsföreningarnas 
verksamhet och hur de arbetar för att vara välfungerande blir begreppen etik och moral samt 
förtroende viktiga. Därför anser vi att uppsatsen hör hemma inom det företagsekonomiska 
ämnet.  
 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Enligt Jacobsen finns det olika uppfattningar om hur världen ser ut. Beroende på vad man har 
för uppfattning skiljer sig åsikterna om i vilken grad det är möjligt att samla in kunskap om 
världen. Det är därför viktigt att man i en uppsats redogöra för sin egen syn på hur och i 
vilken grad det är möjligt att tillägna sig kunskap om verkligheten.8  
 
Syftet med denna uppsats är inte att få fram en absolut sanning, utan mer efter en förståelse 
för hur förtroendet för idrottsföreningar kan skapas. Uppsatsen går ut på att tolka och beskriva 
de åsikter som kommer fram under arbetets gång och genom detta skapa en förståelse av 
ämnet som utforskas. Enligt litteraturen anammar vi således en hermeneutisk ansats.9 Vi tror 
inte att det finns en objektiv verklighet, d.v.s. att verkligheten ser lika ut för alla. Alla 
människor uppfattar inte ett fenomen på samma sätt, utan tolkar verkligheten olika och 
därmed blir det skilda bilder av hur verkligheten ser ut. Precis som Jacobsen uttrycker det är 
det för oss osannolikt att människor i olika tider, olika organisationer och olika världsdelar 
tolkar ett fenomen på samma sätt.10  

 
8 Jacobsen, s. 30-31 
9 http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm 
10 Jacobsen, s. 32-33 
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Enligt Johansson är hermeneutik en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den 
huvudsakliga forskningsmetoden. Det intressanta är att se vad företeelser i tillvaron har för 
innebörd för människor. Ett fenomen anses kunna förstås på olika sätt och detta medför att det 
inte går att tala om den absoluta sanningen eller komma fram till en allmängiltig slutsats. Den 
hermeneutiske forskaren närmar sig inte ett forskningsobjekt helt förutsättningslöst, utan en 
viss förförståelse finns. Denna förståelse består av mer eller mindre omedvetna antaganden.11 
Patel & Davidson menar att den kunskap, förståelse, de tankar, intryck och känslor som 
forskaren har inte är ett hinder, utan snarare en tillgång, för att tolka och förstå 
forskningsobjektet. Hermeneutikern försöker se helheten i forskningsproblemet för att sedan 
ställa den i relation till delar/detaljer. För att få en så fullständig förståelse som möjligt 
pendlar forskaren hela tiden mellan helheten och delarna/detaljerna.12  
 
Uppsatsen är uppbyggd efter fyra temaområden: ideella föreningar - idrottsföreningar, 
styrning, etik och moral samt förtroende. Detta upplägg har valts eftersom vi tycker att dessa 
områden är viktiga och kräver en beskrivning för att uppfylla syftet och få en förståelse för 
vad idrottsföreningarna tycker i den aktuella problemställningen. Genom inspiration från 
utgångspunkterna i den svenska bolagskoden skapade vi temat förtroende. Bolagskoden 
infördes för att återskapa en tilltro för aktiemarknaden och bygger mycket på begreppet 
förtroende. Därför är även förtroende viktigt att diskutera när vi undersöker om det finns ett 
behov av en liknande kod för idrottsföreningarna. Då vi började utforska vad som skapar 
förtroende fann vi att etik och moral var två återkommande begrepp. Idrottsföreningar arbetar 
mycket med etik och moral för att skapa förtroende. Det ledde till att dessa blev ett tema i 
uppsatsen. För att kunna belysa och förstå frågeställningen ansåg vi det relevant att beskriva 
vad det är som utmärker en idrottsförening, vilka lagar och regler som reglerar dem samt 
presentera hur styrningen i stora drag går till. Ideella föreningar - idrottsföreningar och 
styrning bildade således ett varsitt tema.  
 
Dessa teman har utvecklats genom att vi under arbetet har använt oss av vad som inom 
hermeneutiken kallas interaktiv förståelseutveckling. Enligt Arbnor & Bjerke bygger den på 
en process som utgörs av tre delmoment: förförståelse, förståelse och efterförståelse.13 Genom 
att ta fram relevant information och läsa in oss på de olika temaområdena skapade vi en 
förförståelse. Detta gjorde det möjligt för oss att få en förståelse för respondenternas 
verklighetsbild och vad som styr deras handlande. Denna förförståelse byggdes sedan på 
genom att vi utförde ett antal fallstudier. Med hjälp av dessa fallstudier fick vi en ökad 
förståelse för vad som styr respondenternas handlande. Denna information gav oss nya 
infallsvinklar och vi läste på mer om områdena för att få en ännu bättre förståelse. När vår och 
respondenternas verklighetsbilder sedan sattes samman ledde det till en efterförståelse.  
 
2.3 Metodansats – Tillvägagångssätt   
 
Metodiken anger enligt Jacobsen vilka tillvägagångssätt som ska användas för att kartlägga 
verkligheten. Utifrån vilket vetenskapligt förhållningssätt man har kan åsikterna skilja sig åt 
om vilka metoder man anser som mest lämpligast för studier av verkligheten.14 Att uppsatsen 
är uppbyggd i olika teman har påverkat metodansatsen. Först samlade vi information som 
gjorde att vi kom fram till olika teman. När dessa sedan var bestämda var det respektive tema 

 
11 Johansson, s. 71 
12 Patel & Davidson, s. 26 
13 Arbnor & Bjerke, s. 182-183 
14 Jacobsen, s. 34 
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som styrde vilken ytterligare information som skulle inhämtas. Nedan följer det en 
beskrivning av de metoder som användes när informationen samlades in.  
  
2.3.1 Induktiv och deduktiv metod 
 
Vid insamling av data har vi i uppsatsen använt oss av en blandning mellan, vad som i 
litteraturen, kallar induktiv och deduktiv strategi. Med induktiv ansats menas att man går från 
empirin till teorin, d.v.s. att forskaren går ut till verkligheten, samlar in all relevant 
information och utifrån detta formulerar den sedan teorierna.15 Deduktion innebär att man går 
från teori till empiri, d.v.s. utgångspunkten finns i den befintliga teorin och syftar till att testa 
samt att utveckla den.16 Dessa begrepp hör egentligen inte hemma i det hermeneutiska 
synsättet. Vi anser dock att begreppen på ett bra sätt förklarar hur insamling av information 
gått till.  
 
I första steget använde vi oss av en deduktiv ansats genom att läsa in oss på ämnet och få en 
förförståelse. På så sätt fick vi även en bättre uppfattning för vad respondenterna tycker och 
tänker. Detta arbete ledde till utvecklandet av de olika temaområdena. I det andra steget 
använde vi oss av en induktiv ansats genom att utföra ett antal fallstudier hos föreningar i 
form av intervjuer för att på ett bättre sätt uppfylla vårt syfte. Eftersom vi hade läst in oss på 
ämnet innebär det att fallstudierna inte gjorts helt förutsättningslöst. Våra egna idéer och 
föreställningar kommer att ofrånkomligt färga de teorier som produceras. Samtidigt har vi 
haft ett öppet förhållningssätt för nya tankar som uppkom under arbetet. Därmed har våra 
teorier och utgångspunkter ändrats under resans gång. Genom att växla mellan dessa två 
metoder har vi fått en bättre förståelse för problematiken.  
 
2.3.2 Kvalitativ metod 
 
Syftet med uppsatsen är att bringa större klarhet i vad idrottsföreningar har för tankar och 
åsikter kring etik och moral samt hur förtroende skapas. Utifrån den frågeställning uppsatsen 
har går dessa tankar och åsikter inte mäta och presentera numeriskt. Detta innebär att det 
lämpar sig bäst att använda en, enligt Andersen kallad, kvalitativ undersökningsmetod i denna 
uppsats.17 Genom att använda en kvalitativ metod kan vi skapa en större förståelse för vad 
som skapar förtroende för idrottsföreningarna.  
 
2.4 Datainsamling 
 
Materialet till temaområdena består av både primär och sekundär data. Enligt litteraturen är 
primära data den information som kommer fram direkt under arbetets gång, den information 
som kommer från en person som varit närvarande vid den situation eller händelse som ska 
studeras. Sekundära data är den information som är en tolkning av primär data, d.v.s. 
information från en person som inte själv har varit närvarande vid en händelse men har hört 
om den från andra.18 Arbnor & Bjerke menar att enligt det hermeneutiska synsättet är 
kunskap något som växer fram och all information är tolkad.19 Det innebär att en indelning i 
sekundär- och primärdata inte går att göra. För att ge en överblick över vilken information 

 
15 Jacobsen, s. 43  
16 Artsberg, s. 31 
17 Andersen, s. 71 
18 Jacobsen, s. 208 
19 Arbnor & Bjerke, s. 326 
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som använts i uppsatsen har vi ändå valt att göra denna indelning för att kunna diskutera kring 
källorna.  
 
2.4.1 Sekundär data  
 
Vi inledde uppsatsarbete med att studera redan tillgänglig information, s.k. sekundära källor, 
inom det aktuella ämnet för att få en inblick i ämnet och kunna göra en så relevant 
undersökning som möjligt. Dessa källor fann vi genom att använda oss av databaser, Internet, 
litteratur, olika tidningar och tidskrifter.  
 
Genom bibliotekets datorer på Högskolan i Gävle har vi gjort sökningar i databaser. Den 
databas som främst användes var FAR-komplett. Från FAR-komplett hänvisades det till 
tidskriften Balans där vi fick ett antal träffar på artiklar som var mer eller mindre relevanta 
inom detta område. Sökningen på Internet efter information skedde främst genom sökmotorn 
Google. Den litteratur som användes i uppsatsen hittades genom sökningar i Gävle 
stadsbiblioteks katalog och i Högskolan i Gävles bibliotekskatalog Higgins. De nyckelord 
som används vid sökningarna var: idrottsföreningar, ideella föreningar, förtroende, code of 
conduct, uppförandekod, bolagskod, corporate finance, bolagsstyrning, etik och moral.  
 
Genom att studera dessa sekundära källor har vi kunnat ringa in vår frågeställning och 
samtidigt erhållit teoretiskt material. Den insamlade sekundärdata gav oss information som 
gjorde det möjligt för oss att skapa de temaområden som uppsatsen är uppbyggd kring. Detta 
gav oss en grund att arbeta utifrån som vi sedan även kunde använda oss av då den insamlade 
primärdata analyserades.   
 
2.4.2 Primär data 
 
För att kunna bidra med någon ny kunskap inom detta ämnesområde och besvara vår 
frågeställning på ett tillfredställande sätt ansåg vi det nödvändigt att tillföra information som 
inte tidigare fanns. Att ta fram primär information som var specifik just för denna uppsats 
frågeställning. Detta valde vi att göra med hjälp av intervjuer med personer som är berörda av 
ämnet.  
 
Intervjuer kan utföras på en rad olika sätt. Enligt Jacobsen är den individuella, öppna 
intervjun troligtvis det vanligaste tillvägagångssättet för datainsamling inom den kvalitativa 
metoden. Det är även den form som vi har valt att använda oss av i denna uppsats. Vi har 
träffat våra respondenter var och en för sig och sedan fört ett samtal som en vanlig dialog, 
vilket kännetecknar en öppen individuell intervju.20   
 
Anledningen till att vi valt att göra besöksintervjuer är att få den enskilde individens 
inställning och uppfattningar vilket leder till en större förståelse. Trots att det är tidskrävande 
att genomföra besöksintervjuer tror vi ändå att det är den bästa metoden att använda för att 
kunna få en bra bild om vad idrottsföreningar tycker skapar förtroende för föreningarna. Vi 
anser dessutom att en besöksintervju ger mer trovärdighet då det upplevs att det blir en mer 
förtrolig stämning. Intervjufrågemallen, som kan ses i bilaga 1, är även av en öppen karaktär 
och frågorna är upplagda på så sätt att de öppnar upp för en diskussion. Det är därför viktigt 
att vi då kan se den som blir intervjuad för att kunna observera hur respondenterna uppträder 
under intervjun. Eftersom etik och moral inom idrottsföreningar kan vara ett känsligt ämne är 

 
20 Jacobsen, s. 159-160 
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det dessutom viktigt att uppfatta hur djupt vi kan gå när en viss frågeställning diskuteras utan 
att respondenten ska känna sig besvärad. Detta kan lättast uppfattas då vi pratar med 
respondenterna ansikte mot ansikte. Om en respondent sluter sig för att vi gått över gränsen 
kan det enligt Jacobsen leda till att informationskällan blir sämre.21   
 
Vi har valt att ha en öppen karaktär på våra intervjuer. Dock har vi strukturerat upp de något 
genom att i förväg bestämt oss för att under intervjun föra ett samtal kring tre olika 
ämnesområden: styrelsen och dess arbete, etik och moral samt förtroende. Inom varje område 
ställdes sedan ett antal frågor, men det lämnades även utrymme för att prata kring frågorna. 
Sättet att strukturera upp intervjuerna gjordes för att begränsa informationen så den inte blir 
alltför komplex. Den skulle annars bli omöjligt att analysera och dessutom bli för 
resurskrävande. Vi anser inte att en strukturering behöver innebära en begränsning av 
datainsamlandet utan kan istället leda till ett mer effektiv arbetssätt för att uppnå vårt syfte.   
 
2.5 Val av respondenter 
 
Vi har valt att undersöka både hur mindre och större idrottsföreningar ställer sig till en 
eventuell uppförandekod. Det är intressant att se om det finns några skilda åsikter dem 
emellan om vad som skapar förtroende och deras behov av en kod. Vi har valt att inrikta oss 
på föreningar som har en etablerad verksamhet, flera intressenter och som arbetar med frågor 
kring etik och moral. Eftersom vi anser att de allra minsta föreningarna inte har något större 
behov av att skapa ett förtroende för sin verksamhet är dessa inte relevant att studera för att 
kunna uppfylla vårt syfte.   
  
Med större föreningar menar vi föreningar som spelar på elitnivå (d.v.s. i de högsta serierna 
inom respektive sport), där verksamheten handlar mycket om affärer och som har flera 
anställda i föreningen. Eftersom vår uppsats begränsar sig till Gävle föll det sig naturlig att vi 
valde Gefle IF fotboll (GIF) och Brynäs IF ishockey (BIF ishockey).  
 
De mindre idrottsföreningarna definierar vi som föreningar som inte spelar på elitnivå, 
verksamheten handlar inte särskilt mycket om affärer och föreningen har få anställda. 
Eftersom en av oss spelar i Brynäs IF fotbolls (BIF fotboll) damlag valdes denna förening. 
Sedan ville vi ha en till lite mindre idrottsförening som har sin verksamhet inom hockey. 
Valet föll då slumpmässigt på Gävle Godtemplares Ishockeyklubb (GGIK) som hittades 
genom Gävle kommuns föreningskatalog. Respondentföreningarna presenteras nedan i tabell 
1. 
 
Tabell 1. Respondentföreningar 
 Brynäs IF Ishockey Gefle IF  Brynäs IF Fotboll GGIK  
Medlemmar 5500 st 2000 st 700 st 700 st 
Anställda Ca 50 st, inklusive 

A-lagsspelare 
11 st, exklusive A-
lagsspelare 

1 st, 
lönebidragsanställd 

1 st, halvtid som 
kanslist och halvtid 
som fritidsledare  

Lag 13 st,  
 

25 st 13 st 10 st 

Ideellt arbetande 
ledare 

Ca 70 st 80 – 85 st Ca 40 st, ungefär 2-3 
ledare per lag 

Över 30 st 

Verksamhet Ishockey Fotboll, Friidrott 
samt fritidsgården 
Helge 

Fotboll Ishockey 

                                                           
21 Jacobsen, s. 161-162 
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Efter att idrottsföreningarna valts ut kontaktades respektive förenings kansli för att presentera 
ämnet och göra en förfrågan om en intervju skulle vara möjlig. Vi blev då hänvisade till den 
som kanslisten ansåg vara mest lämpad och insatt i ämnet. Alla dessa ställde sig positiva till 
en intervju. De som intervjuades var: 
 

 Anders Berg, kanslichef i Gefle IF fotboll. Anders har varit kanslichef i fyra år och 
det är hans ordinarie arbete. Intervjun genomfördes i hans arbetsrum på GIF:s kansli 
vid Gamla Silvanum.  

 Kent-Åke Eriksson, klubbdirektör i Brynäs IF ishockey. Klubbdirektör har Kent-Åke 
varit i ett och ett halvt år, det är hans ordinarie arbete. Intervjun utfördes i hans 
arbetsrum på BIF ishockeys kansli vid Gavlerinken. 

 Lotta Fridholm, ordförande i Brynäs IF fotboll. Lotta har varit ordförande i tre år och 
styrelsemedlem i fyra år. Ordförande är hon på sin fritid, hennes ordinarie arbete är 
som kurator vid Brynäs Hälsocentral. Intervjun utfördes på hennes arbetsplats i ett 
lunchrum. 

 Ulf Nilsson, sportansvarig i GGIK ishockey. Sportansvarig har Ulf varit officiellt 
sedan 1 maj 2006, arbetsuppgifterna har varit hans hjärtefrågor sedan den tidigare 
sportchefen slutade i september 2005. Ulf har suttit i styrelsen i två år och arbetar i 
GGIK som ledare i ca tio år. Hans ordinarie arbete är som samordnare inom 
rehabilitering på Försäkringskassan. Intervjun genomfördes vid Ulfs arbetsplats i hans 
arbetsrum. 

 
2.6 Kvalitet 
 
Då undersökningar presenteras brukar dess kvalitet diskuteras kring validitet och reliabilitet. 
Utifrån det vetenskapliga förhållningssätt denna uppsats har menar Arbnor & Bjerke att det 
inte går att resonera kring dessa begrepp. Detta för att det inte går att få fram en enda och 
absolut bild av verkligheten.22 Bryman & Bell menar att konsekvenserna av det är att det 
aldrig går att återskapa ett arbete och få samma resultat. Det är heller inget som anhängare av 
det hermeneutiska synsättet vill uppnå. Olika forskare har inte samma förståelse och kommer 
inte att få samma verklighetsbild i och med att tolkningar är subjektiva. Inom hermeneutiken 
finns det inte några självklara begrepp att diskutera kvalitet runt.23 Vi har valt att resonera 
kring termerna trovärdighet, begriplighet samt relevans.  
 
Det är viktigt med trovärdighet, alla som läser uppsatsen ska kunna tro på det som står i den. 
Eftersom uppsatsen bygger på våra subjektiva tolkningar är det viktigt att skapa trovärdighet 
för oss som författare. Det har vi försökt att åstadkomma genom att så fullständigt som 
möjligt beskriva tillvägagångssättet. Vi är medvetna om de val som gjorts och försöker på ett 
tydligt sätt visa hur och varför vi gjort dem. Detta för att det ska bli enklare för läsaren att 
kunna bedöma relevansen och riktigheten i de tolkningar som vi gjort. För att skapa en större 
trovärdighet för intervjuerna och därmed informationen från de primära källorna valde vi att 
inte bara anteckna vad som sades utan även spela in dem på band med hjälp av en diktafon. 
Detta för att inte informationen skulle bli felaktig eller att något viktigt missades. Möjlighet 
fanns då även att gå tillbaka och lyssna om något var oklart.    
 

 
22 Arbnor & Bjerke, s. 251-252 
23 Bryman & Bell, s. 306 
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Det är även viktigt att en uppsats är begriplig, d.v.s. att det är lätt för andra personer att förstå 
vad de läser.24 Genom att använda ett enkelt språk och att på ett tydligt sätt visa hur vi har 
tänkt och varför, har vi försökt att få denna uppsats lättförståelig för läsarna. Vårt mål är inte 
att alla ska förstå vår uppsats, det är ett komplext ämne och kräver en viss förförståelse. 
Därför syftar denna uppsats till att ge en förståelse och vara begriplig för andra 
ekonomistudenter. Inom det hermeneutiska synsättet är texten viktigt, vi som författare finns 
hela tiden med och framför våra och andras åsikter. För att skapa en begriplighet har vi i 
uppsatsen försökt vara tydliga med att visa vem som tycker vad.   
 
För att en undersökning ska vara relevant måste den enligt Bryman & Bell vara meningsfull 
för andra personer än bara för den som utreder problemet. Den ska även komma med något 
nytt som ger en vidare förståelse i ett ämne.25 Då denna uppsats behandlar en aktuell fråga 
tycker vi att den är intressant även för andra personer. Många skandaler har uppdagats i 
idrottsföreningar och det kan tänkas att det medfört att förtroendet för dem har minskat. Det 
kan därför vara relevant att få reda på vad idrottsföreningarna själva har för åsikter och hur de 
arbetar för att skapa förtroende. Under vår informationssökning har vi inte träffat på någon 
undersökning om denna fråga, vilket gör att uppsatsen ännu mer relevant. Syftet enligt det 
hermeneutiska synsättet är inte att få en frikopplad slutsats. Det är heller inte målsättningen 
för oss med denna uppsats. Det som för oss skapar relevans är förmåga att ge läsaren nya 
idéer, uppslag, ge förståelse samt ompröva sin verklighetsbild och det är det vill uppnå med 
vår uppsats. 
 
2.7 Källkritik 
 
Tyvärr fick vi inte ta del av BIF ishockeys uppförandekoder och policys, vi anser att detta är 
en svaghet med uppsatsen. Det innebär att den information vi har om BIF ishockeys koder är 
det som framkom under intervjun. Respondenten refererade ofta till dessa dokument. Vi 
gjorde då en förfrågan om det vara möjligt att ta del av dessa, vilket det skulle vara. 
Dokumenten skulle mailas över till oss, men de kom inte. För att få tillgång till dem mailade 
vi först ett flertal påminnelser och förfrågningar till respondenten, vi fick inga svar. Sedan 
kontaktade vi en annan person i organisationen och erbjöd oss att komma och hämta 
dokumenten. Denna person kunde inte hjälpa oss eftersom hon inte visste vilka dokument vi 
menade. Till sist ringde vi upp respondenten och blev återigen lovade att dokumenten skulle 
skickas över till oss, tyvärr kom de aldrig.  
 
Att vi endast har intervjuat fyra personer i olika föreningar kan även det ses som en svaghet 
med uppsatsen. Självklart skulle vi ha kunnat göra fler och djupare intervjuer och på så sätt 
fått en större förståelse. Dock anser vi att våra respondenter gav oss mycket input och vi har 
fått den förståelse som krävs för att få ett trovärdigt arbete. Uppsatsen kan ses som en grund 
att utgå ifrån i framtida undersökningar. 
 
2.8 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är, efter inlednings- och metodavsnitten, indelad i fyra temaområden. Det första 
området behandlar ideella föreningar. Detta tema är en teoretisk beskrivning om vad som 
kännetecknar en ideell förening samt hur en idrottsförening bildas. Vidare genomförs en 
jämförelse mellan idrottsföreningar och aktiebolag. Det andra området, styrning, är en mer 

 
24 Eriksson & Wiedersheim-Paul, s. 36 
25 Bryman & Bell, s. 311 
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empirisk redogörelse för hur de tillfrågade föreningarnas styrelsearbete ser ut. I det tredje 
temaområdet avhandlas etik och moral. Först ges en framställning av olika etiska/moraliska 
synsätt som behandlas i litteraturen, vidare beskrivs hur respektive förening arbetar med etik 
och moral. Temat avslutas med att teori och empiri ställs mot varandra. Det fjärde området 
handlar om förtroende och där presenteras bolagskoden samt respondentföreningarnas egna 
uppförandekoder. Sedan följer en redogörelse för vad de olika föreningarna gör för att skapa 
förtroende och om de tror att en uppförandekod skulle kunna vara ett sätt att skapa förtroende. 
Uppsatsen avrundas med avslutande reflektioner som är en uppsamling där tankar och åsikter 
kring uppsatsens problemställningar avhandlas. 
 
 



Hur idrottsföreningar skapar förtroende för sin verksamhet 
 
 

 17

                                                          

3. Tema ett: Ideella föreningar - idrottsföreningar 
 
Temat börjar med en allmän beskrivning om vad en ideell förening är och sedan ges en mer 
detaljerad beskrivning av vad som är utmärkande för just idrottsföreningar. För att uppfylla 
vårt syfte anser vi att det krävs en förståelse för vad en idrottsförening är, vad som reglerar 
och styr deras verksamhet. Det är viktigt att ha en faktagrund att utgå ifrån när vi diskuterar 
hur idrottsföreningar arbetar med etik och moral samt förtroende. Eftersom vår inspiration 
till arbetet kommer från bolagskoden anser vi att det är intressant att visa på relevanta 
likheter och skillnader mellan idrottsföreningar och aktiebolag. Jämförelsen mellan de två 
associationsformerna görs löpande i temat. Vi förutsätter att läsaren av denna uppsats redan 
idag besitter kunskaper i hur aktiebolag styrs, därför görs ingen presentation av detta ämne.  
 
3.1 Ideella föreningar 
 
Idrottsföreningar är i grunden ideella föreningar. För att förstå hur idrottsföreningar styrs och i 
slutändan kunna svara på vår problemställning hur idrottsföreningar arbetar för att skapa 
förtroende för sin verksamhet krävs det en medvetenhet om vad en ideell förening är. 
 
Ideella föreningar kännetecknas av att det är en sammanslutning av ett antal personer som har 
ett gemensamt ideellt ändamål eller bedriver en ideell verksamhet. Med ett ideellt ändamål 
menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En förening vars syfte 
är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse kan dock anses vara ideell så länge 
verksamheten inte bedrivs affärsmässigt för att uppnå sitt syfte, utan verksamheten måste 
bedrivas på ideell basis. Fackföreningar är en sådan typ av ideell förening. 26 Enligt Lundén & 
Lindblad är en ideell förening en juridisk person och har rättskapacitet, vilket innebär att 
föreningen:27 

 
 kan äga tillgångar, t.ex. fastigheter, datorer  
 ansvarar med sina tillgångar för sina skulder och andra förpliktelser 
 kan vara arbetsgivare 
 kan vara part inför domstolar och myndigheter 

 
För att en förening ska anses vara en juridisk person och därmed bildad måste tre krav 
uppfyllas. Föreningen måste ha antagit stadgar, valt ett särskiljande namn samt utsett en 
styrelse. Några ytterligare krav finns inte. För att en ideell förening ska anses bildad krävs 
således ingen registrering som det fordras i andra associationsformer.28 De enskilda 
medlemmarna går enligt Hemström helt fria från personligt ansvar och det gäller även 
ledamöterna i styrelsen.29 Ledamöterna kan dock bli personligt ansvariga om de inte uppfyller 
de tre grundkraven eller inte sköter föreningen på ett korrekt sätt.30

 
En ideell förening är förmånligt behandlad skattemässigt. Föreningen blir begränsat 
skattskyldig, d.v.s. att all inkomst förutom inkomst av näringsverksamhet som bedrivs 
yrkesmässigt och självständigt är befriad från skatt, om den uppfyller fyra krav som ställs upp 
i Inkomstskattelagen (IL):31

 
26 RSV 324,  s. 1 
27 Lundén & Lindblad, s. 11 
28 Ibid., s. 11 och 44 
29 Hemström, s. 105 
30 Eriksson & Svensson, s. 87-88 
31 IL 7 kap. 7-13§§ och 13 kap. 1§ 
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 Ändamålskrav: föreningens huvudsakliga syfte ska vara allmännyttiga, såsom 
religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande 
kulturella ändamål. Ändamålen får inte vara begränsade till vissa personers, 
föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. 

 Verksamhetskrav: föreningen ska bedriva sin verksamhet så att de allmännyttiga 
ändamålen tillgodoses. 

 Fullföljdskrav: föreningen ska bedriva verksamheten som skäligen motsvarar 
avkastningen av föreningens tillgångar, detta sett över en period av flera år. 

 Öppenhetskrav: föreningen får inte vägra någon inträde som medlem. 
 
Om inte samtliga krav är uppfyllda innebär det enligt Lundén & Lindblad att föreningen blir 
obegränsad skattskyldig, d.v.s. att föreningen blir skattskyldig för alla inkomster. Då gäller 
samma regler som för ekonomiska föreningar och aktiebolag.32   
 
Vi anser att en ideell förening har både likheter och skillnader med aktiebolag. Likheten 
mellan associationsformerna är att de i grunden är fria från personligt ansvar, kräver ett 
särskiljande namn och blir en juridisk person vid bildandet. Skillnaden är att det vid bildandet 
av ideella föreningar inte krävs något aktiekapital och registrering som det krävs för 
aktiebolag. Dessutom är ideella föreningar förmånligt beskattade något som aktiebolag inte 
är. Den förmånliga beskattningen av ideella föreningar tror vi beror på att deras verksamhet 
har ett ideellt syfte och människor arbetar gratis, vilket innebär att inte samma krav kan ställas 
på dem. Eftersom det ändå i grunden finns likheter mellan aktiebolag och ideella föreningar 
innebär att de kan lära av varandra.  
 
3.2 Idrottsföreningar 
 
För att få förståelse för problemställningen och en faktagrund att utgå ifrån anser vi att det 
krävs en grundligare beskrivning om vad som utmärker och styr idrottsföreningar.  
 
I och med att det inte finns någon lag som reglerar idrottsföreningar finns det inget som exakt 
talar om hur dessa bildas. Det ställs dock enligt Eriksson & Svensson en rad grundkrav:33

 
 Medlemmar, d.v.s. ett antal personer går samman för att samverka för en gemensam 

målsättning. 
 Öppenhet, d.v.s. medlemmar kan fritt inträda och utträda 
 Stadgar, d.v.s. den överenskommelsen som träffats mellan medlemmarna 

formaliseras i stadgar. 
 Kvalitet på stadgarna, d.v.s. stadgarna upprättas med Riksidrottsförbundets 

normalstadgar som grund och ska minst innehålla föreningens namn, ändamål samt 
bestämmelser om hur beslut ska fattas. 

 Namn på föreningen, d.v.s. det namn som föreningen antar och skriver in i stadgarna. 
 Styrelse, d.v.s. det organ som finns för att kunna ta beslut om föreningens 

angelägenheter. 
 
En skillnad mellan aktiebolag och idrottsföreningar som vi ser är att idrottsföreningar måste 
släppa in nya medlemmar i verksamheten något som företagen inte har skyldighet att göra. 
Idrottsföreningar har således en öppnare verksamhet än företagen. Det är något som är viktigt 

 
32 Lundén & Lindblad, s. 228 
33 Eriksson & Svensson, s. 17 
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att ha i åtanke vid en diskussion om hur idrottsföreningar respektive aktiebolag skapar 
förtroende för sin verksamhet.  
 
3.2.1 Stadgar 
 
Pallin menar att i den svenska idrottsrörelsen utgör idrottsföreningarna och deras medlemmar 
kärnan. För att kunna bedriva en verksamhet för alla medlemmar på ett bra sätt krävs att ett 
regelverk finns. För idrottsföreningar ställs det därför ett krav på att stadgar ska vara 
uppställda och dessa utgör en förenings viktigaste regelverk. Stadgarna är ett viktigt 
dokument och utgör själva grunden i verksamheten.34 Därför anser vi att det är viktigt att 
utveckla vad stadgarna är för att förstå hur en idrottsförenings verksamhet fungerar.  
 
Stadgarna ska hela tiden hållas aktuella, för Pallin menar att utan bra stadgar fungerar ingen 
förening. Det är genom stadgarna som medlemmarnas gemensamt överenskomna regler och 
principer om föreningsarbetet kommer till uttryck.35 För att undvika framtida diskussion är 
det enligt Eriksson & Svensson viktigt att stadgarna inte är för knapphändiga eftersom de är 
dessa som är avgörande i alla lägen, om de inte strider mot lagstiftningen. Det är även viktigt 
att stadgarna är väl genomtänkta eftersom det är komplicerat att ändra dem. De kan endast 
ändras genom beslut på föreningsstämma (årsmöte) och i vissa fall krävs det beslut vid två 
föreningsstämmor efter varandra.36

 
När idrottsföreningar ska upprätta stadgar rekommenderas att de tar stöd av RF:s stadgemall, 
den s.k. RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar. Denna stadgemall är i sig inga stadgar utan 
den ska endast ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar.37 Oavsett 
om stadgarna är upprättade utifrån normalstadgarna eller inte är det viktigt att de är 
begripliga. Om ingen vet vad stadgarna innebär skapar dessa bara oklarheter. Utöver stadgar 
rekommenderar Eriksson & Svensson att föreningar utformar ordningsregler, normer, interna 
arbetsbeskrivningar och andra eventuella behövliga policydokument.38

 
Stadgarna är för idrottsföreningar ett rättssnöre precis som aktiebolagslagen är för aktiebolag. 
Den tydlighet som vi tycker utmärker aktiebolagslagen är en förebild för föreningarnas 
stadgar. I stora delar reglerar de samma frågor som t.ex. bildandet, personligt ansvar och hur 
styrelsen utses. Eftersom idrottsföreningar inte har någon egen lag anser vi att stadgarna blir 
extra viktiga för dem. 
 
3.2.2 Föreningsstämman 
 
Det högsta beslutande organet i en förening är enligt Eriksson & Svensson föreningsstämman. 
På föreningsstämman får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten i föreningen. 
Detta tycker vi är ett exempel på den öppenhet som idrottsföreningar har. Det finns två former 
av föreningsstämmor, ordinarie och extra. Den ordinarie föreningsstämman hålls ungefär vid 
samma tidpunkt varje år, medan en extra föreningsstämma kan hållas när som helst under 
året. En extra föreningsstämma hålls då det finns en anledning till det som t.ex. att en 
styrelseledamot har avgått och måste ersättas.39  

 
34 Pallin, RF:sNormalstadgar – ett rättesnöre för Idrottsföreningar 
35 Ibid. 
36 Eriksson & Svensson, s. 19 och 23  
37 http://www.rf.se/t3.asp?p=13426 
38 Eriksson & Svensson,  s. 22 och 24 
39 Ibid., s. 50 
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Föreningsstämmans motsvarighet i aktiebolag är bolagsstämman. Alltså har både 
idrottsföreningar och aktiebolag en stämma varje år där medlemmar/ägare kan göra sina röster 
hörda. Detta tycker vi visar på att de i grunden är uppbyggda på liknande sätt när det gäller 
beslutsfattande.  
 
3.2.3 Styrelse 
 
Styrelsen väljs av föreningsstämman och har enligt Lundén & Lindblad det övergripande 
ansvaret för den löpande verksamheten såsom anställda, bokföring och förvaltning. Det är 
även styrelsen som ansvarar för kallelsen till stämmor och att förbereda ärenden som ska 
behandlas.40 Eriksson & Svensson menar att det inte finns några formkrav på vem som kan 
sitta i en styrelse, men det är viktigt att personen har något att tillföra och har den tid det tar 
att engagera sig för att hjälpa föreningen. Dessutom är det viktigt att personen får veta vad det 
innebär att sitta i styrelsen, vilka arbetsuppgifter som ingår i posten och vad som förväntas av 
personen. Att sitta med i en styrelse är ett förtroendeuppdrag och det är viktigt att de som 
sitter med i styrelsen ser till att uppfylla stadgarnas och föreningsstämmans målsättning. 
Styrelsen är till för att underlätta för idrottsledarna så att de slipper fundera över om de har råd 
att köpa in material eller hur de ska dra in pengar.41  
 
Internt i styrelsen brukar olika befattningar utses som t.ex. ordförande, vice ordförande, 
kassör, sekreterare och övriga styrelseledamöter. En förening måste ha en ordförande, men 
föreningsstämman kan låta bli att utse övriga poster. Alla ledamöter är ansvariga att se till att 
alla uppgifter blir skötta som de ska. Bara för att en person är kassör har inte den personen 
ensam det fulla ansvaret för att pengarna och redovisningen hanteras på ett korrekt sätt.42  
 
Föreningen är som sagts tidigare i arbetet en självständig juridisk person vilket innebär att 
styrelsemedlemmarna inte har något personligt ansvar för föreningens förpliktelser. Dock kan 
det komma i fråga om styrelsen eller en enskild ledamot bryter mot föreningens uppställda 
stadgar eller någon lag. En styrelse kan också bli personligt betalningsansvarig i fall 
föreningen hamnar på obestånd, d.v.s. att föreningen inte kan betala sina skulder i tid och det 
inte är tillfälligt. Det måste först visas att styrelsen har drivit verksamheten för långt utan att 
agera genom att t.ex. ställa in betalningar eller ansöka om konkurs.43   
 
Även här ser vi att det i grunden finns likheter mellan hur idrottsföreningar och aktiebolag 
styrs. Båda har en styrelse som beslutar och har ansvaret för verksamheten. Vidare väljs 
medlemmarna i styrelsen av bolagsstämman respektive föreningsstämman. Det personliga 
ansvaret som kan uppstå om styrelseledamöterna missköter sig inträder även det på liknande 
sätt.  
 
3.2.4 Reglering  
 
Som vi tidigare nämnt finns det idag ingen specifik lag som enbart behandlar ideella 
föreningar, såsom t.ex. aktiebolag har aktiebolagslagen. Utan de regleras utifrån generella 
principer, d.v.s. associationsrättsliga grundprinciper, god föreningssed och rättspraxis. 
Föreningarnas stadgar blir också oerhört viktiga då lag inom området saknas. Eriksson & 

 
40 Lundén & Lindblad, s. 84 
41 Eriksson & Svensson, s. 63-64 
42 Ibid., s. 67 
43 Ibid., s. 92-93 
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Svensson menar att lagen om ekonomiska föreningar kan fungera som en vägledning då den 
t.ex. innehåller regler om stämma och styrelse. Denna lag är dock inget som ideella föreningar 
måste följa.44   
 
Självklart står inte idrottsföreningarna helt utanför lagstiftningen utan enligt Lundén & 
Lindblad påverkas de av olika lagar som exempelvis:45

 
 lagen om anställningsskydd 
 köplagen 
 miljölagen 
 konkurslagen 
 bokföringslagen 
 olika skattelagar 

 
En stor skillnad mellan idrottsföreningar och aktiebolag är att aktiebolag har en egen lag. Det 
innebär att rättspraxis och föreningssed är väldigt viktiga för idrottsföreningarna. Detta anser 
vi ibland kan leda till att det som påverkar idrottsföreningar inte presenteras lika tydligt. 

 
44 Eriksson & Svensson, s. 10 
45 Lundén & Lindblad, s. 14 
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4. Tema två: Styrning 
 
Temat inleds med en beskrivning av hur styrningen går till i de olika respondentföreningarna. 
För att kunna förstå hur föreningarna arbetar för att skapa förtroende för sin verksamhet 
anser vi att det är viktigt att ha kunskap om hur föreningarna styrs. Vidare kopplas empirin 
ihop med agentmodellen, vilken tar upp problem som kan uppkomma vid styrning i 
organisationer. Agentproblemet är något som vi anser kan minska förtroende för 
föreningarnas verksamhet och vi tycker därför att det är viktigt att belysa då vi undersöker 
behovet av en uppförandekod. Temat avslutas med en presentation av vilka intressenter 
respondentföreningarna har och hur de arbetar för att skapa förtroende hos dessa.  
 

4.1 Styrelsen  
 
Som tidigare nämnts har styrelsen det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten. 
Hur många styrelseledamöter föreningen ska ha får de själva besluta om. De föreningar som 
intervjuades till denna uppsats skiljer sig inte mycket åt vad gäller styrelsen och dess arbete. 
Vi tycker att det under intervjuerna märks att BIF ishockey är en större förening än de andra, 
att deras styrelsearbete är mer organiserat och utvecklat. De har klarlagda roller och 
befattningsbeskrivningar för varje styrelseledamots uppgift. Detta är något som vi trots allt 
inte tycker är konstigt i och att med att de har ett känt varumärke. Vi tror att det ställs högre 
krav på professionalism i deras styrelsearbete för att allmänheten ska ha ett förtroende för 
föreningens verksamhet. 
 
I BIF ishockeys styrelse sitter nio ledamöter samt ett visst antal adjungerade. Att vara 
adjungerad innebär att man är med i styrelsen men har inte en aktiv roll eftersom man t.ex. 
har någon form av anställning inom föreningen. I GIF:s sektionsstyrelse, d.v.s. styrelsen över 
fotbollsverksamheten, sitter fem ledamöter plus två adjungerade styrelsemedlemmar. I 
GGIK:s hockeystyrelse finns det åtta ledamöter plus att kanslisten är adjungerad. BIF fotbolls 
styrelse består av nio ledamöter.  
 
Samtliga respondentföreningars styrelser träffas i genomsnitt en gång per månad, GGIK gör 
undantag för sommarmånaderna och deras styrelse träffas därför ungefär tio gånger per år. I 
respektive förening kan det sedan förekomma extra styrelsemöten av olika anledningar.  
 
4.2 Utbildning och erfarenheter 
 
Styrelseledamöterna i respektive respondentförening har ingen speciell utbildning för att 
utföra sina styrelseuppdrag. I BIF ishockey och GIF har de flesta styrelsemedlemmar 
erfarenheter av styrelsebefattningar sedan tidigare. De som sitter i BIF ishockeys styrelse har 
normalt sett erfarenheter genom att de antingen sitter med i olika styrelser eller att de har egna 
företag. Nya styrelsemedlemmar får även en introduktion om föreningen och de rutiner som 
finns. BIF ishockeys styrelsemedlemmar har instruktioner och manualer att arbeta efter i sina 
olika roller. På så vis vet styrelsemedlemmarna vilka regler som gäller. En kontinuerlig 
uppföljning av deras arbete sker genom att externa revisorer kontrollerar vad de gör.  
 
I GIF:s styrelse finns en adjungerad medlem som är utbildad till revisor och genom denne har 
styrelsen en bra källa för vilka lagar och regler som gäller kring idrottsföreningar. Den 
ekonomiansvarige på kansliet sköter sedan det operativa arbetet och även han besitter 
kompetens inom det ekonomiska området. Kanslistchefen på GIF fotboll påpekar att det är 
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styrelsen som har det yttersta ansvaret och därför sker det avrapporteringar av ekonomin på 
styrelsemötena. 
 
Här ser vi en klar skillnad mellan de mindre och större föreningarna. Styrelsemedlemmarna i 
BIF fotboll och GGIK sitter med i styrelsen mer av intresse och ideellt engagemang än på 
grund av sina erfarenheter utanför den ideella världen. Självklart finns det även i de mindre 
föreningarna vissa ledamöter som har mer erfarenhet av styrelsearbete än andra. Nya 
styrelsemedlemmar i de mindre föreningarna kommer ofta från någonstans i organisationen. 
Vem som ska göra vad inom styrelsen bestäms efter intresseområden. För att veta vad det är 
för regler som gäller försöker styrelsemedlemmarna i BIF fotboll hela tiden hålla sig 
uppdaterade. På det ekonomiska området har de en bra kassör som är mycket intresserad av 
att veta hur allt hänger ihop. Dessutom håller Skatteverket informationsmöten som de blir 
inbjudna till. I GGIK sköter deras kanslist allt det praktiska, såsom skatter och liknande.  
 
Skillnaden mellan större och mindre föreningar i detta hänseende anser vi är ganska självklart. 
Att sitta i styrelsen i de större föreningarna ger prestige och anseende. Något som resulterar i 
att det är fler som vill sitta med i dessa styrelser och lägga ner tid på det. I det mindre 
föreningarna handlar det mer om engagemang. I flertalet fall är det i dessa verksamheter 
föräldrar till barn i föreningen som engagerar sig. Det kanske börjar med en ledarroll för ett 
ungdomslag och efter ett tag väljs man sedan in i föreningens styrelse.  
 
4.3 Beslutsfattande och agentproblemet 
 
Beslutsfattande inom både företag och organisationer är enligt Hallgren inte alldeles enkelt. 
Att utgå ifrån att beslutsfattarna är rationella och tar hänsyn till all relevant information för att 
maximera värdet av beslutet som de klassiska modellerna gör, existerar inte i verkligheten. I 
verkligheten finns även beslutsfattarens egenintresse som påverkar dennes beslut.46  
 
Problemet med olika viljor inom en förening tog GIF:s kanslichef upp. Han menar att många 
föreningar ibland kan bli färgblinda och bara satsar på sitt topplag. De riskerar alla pengar och 
lånar till och med för att köpa nya spelare. Det innebär att de står där med ”skägget i 
brevlådan” och tio miljoner i skulder som kommer att gå ut över den resterande 
verksamheten. Det är ofta detta som leder till att föreningar har problem och i värsta fall blir 
tvungna att lägga ner sin verksamhet. Vi kan vid dessa problem dra paralleller till agentteorin. 
Enligt Lindberg beskriver agentteorin vad som sker när intressenterna har skiljaktiga mål och 
krav på en organisation47. Då alla pengar satsas på topplaget i en förening anser vi att det kan 
bero på att allas intressen inte tillvaratas utan att endast några får sina krav genomförda även 
om det inte är det bästa för föreningen i stort. Det är egenintresset som styr, inte ett rationellt 
beslut baserat på fakta.  
 
GIF:s kanslichef tog även upp dilemmat kring förtroendevalda kontra anställda, vilket 
agentteorin behandlar. Han menar att det är de anställda som i regel genomför de beslut som 
fattas av styrelsen. Detta kan skapa problem eftersom det är de anställda som besitter mest 
kunskap och erfarenhet inom området. I vissa fall kan det därför bli de som bestämmer i 
praktiken. Enligt Jensen & Meckling är det så agentförhållandet uppkommer, d.v.s. som ”ett 
kontrakt när en eller flera personer (principaler) anställer en annan person (agenten) att åt dem 
utföra något arbete som involverar att beslutanderätten överlåts till agenten”48. Mathews & 

 
46 Hallgren, s. 20 
47 Lindberg, s 3 
48 Mathews & Perera, s. 68  
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Perera menar att i och med att styrelsen och de anställda inte alltid har samma intressen i 
föreningen kan ett agentproblem uppstå.49 Agentproblemet blir enligt Lindberg större om det 
förekommer asymmetrisk information, d.v.s. att de anställda vet mer om organisationen än 
styrelsen. Det innebär att de anställda har ett informationsövertag och kan använda 
informationen för sin egen vinning.50  Enligt Hallgren leder detta till moraliska utmaningar. 
Att inte överdriva informationen för att själv få vinning, att veta att den andra inte lurar en 
fungerar tackvare ett ömsesidigt förtroende.51  
 
I och med att BIF ishockey också har anställda tror vi att detta problem förekommer även hos 
dem. Även om de kanske har den mest kompetenta styrelsen är det nog här som 
agentproblemet är som störst. De som sitter i styrelsen kommer utifrån vilket vi tror kan göra 
att styrelsemedlemmarna har svårare att sätta sig in i och överblicka verksamheten. Det 
innebär att de som arbetar i föreningen har bättre information om vilka beslut som bör tas. 
Detta kan leda till att fel beslut tas och att skandaler kan inträffa eftersom det förekommer 
asymmetrisk information. Ett exempel på det är att ekonomichefen kunde förskingra pengar 
eftersom han förmodligen hade mer information än styrelsen.    
 
Agentproblemet kan även vara applicerbart på BIF fotboll och GGIK även om de bara har en 
anställd. Styrelsen och ledarna i de olika lagen kan ha skiljaktiga meningar och intressen, 
vilket kan leda till konflikter dem emellan. BIF fotbolls ordförande menar att information är 
det svåraste att hålla på med och det kan ofta resultera i att tvister uppstår. Många gånger 
beror det på att informationen misstolkas eller att det går rykten som är felaktiga. Även 
GGIK:s sportansvarige menar att det ibland kan vara svårt att nå ut med information, att 
ledarna får informationen men inte tar del av den. Han upplever ändå att det fungerar relativt 
bra.   
 
Det kan i en idrottsförening utkristalliseras olika viljor och egenintressen. T.ex. vill de 
anställda ha en bra lön och ett gott arbetsklimat, supportrarna vill att det ska gå bra sportsligt 
och aktiva i ungdomsverksamheten vill att de ska få så mycket resurser som möjligt samtidigt 
som även elitlaget vill det. Medlemmarna i styrelsen kan även de ha olika syn på hur 
föreningen ska styras och vilka värden som ska utveckla föreningen. GGIK:s sportansvarige 
nämner att det varje år finns åsikter om att ungdomslagen tycker att det satsas mest på A-
laget, medan A-laget tycker att den övervägande delen av resurserna inom föreningen går till 
ungdomslagen. Skiljda viljor som står emot varandra.     
 
Enligt Lindberg är lagar ett av de viktigaste kontrollsystemen som finns för att åtgärda 
agentproblemen. Lagarna reglerar vad som får och inte får göras och ger påföljder om de inte 
efterföljs.52 För idrottsföreningar finns det inga specifika lagar, utan de är reglerade av praxis 
och egna utformade dokument. Vilket gör att denna form av övervakning inte finns i den 
ideella sektorn på samma sätt som inom företagsvärlden. Dock granskas och kontrolleras GIF 
och BIF ishockey, som vilket aktiebolag som helst, av revisorer och dessa blir då en form av 
övervakning att allt går rätt till i föreningen. Övervakning är en väg som kan väljas för att 
hålla agentproblemet i schack.    
 
Agentproblemet ser vi kan leda till att förtroendet för föreningar kan minska och det är därför 
relevant att belysa det i uppsatsen. Då det inte är samma människor som fattar beslut som 

 
49 Mathews & Perera, s. 69 
50 Lindberg, s. 7 
51 Hallgren, s. 23-24 
52 Lindberg, s. 5 
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genomför dem kan det som tidigare nämnts leda till moraliska utmaningar. Detta gör att tilltro 
till varandra blir viktigt. Finns inte tilltro till varandra inom föreningen tror vi att det blir svårt 
att skapa förtroende för föreningen externt i samhället. Det är därför arbetet med etik och 
moral är viktigt i idrottsföreningar. 
 
4.4 Intressentmodellen  
 
För att förstå varför idrottsföreningar arbetar med etik och moral samt förtroende anser vi att 
det är viktigt att veta vilka som har intressen i föreningarna. De beslut som styrelsen tar i en 
idrottsförening påverkar inte bara själva föreningen utan även dess intressenter. Det är för 
intressenterna som föreningen vill skapa förtroende för att få en fungerande verksamhet. 
Därför tycker vi det är relevant att visa vilka våra respondentföreningars intressenter är, för 
vilka de vill skapa förtroende. 
  
I litteraturen fann vi intressentmodellen som utgår från vilka intressenter ett företag har. 
Denna modell var utgångspunkten då vi gjorde en egen intressentmodell anpassad för 
idrottsföreningar som syns nedan i figur 1. Under intervjuerna frågade vi respondenterna vilka 
de anser är deras intressenter. Vår intressentmodell är väldigt lik den som finns för företag. 
Det viktiga med den här modellen är att den ger en överblick över vilka olika intressen som 
en idrottsförening måste ta hänsyn till.  
 
Figur 1. Intressentmodellen Idrottsföreningar 

Enligt Ax m.fl. bygger intressentmodellen på att det finns ett beroendeförhållande mellan 
organisationen och deras intressenter. Det krävs en balans mellan de bidrag som 
intressenterna lämnar till organisationen och de belöningar som lämnas tillbaka. Olika 
intressenter har skiftande krav, därför blir målet för organisationen att genomföra en 
kompromiss av intressenternas behov. Förtroende och tillgång till information är viktigt vilket 
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Källa: Egen bearbetning inspirerad av Thomasson, m.fl., s. 16
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leder till att organisationen måste ha god kontakt med sina intressenter. Kopplingen till 
omgivningen ökar i betydelse för att kunna genomföra sina idéer i verksamheten.53  
 
BIF ishockey försöker skapa förtroende hos sina intressenter genom att hela tiden informera 
om viktiga saker. Tala om vad de bedriver för verksamhet. GIF menar att förtroendet för 
föreningen hänger ihop med hur det går för föreningen. För dem är det viktigt att ha en bredd, 
en ungdomsverksamhet samtidigt som de har ett elitlag. Inom elitdelen är sponsorerna väldigt 
viktiga intressenter.  
 
GGIK menar att de skapar förtroende för sin verksamhet genom sin verksamhet. Deras arbete 
i klubben, sin syn på etik och moral skapar ett förtroende. De försöker hela tiden att få 
ungdomarna att våga, testa nya saker, de har i föreningen goda rykten om sig att ha bra ledare. 
Genom att bedriva en bra verksamhet skapar de ett förtroende. Att det i Elitserien idag finns 
11 spelare som tidigare spelat i GGIK är även det förtroendehöjande. Förtroende uppkommer 
även genom ett bra uppträdande av spelare och ledare.  
 
Alla respondenter menar att förtroendet är väldigt viktigt för dem. Skulle intressenterna 
förlora förtroendet skulle det direkt märkas i deras verksamhet. Intäkterna skulle gå ner, 
medlemsbortfall och spelare skulle söka sig till andra föreningar. 

 
53 Ax m.fl., s. 39-41 
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5. Tema tre: Etik och moral 
 
För att kunna besvara frågan hur respondentföreningarna arbetar för att skapa förtroende 
för sin verksamhet tycker vi att det är viktigt att få en förståelse för vad etik och moral är. 
Dessa begrepp utgör en stor del i respondentföreningarnas arbete med att skapa förtroende. 
Temat inleds därför med en redogörelse för vad etik och moral är. Vidare presenteras hur 
respondentföreningarna arbetar med etik och moral samt hur detta kan kopplas till teorin.    
 
5.1 Vad är etik och moral? 
 
På denna fråga finns det inget fullständigt svar. Olika författare anser att etik och moral går att 
beskriva på olika sätt. Enligt Brytting m.fl. kommer både orden etik och moral i grunden från 
grekiskan och betyder ”sedeslära”. Ett vanligt synsätt är att moral avser en handling eller 
praktiken, medan etik används om tänkandet och resonerandet. Alla har en moral men 
nödvändigtvis inte en etik.54 Enligt Bergkvist m.fl. kan det göras en uppdelning mellan etik 
och moral, att etik är en fråga om principer för moral och moral är frågan om hur vi faktiskt 
beter oss. Begreppen kan dock i stort sätt behandlas liktydigt.55 Liknande tankar framför även 
Philipson, han menar att somliga anser att moral är de värderingar som handlingar ger uttryck 
för. Medan etiken är den teoretiska reflektionen över moralen. Denna indelning är omtvistad 
och används inte av Philipson.56 Vi delar Bergkvist och Philipsons tankar och gör därmed 
ingen skillnad mellan begreppen etik och moral i uppsatsen. 
 
De flesta böcker kring företag och organisationer behandlar företagens etik och hur de ska 
arbeta med den. Denna etik går enligt Philipson att använda både på företag och ideella 
organisationer. Organisationsetik och företagsetik är uppbyggda på samma sätt och dessa ord 
går att använda synonymt. De har stora likheter med varandra, alla organisationer och företag 
måste ha en etik. Skillnaden blir innehållet, företagen har oftast vinstsyfte som kan leda till 
konflikter. Dessa konflikter uppkommer inte på samma sätt i ideella föreningar, utan de har 
andra problem. Sättet att arbeta med etik, den metodiska ansatsen, är dock lika för både 
företag och ideella föreningar.57 Därför anser vi att det som i litteraturen handlar om företag 
även har relevans för ideella organisationer. 
 
Det finns flera olika anledningar till varför företag och föreningar ska arbeta med etik och 
moral. Philipson menar att allmänheten idag ställer krav på att företag ska ha en hög etisk 
profil. De ska kunna förklara hur de ser på rätt och orätt samt hur de arbetar för att handla rätt. 
Vidare är det viktigt för de anställda att arbetsgivarna tar ett etiskt och socialt ansvar, för ju 
större ansvar de tar desto mer motiverade och lojala blir arbetstagarna. Om etiken brister kan 
det leda till att intressenterna överger organisationen. Arbetet med etik och moral bör vara väl 
förankrad och diskuterad i verksamheten. Det är viktigt att de som arbetar i organisationen 
känner till etiken och accepterar dess innehåll. Etiken och värderingarna ska styra 
handlingarna i organisationen och direkt påverka hur personer beter sig.58 Ett företag med 
etiska riktlinjer skapar enligt Philipson ett förtroende hos intressentgrupperna. En organisation 
utan etiska riktlinjer blir sårbar. Genomtänkta riktlinjer gör att organisationer bättre klarar av 

 
54 Brytting m.fl., s. 74 
55 Bergkvist m.fl., s. 13 
56 Philipson, s. 79 
57 Ibid., s. 22-23 
58 Ibid., s. 13 och 17 
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en granskning utifrån. Även organisationer som tidigare gjort övertramp kan med hjälp av etik 
återskapa förtroendet för sin existens.59  
 
För att förstå vad etik och moral är anser vi att man måste veta om att det finns en rad olika 
sätt att se på etik. Brytting menar att för att få en förståelse om vad moral är måste traditionen 
framgå, ett historiskt perspektiv på moral är viktigt.60 Det finns olika utgångspunkter som 
växt fram om hur man ska leva för att ha ett moraliskt liv. Några av dessa sätt som Tuleja 
beskriver är: 
 
 Absolutismen/fundamentalismen, innebär att man tolkar värden på ett rätlinjigt sätt. 

Sanningen går att slå upp i en bok eller så får man besked av någon som läst eller skrivit 
boken. Det är en bokstavstrogen inställning till moral som grundas på uppenbarad visdom, 
inte förvärvad. Denna har varit en viktig stöttepelare under en stor del av mänsklighetens 
historia. I religiösa samhällen har religion främjat den sociala sammanhållningen. Guds 
ord och den juridiska rättvisan har ansetts vara samma sak. En begränsning i detta synsätt 
är att uppfatta ”skriften”, det finns en rad olika skrifter att välja på bl.a. Bibeln, Koranen 
och t.ex. Darwins samt Freuds verk. Dessa skrifter går sedan att tolka på en mängd olika 
sätt. Vill man ha råd om t.ex. otrohet eller dödsstraff i Bibeln finns det luckor, motsägelser 
och liknelser. Detta innebär att Bibeln går att tolka på olika sätt och är egentligen inte till 
hjälp i moraliska frågor. Den allvarligaste invändningen mot fundamentalismen är att den 
tillåter en bokstavstrogen person att inte ta ansvar för sina handlingar. Skriften eller en 
lärd person i skriften bestämmer personens moraliska ställningstaganden. ”Jag lydde bara 
order” eller ”jag gjorde bara som lagen föreskriver”. Det kan leda till en falsk 
trygghetskänsla som är farlig i etiska sammanhang.61 

 
 Relativismen, är motsatsen till fundamentalismen. Den förnekar att det finns en 

utomstående auktoritet som kan ta ett moraliskt ställningstagande. Enligt Tuleja menar 
relativisterna att omdöme om en handling inte är ett omdöme utan ett uttryck för privata 
känslor, alltså existerar inte yttervärlden utan endast den personliga åsikten. Man ska inte 
bli oeniga om moraliskt handlande, den som har en annan uppfattning måste medge att det 
är ett uttryck för en gissning som saknar kontakt med verkligheten. Ingen människa kan 
fälla ett felaktigt omdöme eftersom åsikten inte speglar de faktiska förhållandena utan 
endast en åsikt om dem. Den moraliska statusen på en handling kan ändras genom att 
ändra sin åsikt och känslor om handlingen. Orimligheten som finns i dessa påståenden är 
uppenbar för relativisterna, men relativister följer tanken att det inte går att fälla några 
moraliska omdömen då dessa inte kan bevisas. Olika kulturer har olika moraliska koder. 
Denna syn på etik har använts i affärskretsar för att inte granska andra kulturers moral allt 
för närgånget. Detta för att kunna göra affärer med t.ex. förtryckarregimer och inte 
ifrågasätta det moraliska i mutor. Relativismen har därmed även det problem som 
fundamentalismen har. Den förnekar också existensen av ett moraliskt ansvar, att ta 
konsekvenserna av sina handlingar. Det som lockar med dessa två synsätt är att människor 
slipper ta egna ställningstaganden. För en beslutsfattande person är varken 
fundamentalismen eller relativismen till stor hjälp. Att göra affärer och skapa förtroenden 
innebär att man måste tänka efter och arbeta fram en plan för vad moral är.62 

 

 
59 Philipson, s. 90-91 
60 Brytting, s. 14 
61 Tuleja, s. 35-36 
62 Ibid., s. 36-38 



Hur idrottsföreningar skapar förtroende för sin verksamhet 
 
 

 29

                                                          

 Utilitarismen eller konsekvensetik63, menar att ingen handling är ond eller god i sig 
själv utan det är konsekvenserna som avgör moralen i handlingen. Det är målen inte 
medlen som räknas. Utilitarismens fader Jeremy Bentham, som levde på 1800-talet, 
menade att en moralisk handling var den som ger ”största möjliga lycka åt största möjliga 
antal”. En omoralisk handling var en handling som inskränker denna lycka. Kritikerna 
menade att lycka var ett oklart mål. Bentham ansåg att sunda förnuftet visar att lycka kan 
jämställas med lust och olycka med smärta. Det som ger oss lust är gott och det som ger 
smärta är ont. Alltså är det som ger nettoresultat av lust moraliskt och det som ger 
nettoresultat av smärta är omoraliskt. Detta synsätt går bra att använda i affärslivet och 
även i organisationer. För att ta reda på om ett beslut är riktigt eller inte är det rimligt att 
fråga sig hur mycket gott och ont beslutet för med sig och sedan jämföra dessa aspekter. 
Brytting m.fl. menar att de flesta tar hänsyn till konsekvensen vid beslut av olika 
handlingsalternativ64. Det finns även problem med detta synsätt. Sannolikheten är stor för 
att subjektiv partiskhet ska förvränga kalkylen, d.v.s. att personer sätter sin egen lycka 
framför andras. Beslut som strider mot den egna lusten kommer kanske inte att 
genomföras, man betraktar sig själv som ett undantag för de utilitaristiska reglerna. Detta 
sker varje dag genom att t.ex. chefer får avgöra om beslut ska vara för det allmännas bästa 
eller sin egen vinning. Den andra invändningen mot detta synsätt är rättviseproblemet. 
Utilitarismen vill uppnå ”det största goda”, vilket ofta innebär att förneka några 
människor sina rättigheter eftersom detta strider mot lyckan för det stora antalet. Det går 
att ha överseende med ondska bara det slutliga resultatet blir gott. Detta leder till att det 
kan bli många orättvisor i världen.65 Brytting m.fl. menar att utvecklandet av utilitarismen 
har lett till framväxten av demokrati som styrform. Det som gagnar de flesta har en hög 
legitimitet.66 

 
 Deontologi, även kallad pliktetik67, är studier av moraliska plikter. Detta synsätt menar att 

moral är det som överensstämmer med orubbliga principer som i sig själva är värda 
respekt. En sådan princip är rättvisa som definieras som att varje person får vad som 
tillkommer honom eller henne. Det är en formalistisk teori, d.v.s. den kräver att en 
handling ska uppfylla vissa krav för att vara moralisk. Handlingen ska oavsett 
konsekvenser stå i samklang med universellt giltig logisk struktur. En framstående 
förespråkare för denna syn var den tyske filosofen Immanuel Kant. Grundvalen är hans 
berömda doktrin om det kategoriska imperativet. Detta imperativ var det enda villkoret 
för moraliskt handlande som överrensstämde med det mänskliga förnuftet. Moraliska 
handlingar överensstämde med en moralisk lag som måste återföljas av alla rationella 
människor (imperativ) som inte påverkas av tid och rum (kategorisk). En moralisk 
handling identifieras genom tre egenskaper. Handlingen ska vara universell, alla 
människor i samma situation skulle utföra samma handling. Den skulle visa respekt för 
alla individer, människor var ändamål inte medlen. Handlingen skulle också vara 
godtagbar för alla rationella varelser. Ett konsekvent handlingssätt var viktigt. Pliktetiken 
är inte lika viktigt för affärslivet som konsekvensetiken. Dock anser filosofen Norman 
Bowie att det är omöjligt att göra affärer utan en moralisk lag från pliktetiken. Bedrägerier 
som förknippas med affärsmän och i vissa fall även idrottsföreningar uppkommer 
eftersom de bryter de tre konsekvensvillkoren som Kant ställt upp. Om alla alltid lurade 
varandra skulle inte affärslivet fungera. Handelspartners måste kunna lita på att deras 

 
63 Philipson, s. 98                                                                                                          
64 Brytting m.fl., s. 76 
65 Tuleja, s. 38-42 
66 Brytting m.fl., s. 76 
67 Philipson, s. 100 
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kompanjoner gör det moraliskt rätta och vidhåller affärsavtalet. Kopplar vi det till 
idrottsvärlden måste sponsorer kunna lita på att idrottsföreningarna är en förebild som de 
vill få sitt varumärke förknippat med.  Detta utgår bl.a. ifrån det som Bibeln kallar den 
gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni också göra 
dem ”68. Det innebär enligt Tuleja att man inte ska fråga hur man själv uppfattar saker, 
utan att fråga hur jag skulle uppleva det om jag var du. Denna metod är lätt att använda 
sig av för att göra det ”rätta”. Hederlighet av rent egoistiska skäl kan vara det bästa och 
historiskt sett är det oftast människor som har egenintresse som har klarat sig bäst i 
affärslivet. Att behandla sina affärsbekanta bra innebär att man blir bra behandlad tillbaka. 
Om man däremot lurar sina handelspartners kommer de inte vara partners längre. Detta är 
viktigt när det gäller förtroende och för att verksamheter ska fungera krävs förtroende.69 I 
Adam Smith grundläggande arbete The Wealth of Nations uppstod ett nära samband 
mellan ekonomi och etik. Han menade att allt utgick från egenintresse (self-love) som 
bestämde hur aktörer beter sig och vilka principer som marknaden borde följa.70 

 
5.2 Respondentföreningarnas arbete med etik och moral 
 
BIF ishockey arbetar allmänt med etik och moral genom att bygga varumärket Brynäs IF. Det 
är något som ingår i deras dagliga arbete, som en del av deras mål- och strategiarbete med 
mjuka värden. Vidare arbetar föreningen med dessa frågor utifrån olika styrdokument som de 
måste rätta sig efter. Dessa dokument kommer bl.a. från Svenska Ishockeyförbundet. Därifrån 
har de t.ex. fått ett utbildningspaket som heter ”Attityder” och detta går de igenom med alla 
spelare i föreningen. Utbildningen innehåller allt från hanteringen av alkohol till uppträdande 
samt många andra saker som är relaterat till att ingå i ett lag. Hur de ska uppträda och spela på 
ett moraliskt sätt. Extra viktigt är det att i juniorlaget diskutera frågor kring uppförande 
eftersom de är det lag som reser mest i föreningen. När spelarna sätter på sig sin klubbjacka 
ska de uppträda på ett visst sätt, då finns det vissa förväntningar på dem. Samma sak gäller 
även på ledarsidan. Lika viktigt är dessa frågor för elitspelarna och även de har vissa 
förhållningsregler att rätta sig efter, t.ex. vad gäller media och vem som uttalar sig om vad. 
Det finns en exakt fördelning om vem som gör vad. Spelaren uttalar sig om matchen och sin 
egen insats, tränaren svarar på frågor om lagets insats och resterande frågor besvaras av 
klubbdirektören eller sportchefen. Föreningen har policys och styrdokument som reglerar hur 
de ska förhålla sig till olika saker. Allt från en mediapolicy, attestinstruktioner, 
uppföranderegler, ledarrekrytering, toppning av lag samt hur träningen ska gå till i olika 
åldrar. Alla dessa olika dokument ska följas för att få ett rätt förhållningssätt i föreningen. Om 
någon bryter mot reglerna hanteras det oftast direkt av närmaste ledare. Om det eskalerar går 
ärendet vidare upp till ungdomskommittén eller i värsta fall till styrelsen.  
 
För tre år sedan uppdagades en skandal i BIF ishockey som stred mot deras moraliska synsätt, 
en ekonomichef förskingrade pengar. Detta hanterades direkt vid avslöjandet med avskedande 
och en polisanmälan. För att det inte ska hända igen har man gjort om attestinstruktionerna 
och reglerna kring hur penningmedel får hanteras. Vidare har de kopplat ihop alla system 
vilket gör att kontrollen blir bättre. Eftersom de gjorde rätt saker när skandalen inträffade 
skadade det inte varumärket eller förtroendet för föreningen nämnvärt. Så länge de är tydliga 
och hela tiden informerar om vad de gör skadas inte förtroendet av moraliska övertramp.  

 
68 Bibeln, Matteus 7:12 
69 Tuleja, s. 42-46 
70 Bergkvist m.fl., s. 31-32 
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BIF ishockey klubbdirektör menar att etik och moral utgör en viktig del när de ska bygga upp 
sitt varumärke utåt. Han pratade om mjuka värden som de vill utveckla. Varken GGIK eller 
BIF fotboll är så stora att de har ett behov av att arbeta med etik och moral utåt på samma sätt. 
Vi anser däremot att det kommer att bli allt viktigare för GIF att använda sig av etik och 
moral externt om de fortsätter växa och etablerar sig i Allsvenskan.  
 
GIF:s kanslichef menar att de arbetar på ett positivt sätt för att uppmuntra ett moraliskt 
förhållningssätt istället för att leta fel. De anser att de har en organisation för att motverka 
oegentligheter. Föreningen har en stark policy mot ”svarta” pengar, det förekommer inte hos 
dem. För att motverka att sådant förekommer har de en kontrollapparat med revisorer. De 
menar att det är möjligt att ”svarta” pengar förekommer i mindre föreningar men det finns inte 
en möjlighet till det i GIF. Skulle de betala ”svarta” pengar måste de först skaffa sig dessa 
pengar från början, något som de inte vet hur man får tag i. De har utformat en organisation 
som gör att det är praktiskt omöjligt. Även GIF menar att A-lagsspelarna är viktiga för deras 
etik- och moralarbete. De är ambassadörer för föreningen och det är viktigt att de sköter sig 
bra. Om så inte är fallet uppmärksammas det i media direkt och ger negativ publicitet för 
föreningen. GIF har även uppförandekoder som alla i föreningen ska följa. Koderna fungerar 
som ledstjärnor och ska genomsyra hela föreningen.  
 
I de större föreningarnas arbete med etik och moral anser vi att A-lagsspelarna är väldigt 
viktiga eftersom de är ambassadörer för föreningarna. Om spelarna missköter sig kommer det 
väldigt snabbt att resultera i dåligt publicitet för klubben. Vice versa om spelarna syns i 
positiva sammanhang leder det till god publicitet. Självklart kan det leda till dålig publicitet 
även om någon spelare i de mindre föreningarna missköter sig, dessa är dock inte offentliga 
personer på samma sätt. T.ex. Ove Molin, som är något av en rikskändis, kan inte göra något 
utan att det finns någon som vet vem han är. Däremot är spelarna i de mindre föreningarna 
inte kända på samma sätt. De har kvar en del av sin anonymitet.  
 
BIF fotbolls ordförande menar att etik och moral är en viktig fråga. Föreningen arbetar med 
frågor rörande etik och moral hela tiden även om det inte alltid är uttalat. Det visar sig bl.a. 
genom social fostran, att det ska vara kul att spela och nolltolerans mot rasistiska uttalanden. 
Även BIF fotboll talar om moraliska riktlinjer. Ordföranden i BIF fotboll menar att det är 
jättekul att arbeta med ungdomar, men ibland får hon nästan andnöd, med tanke på det ansvar 
som det innebär. Föreningar kan dra till sig mindre lämpade element. Det innebär att det är 
viktigt med riktlinjer, något som BIF fotboll idag skulle behöva göra tydligare. 
 
I BIF fotboll har de senaste åren inträffat två liknande incidenter i föreningen som strider mot 
ett moraliskt förhållningssätt. Båda gångerna har det handlat om att en förälder och en domare 
som blivit osams om ett domslut. I det ena fallet förekom det orala hot och i det andra rena 
handgripligheter. Vid båda tillfällena har polis tillkallats till platsen varefter stämningen 
lugnat ner sig. Ingen av incidenterna var av särskilt allvarlig art men det tog inte mer än fem 
minuter innan tidningarna ringde. Efter incidenterna diskuterades det med föräldrar och 
ungdomar om deras uppträdande för att motverka nya händelser. En av domarna fick inte 
heller fortsätta döma för föreningen eftersom klubben inte kunde ställa sig bakom hans 
beteende. BIF fotboll har även de ett policydokument men det är inte så ”levande”. Tanken är 
att de återigen ska få ett policydokument som är välanvänd i verksamheten. Samtidigt som 
ordföranden menar att de inte har någon aktiv kod hittar vi ändå en rad uppföranderegler och 
målsättningar på klubbens hemsida. I år ska föreningen även arbeta aktivt med föräldrars 
uppträdande. De har fått pengar från Handslaget och ska satsa dessa pengar i ett ”vett och 
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etikett”-projekt med föräldrarna. Med hjälp av broschyrer och en inspiratör ska föräldrarna få 
diskutera frågor kring uppträdande.  
 
GGIK har även de ett policydokument som är relativt gammalt och inte särskilt välkänt i 
verksamheten. De diskuterar dock frågorna som tas upp i koden och tänker i år börja använda 
den mer utåt för att informera om vad som gäller i föreningen. Detta kommer bl.a. ske genom 
att en broschyr delas ut till alla föräldrar vid de årliga mötena inför säsongen. Sportansvarige i 
GGIK menar att policyn bara är ett dokument som visar vad som gäller. Även om allt inte är 
uttalat och nedskrivet betyder inte att dessa regler inte finns i föreningen. Idrotten hjälper barn 
med social fostran, att lära sig uppträda på ett schysst sätt samt lära barn att arbeta i ett lag. 
Under sportansvariges tid i föreningen har inga större skandaler eller oegentligheter dykt upp. 
Självklart har det varit slitningar mellan föräldrar, ledare och domare. Det är något som är 
naturligt och inga svåra saker att reda ut. Alla är överens om att man ska uppträda på ett 
schysst och bra sätt, men samtidigt måste det finnas ett engagemang och det är något som 
lockar fram känslor. Föräldrar kan bli aggressiva och säga dumma saker. Det måste finnas en 
balans, det ska gå att prata på ett sakligt sätt utan att personangrepp tas till. Sportansvarige 
tror att föreningar ofta skulle fungera bättre om föräldrar tänkte mer på vad de säger till sina 
barn. Barn är i grunden väldigt duktiga på att lösa konflikter och ha förståelse, men ibland 
tycker han att föräldrars åsikter lyser igenom. Föräldrar behöver inte underblåsa saker och 
ting hemmavid, utan vill de diskutera något bör de göra det med ledaren inte med barnen. Han 
understryker samtidigt att det är otroligt viktigt för en förening att ha föräldrarna med sig, att 
de ställer upp frivilligt och arbetar på matcher, skjutsar osv. 
 
Under våra samtal med respondentföreningarna märker vi att frågor som rör etik och moral är 
mycket viktiga och det är något som alla arbetar med. Att föreningen har ett etiskt 
förhållningssätt skapar förtroende. Vi kan se kopplingar i deras arbete med etik och moral till 
två av de olika synsätten som nämndes tidigare i detta tema: konsekvensetiken och 
pliktetiken. Till stor del präglas alla respondentföreningars arbete på liknande sätt av 
konsekvensetikssynsättet. Innan saker och ting genomförs tänker de på konsekvenserna av ett 
handlande och arbetar med förebyggande insatser. Bland annat sker det genom att utbilda 
medlemmarna i föreningen för att få dem arbeta på ett moraliskt godtagbart sätt. Även 
föräldrarna involveras i detta arbete. Respondentföreningar tycker det är viktigt att alla 
medlemmar uppför sig på ett bra sätt.  
 
De större föreningarna har betydligt mer resurser att använda för att utveckla och arbeta med 
koder. Både BIF ishockey och GIF har flera anställda som gör det möjligt att arbete med 
dessa frågor. De mindre föreningarna har endast en anställd vardera. Det tror vi är den största 
skillnaden mellan de större och mindre föreningarna. De mindre föreningarna måste arbeta 
med etik- och moralfrågor på sin fritid, utanför sina ordinarie arbeten, vilket vi tror gör att 
dessa frågor ofta blir bortprioriterade. Det som kommer först är att skapa möjligheter för 
spelarna att utöva sin sport och mer praktiska göromål konkurrerar bort arbetet med koder. 
Det innebär inte samma sak som att mindre föreningar inte arbetar med etik och moral. Utan 
att deras arbetssätt ser annorlunda ut. De arbetar hela tiden i sin verksamhet med social 
fostran, att lära barnen vad som är rätt och fel. Vi får under våra samtal med de mindre 
föreningarna en känsla av att det även för dem blir allt viktigare att deras arbete med etik och 
moral får en större roll i verksamheten, att det blir mer uttalat för hur man ska uppträda i 
föreningens namn.  
 
Tidigare i detta tema har det nämnts att ett problem med konsekvensetiksynsättet är subjektiv 
partiskhet. GIF:s kanslichef påtalade att detta just kan skapa ett problem i idrottsföreningar. 
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Ofta hamnar en klubb i en skuldsituation för att de satsar för mycket på sitt ”bästa” lag i 
föreningen istället för att se till alla lags bästa. De blir fartblinda för att de vill ha ett elitlag. 
Det är några personers egenintresse som styr handlingen och därmed är det ingen moralisk 
handling enligt konsekvensetiken eftersom den inte ger största möjliga lycka åt största 
möjliga antalet.  
 
De uppförandekoder som respektive respondentförening har ställt upp bygger inte bara på 
konsekvenser av olika handlanden. Deras arbete med etik och moral präglas också mycket av 
pliktetiksynsättet, vilket innebär att koden till en viss del även är en plikt. Det finns saker i 
den som är ”heliga” och ska därför följas. Koderna som föreningarna har och deras arbete 
med etik och moral utgår mycket från Bibelns gyllene regel. Denna ligger till grund för hur 
man uppträder och arbetar i föreningarna. GGIK menar att det hela handlar om att vara ärlig, 
d.v.s. inte säga en sak och göra en annan. Det är ett enkelt sätt att skapa förtroende gentemot 
spelare, föräldrar och andra intressenter. En viktig intressent som alla respondentföreningar 
satsar på är sponsorer. Det är viktigt att föreningen håller vad de har lovat sponsorerna. Detta 
för att få goda relationer samt någon som kan hjälpa till och finansiera verksamheten. Från 
detta går det att dra paralleller till Adam Smiths teorier om att det är egenintresset som styr 
handlandet. Föreningarnas egenintresse styr deras etiska handlande. GIF och BIF ishockey 
konkurrerar om samma sponsorer i Gävle. Då GIF inte har lika mycket pengar att röra sig 
med som BIF ishockey satsar de därför mer på en personlig kontakt för att få sponsorer. BIF 
fotboll är betydligt mindre än de två större respondentföreningarna, där visar sig 
pliktetiksynsättet mer genom att de håller vad de har lovat sina sponsorer som att t.ex. sätta 
upp reklamskyltar i tid. 
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6. Tema fyra: Förtroende 
 
Detta tema syftar till att besvara huvudfrågeställningen om det finns ett behov av att införa en 
uppförandekod för idrottsföreningar. Temat inleds med en beskrivning av den svenska 
bolagskoden för att se om det går att få inspiration av den vid framtagandet av en eventuell 
uppförandekod för idrottsföreningar. För att uppfylla frågeställning om hur idrottsföreningar 
arbetar för att skapa förtroende för sin verksamhet sker en beskrivning av 
respondentföreningarnas egna uppförandekoder. Vidare visar vi på likheter och skillnader 
mellan respondentföreningarnas uppförandekoder och bolagskoden. Temat avslutas med 
respondentföreningarnas och våra egna tankar kring förtroende och en eventuell 
uppförandekod.  
 
6.1  Den svenska bolagskoden 
 
Den svenska bolagskoden var vår inspiration för att genomföra denna uppsats. Att upprätta en 
uppförandekod för idrottsföreningar skulle kunna göras med bolagskoden som förebild. För 
att uppfylla den del av vårt syfte som var att se om tankar i bolagskoden kan appliceras på 
idrottsföreningar presenterar vi nedan relevanta delar av den svenska bolagskoden.  
 
Bolagskoden infördes halvårsskiftet 2005.71 Syftet med koden är att förbättra styrningen i 
svenska bolag. Den riktar sig främst mot aktiemarknadsbolag men kan även tjäna som en 
förebild för andra kategorier av företag. Detta bör i förlängningen leda till ett effektivare och 
mer konkurrenskraftigt näringsliv och samhälle72. Vidare menar Svernlöv att syftet är att höja 
förtroendet hos utländska investerare och andra aktörer på kapitalmarknaden om att svenska 
bolag styrs på ett bra sätt och på så sätt främja svenskt näringslivs behov av riskkapital.73  
 
Enligt Ollevik vill man med koden motverka kritiken om bristen på insyn, kamaraderiet samt 
de skenande ersättningsnivåerna. Organisationerna inom näringslivet såg en risk att en 
reglerande lagstiftning skulle utvecklas och bli ett hämmande regelverk. De agerade efter 
principen ”heller förekomma eller förekommas”. Det innebar att näringslivet själv tog 
initiativet till en svensk bolagskod.74 Enligt Wennberg har bolagskoden utvecklats för att 
kraven på information, insyn och genomlysning gör att det idag krävs mer för att behålla ett 
förtroende för näringslivet75. 
 
Koden innebär enligt Svernlöv att ägarna, d.v.s. bolagsstämman, ska få mer att säga till om i 
företagen. Den behandlar det beslutssystem genom vilka ägarna direkt och indirekt styr 
bolaget. Koden är ett led i en självreglering av det svenska näringslivet. Det bygger på 
principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från 
enskilda regler men de måste då redovisa skälen till avvikelsen. Passar inte en regel för ett 
företag kan de avstå från den regeln med en motivering. Ambitionsnivån kan på detta sätt 
läggas högre än om reglerna skulle vara tvingande.76  
 

 
71 Svernlöv, förord 
72 SOU 2004:130, s. 4 
73 Svernlöv, s. 6-7 
74 Ollevik, Nya bolagskoden ska återskapa förtroende, 
75 Wennberg, Förtroende – det krävs mer för att få det idag 
76 Svernlöv, s. 10-11 och 14 
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Huvudtanken med bolagskoden är att ägare för företag måste ta ansvar för sitt innehav. 
Genom att ägare på bolagsstämman utövar inflytande i företaget främjas en sund maktbalans 
mellan ägare, styrelse och ledningen.77  
 
Enligt Svernlöv är det aktiebolagslagen (1975:1385) samt den nya aktiebolagslagen ligger till 
grund för reglerna i koden. Anledningen till utvecklandet av koden var upplevelsen att det 
behövs en heltäckande sammanställning av vad som är god bolagsstyrning men även höja 
ambitionsnivån på den gällande praxisen.78

 
Koden innehåller en rad detaljerade regler, vi kan inte med hänsyn till uppsatsens läsbarhet 
redovisa alla. Nedan följer dock en presentation av huvudpunkterna i koden för att kunna 
förstå vad den reglerar. Största delen av informationen om bolagskoden kommer från 
proposition SOU 2004:130, svensk kod för bolagsstyrning.  
 
6.1.1 Bolagsstämman och tillsättning av styrelse samt revisor 
 
Koden innehåller detaljerade regler om hur kallelsen till bolagsstämman ska gå till samt hur 
bolagsstämman ska genomföras. Exempel som att kallelsen till bolagsstämman ska göras i 
god tid och regler som bestämmer hur ordföranden till bolagsstämman ska utses samt vilka 
uppgifter ordföranden har.79

 
Val av styrelser ska enligt koden ske genom en öppen process som ska vara styrd av ägarna. 
Valberedningen är ett centralt organ och ska enligt koden bestå av minst tre personer. I 
urvalsprocessen ska det tas hänsyn till om ledamöterna uppfyller den kravprofil som ställs på 
dem, vidare ska det genomföras en systematisk procedur i urvalet och beakta förslag som 
inkommit från aktieägare. En person som är nominerad att ingår i styrelsen ska om det är 
möjligt medverka på stämman för att svara på frågor. Bolagsstämman ska besluta om 
ersättning till styrelsen. Styrelseledamöter ska inte erhålla utdelning i aktie- och 
incitamentprogram riktade till bolagsledning och andra anställda. Om ett bonusprogram ska 
riktas enbart till styrelsen ska bolagsstämman besluta om villkoren för programmet. 
Tillsättande av revisor ska ske genom en särskild valberedning. Revisorn ska även medverka 
vid bolagsstämman för att svara på frågor.80  
 
6.1.2  Styrelsen81

 
Styrelsens uppgift är enligt koden i första hand att förvalta bolagets angelägenheter så att 
ägarnas intresse tillgodoses på bästa sätt. Styrelsens oberoende är en väsentlig punkt i koden. 
Majoriteten i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En 
person som varit VD i bolaget eller ett närstående bolag de senaste fem åren kan inte anses 
oberoende och får alltså inte sitta i styrelsen. Styrelsen och VD:n måste även fortlöpande 
utvärdera sig själva samt ledningen. Styrelsen ska ha en sammansättning präglad av 
mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt eftersträva en 
jämn könsfördelning.  
 

 
77 SOU 2004:130, s. 10 
78 Svernlöv s. 5 
79 SOU 2004:130, s. 11-12 
80 Ibid., s. 12-14 
81 Ibid., s. 14-18 
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Styrelseledamöterna är skyldig att ägna den tid och omsorg samt ha den kunskap som krävs 
för att tillvarata bolagets och ägarnas intressen. En styrelseledamot får inte ha för många 
styrelseuppdrag att denne inte hinner ägna bolagen tillräcklig tid. Styrelseledamöterna är 
skyldiga att tillägna sig den kunskap om bolaget som krävs för uppdraget. En ny 
styrelseledamot ska genomgå introduktionsutbildning som är lämplig. Styrelsens ordförande 
har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete bedriv på ett effektivt sätt. Denne ska väljas av 
bolagsstämman.  
 
Styrelsens anvisningar i form av arbetsordning, instruktioner och rapportinstruktioner ska 
vara anpassade efter företaget och varje år ska arbetsordningen prövas efter relevans och 
aktualitet. Styrelseprotokoller ska innehålla vilka ärenden som behandlats, vilka beslut som 
fattas samt vilket underlag som finns till besluten. 
 
Styrelsen ansvarar för den finansiella rapporteringen och att denna är upprättad i enlighet med 
lagen. Tillsammans med VD:n ska styrelsen lämna en försäkran om att såvitt de känner till är 
årsredovisningen upprättad med god redovisningssed. De ansvara för att ha ett formaliserat 
och transparent system som säkerställer fastlagda principer för hur den finansiella 
rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. Styrelsen ansvarar för bolagets interna 
kontroll i syfte att skydda ägares investeringar och bolagets tillgångar.   
 
6.1.3 Bolagsledning och information om bolagsstyrning 
 
VD:n har en särställning i bolagsledningen. Den innefattar att rapportera till styrelsen om 
bolagets utveckling, vara förslagsställare och föredragande i frågor som arbetats fram i 
bolagsledningen samt att förse styrelsen med den information de behöver för att bedriva sitt 
arbete. Styrelsen ansvarar för att presentera förslag till hur bolagsledningen ska avlönas till 
bolagsstämman. Sedan får bolagsstämman besluta om löner och eventuella 
incitamentprogram.82

 
Till bolagets årsredovisning ska det enligt Svernlöv bifogas en rapport om 
bolagsstyrningsfrågor. Om rapporten har granskats av företagets revisor ska det framgå. 
Vidare ska det presenteras om bolaget tillämpat koden och hur det arbetet gått till. Om de 
avvikit från någon regel i koden ska denna motiveras, d.v.s. ”följ eller förklara”.83  Till 
årsredovisning ska även styrelsens rapport om den interna kontrollen samt revisorns 
granskningsberättelse över denna rapport bifogas.84  
 
Som vi ser det är koden inte något revolutionerande, många av reglerna i koden har funnits i 
någon form tidigare. Det som är bra är att det nu finns samlat på ett ställe. Det är klara regler 
om vem som ansvarar för vad. Vad det innebär att vara VD och styrelseledamot. Ingen kan 
längre hävda att de inte vet vad som gäller. Som vi ser det är målet med koden att få företagen 
att bli mera öppna och transparenta om sin verksamhet och hur beslutsfattande går till. Det är 
ett försök att ge tillbaka ägarna makten. Det går att säga att målet är att uppnå den öppenhet 
som vi ser redan idag är typiskt för idrottsföreningar.  
 

 
82 SOU 2004:130, s. 19-20 
83 Svernlöv, s. 119-120 
84 SOU 2004:130, s. 20-21 
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6.2 Respondentföreningarnas uppförandekoder  
 
Alla våra respondentföreningar har olika styrdokument och uppförandekoder som de 
använder sig av i verksamheten. Detta är inte något unikt för idrottsföreningar. Även många 
företag har idag uppförandekoder eller code of conduct för att skapa förtroende för sin 
verksamhet.  
 
Anledningen till att presentera respondentföreningarnas koder är att uppfylla frågeställningen 
om hur idrottsföreningar arbetar för att skapa förtroende för sin verksamhet i samhället. Koder 
kan vara en väg att gå för att skapa förtroende som vi anser är nära sammankopplat med 
arbetet med etik och moral.  
 
Vi kan med hänsyn till omfattningen inte redovisa allt som står i koderna. Det som 
presenteras nedan är det som vi anser är relevant. Även respondenternas egna tankar och 
funderingar kring koderna presenteras. Som tidigare sagt fick vi tyvärr inte ta del av BIF 
ishockeys koder och policys därför kan inte dessa visas.  
 
6.2.1 GIF:s  uppförandekoder 
 
GIF har två uppförandekoder som styr hur deras verksamhet ska utföras, en som vänder sig 
föräldrar och en som riktar sig till spelare, ledare och andra aktiva i föreningen. Dessa två 
broschyrer menar kanslichefen att GIF har fått mycket beröm för av bl.a. 
Gästrikefotbollsförbund och andra klubbar. Än så länge är det ett relativt internt dokument, 
det finns t.ex. inte på hemsidan utan måste fås direkt av GIF. Dokumenten ska hela tiden vara 
föremål för översyn och de ändras eller uppdateras årligen. GIF ska i år försöka nå ut mer 
med informationen. Bland annat genom att lägga ut koderna på hemsidan, detta för att de 
anser att dokumenten är ett bra sätt att skapa förtroende för klubben. 
 
Broschyren ”Att vara förälder till barn i Gefle IF fotboll”, ska ses som en vägledning för hur 
alla vuxna inklusive föräldrar ska uppträda och förhålla sig till barnens fotbollsspel. Viktiga 
punkter som tas upp i broschyren är: 
 

 ”Alla ska få spela”, är den grundläggande policyn i GIF.  
 GIF ser det som ett plus om föräldrar är intresserade och engagerade. Stöd och 

uppmuntran är viktigt för att barnet ska känna glädje och trygghet med fotbollen. 
 Föräldrar ska acceptera att det är tränaren/lagledaren som ”coachar”. GIF följer och 

stödjer Fair Play. 
 Föräldrar ska hjälp barnet att komma i tid till samlingar samt ansvara för barnet före 

och efter dessa samlingar. 
 Föräldrar är representanter för GIF, ett positivt och gott uppförande är positivt för 

föreningens och fotbollens anseende. Var vänlig, använd inte ironi eller sarkasmer i 
umgänge med barnen. 

 Alla ska uppträda respektfullt och värdigt mot motståndarens ledare, spelare samt mot 
domaren.  

 
Den andra broschyren som GIF använder sig av heter ”Spelaren i centrum”. I denna skrift 
beskrivs GIF:s riktlinjer, stödfunktioner, mål och ledstjärnor som finns i föreningen. Denna är 
indelad i tre delar: bredd (upp till 12 år), spelarutveckling (13-16 år) och topp (16 år och 
uppåt). Varje del tar upp hur träningen ska gå till i respektive årskull, de små barnen ska satsa 
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mest på att ha roligt och spela boll. Ju äldre barnen blir desto mer teknik, spelförståelse och 
träningsdos ska de få. Viktiga punkter som tas upp i denna broschyr är: 
 

 Målet med GIF är att bedriva fotboll på både elitnivå och breddnivå, dessa två grenar 
ska komplettera varandra. Alla ska kunna vara med i föreningen som spelare, ledare, 
föreningsdomare eller supporter.  

 Målet är vidare att barnen ska ha roligt med sin fotboll, alla ska få möjlighet att spela 
t.o.m. 17 år. Det är självklart att alla ska få delta.  

 Matchresultat är inte viktiga. Ledare för lag i bredden får aldrig prata om viktigare 
matcher eller matcher som måste vinnas. För de yngre stödjer GIF tabellösa serier. Det 
är bara A-lagets resultat som är viktiga.  

 Spelaren ska vara i centrum, det innebär att spelare som fotbollsmässigt utvecklas 
tidigare än sina jämnårig ska flyttas upp till en äldre trupp. Alla som tränar 
regelbundet ska också få spela matcher regelbundet.  

 
Det är dessa två dokument som styr uppträdandet i GIF. Om någon bryter mot 
förhållningsreglerna försöker de rätta till problemet men sker ingen förbättring kan det i 
förlängningen leda till ett uteslutande ur klubben. Helt nyligen blev en person bortplockad 
från sin tjänst som ledare för ett ungdomslag p.g.a. upprepade avsteg från uppförandekoden. 
Det han bland annat hade brutit mot var de grundläggande ”alla ska få spela”, ”resultatet är 
inte viktigt” samt ”spelaren i centrum”. Tränaren hade då upprepade gånger toppat sitt lag för 
att vinna matcher vilket innebar att alla inte fick spela. Vidare hade han hållit kvar talanger i 
sitt eget lag istället för att utgå från individen och flyttat upp denne till äldre lag, allt för att få 
ett bra lag själv och vinna. Att ta bort honom var enligt kanslichefen på GIF en jobbig 
process. Han menar att vissa föräldrar ansåg att tränaren gjorde rätt, föräldrarna kan inte 
policyn lika bra som de som arbetar i föreningen. Tränaren hade även alltid väldigt bra 
förklaringar till sitt beteende, till varför han inte följde policyn. Tillslut blev det hela ohållbart 
och han är nu bortplockad från sitt uppdrag.  

 
Vi tycker att GIF har en bra och välutvecklade kod, den är nära verksamheten. Under vår 
intervju upprepade kanslichefen flera gånger att ”spelaren i centrum” är viktigt. GIF vill att 
spelarna ska utvecklas och ha roligt, alltså utgår uppförandekoderna från spelaren. Att en 
ledare blivit avstängd för att han brutit mot koden är ett tecken på att det är en kod som 
används i verksamheten. Det är ingen ”hyllvärmare” som finns bara för att det ska se bra ut, 
något som vi anser skapar förtroende för GIF och deras verksamhet. Ännu bättre kan koden 
bli om de börjar använda den mer utåt och informerar om att koden finns och att alla i GIF 
ska stå för den. Den blir då även mer klargjord för föräldrarna i verksamheten. Det kan leda 
till att nästa gång en ledare bryter mot uppförandekoden förstår föräldrarna bättre att denne 
gör fel och det blir en enklare process att ändra beteendet. 
 
6.2.2 GGIK:s  Målsättningshäfte 
 
GGIK har även de en uppförandekod för sin verksamhet. Detta dokument är som sagt inte 
särskilt använt ute i föreningen. Målet är att alla som är engagerade i föreningen ska ta del av 
koden. Det som beskrivs i den är hur föreningen vill arbeta. Häftet tar upp såväl uppförande 
som hur träning ska gå till i olika åldersgrupper. Precis som i GIF går det från lek för de 
minsta till spelförståelse för de större. Häftet har framtagits för att kartlägga för ungdomar, 
ledare och föräldrar vad som gäller i GGIK.  
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Målet med GGIK är att välkomna, sysselsätta och behålla så många ungdomar som möjligt. 
Det primära målet är att hand i hand med en bred social verksamhet utveckla spelare till 
GGIK:s seniorlag. Ambitionen är att ungdomslagen ska höra till distriktets bästa. Ingen 
urgallring av spelare ska ske före ingången till B-pojkålder. 
 
GGIK ska i spel sätta ihop starkaste möjliga lag. Det ska löpande gå ut information till 
föräldrar och aktiva i föreningen. Alla som slutar att spela ishockey i föreningen ska erbjudas 
utbildning till tränare, domare, funktionär eller ledare i klubben.  
 
Målet är att alla ledare i föreningen ska: 
 

 Vara utbildade genom Ishockeyförbundets barnledarutbildning och ishockeyns 
stegutbildning. 

 Ge ungdomarna en meningsfull fritidssysselsättning i trevlig miljö. De ska leda 
ungdomarna till ärlighet, noggrannhet och punktlighet.  

 Ta ett ansvar gentemot klubben när någon spelare uppträder på ett felaktigt sätt. 
 Vara ett föredöme i kontakt med domare och klargöra domarens svåra roll 
 Lära ut spelet och regler efter spelarens egna förutsättningar. 

 
Föräldrarna är viktiga och ett nära samarbete med dessa är en förutsättning för verksamheten. 
Lagen behöver hjälp ekonomiskt men även på andra sätt stöd. Uppmuntran, tröst, finnas till 
hands och alltid vara positiv. Ge tid att lyssna på funderingar om spel, kamraterna eller 
ledarna. Föräldrar som gör detta blir en tillgång och inte en belastning för laget.  
 
Uttagning av lag och matchning görs av ansvarig tränare/ledare. I de två yngsta serierna ska 
alla spela lika mycket. Har föräldrar åsikter om verksamheten bör dessa redovisas under de 
årliga föräldraträffarna, inte under säsong då spelare och ledare behöver arbetsro. I hemmet 
ska en saklig diskussion föras som framhäver lagprestationen. Att erbjuda pengar för t.ex. 
gjorda mål är förbjudet.  
 
För lagorganisationen finns det ett uppbyggt system som ska följas. Som grundprincip ska 
varje spelare tillhöra sin ålderskull om inte spelaren ligger före i utveckling och mognad, då 
kan de flyttas upp med föräldrar och ledares samtycke. Det får inte bli för många spelare i ett 
lag att träning och socialt omhändertagande blir lidande.  
 
Spelarna är grundpelaren i verksamheten. För att få en klubbkänsla och gott kamratskap ska 
tränaren avgöra vem som spelar matcherna. Inga rättvisekrav finns, dock ska spelare som 
gjort sitt yttersta på träningen premieras. Spelarna har skyldighet att anpassa sig efter ledares 
anvisning på match och träning, anmäla förhinder i god tid samt komma i tid för samlingar för 
matcher och träningar 
 
I det personliga uppträdandet gäller följande: 
 

 Rökning, alkoholförtäring eller droger är absolut förbjudna i samband med samlingar, 
träningar, matcher och resor som anordnas av GGIK. Snus nedsätter förmågan att göra 
sitt bästa på träning och matcher.  

 Respektera ledare, domare, funktionärer och idrottspersonal 
 En bra ishockeyspelare inte bara tränar utan sköter sig även utanför banan.  
 Efter matchen ska spelaren tacka motspelaren för matchen med ett handslag. 
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Sportansvarig diskuterade häftet under intervjun, han menar att det finns vissa inslag i den 
som kan vara provocerande. T.ex. begreppet att ”starkaste lag” alltid ska tas ut. Dock behöver 
inte starkaste laget alltid vara laget med bäst spelare. Utan hänsyn ska alltid tas till t.ex. 
skador, träningsflit osv. Häftet upprättades 1984 och reviderades senast 1994. Att det är tio år 
sedan det gjordes någon ändring i häftet tycker vi märks. Innan häftet ska börja användas 
aktivt i föreningen kanske det skulle behövs en omskrivning. Ett exempel på det är att de tar 
avstånd från alkohol och droger men inte mot snus. Grundtankarna i häftet är bra, som 
sportansvarige uttryckte ”mycket är sunt förnuft”. Att få ner dem på pränt gör det sunda 
förnuftet tydligare och skapar förtroende. Vi tycker att det är bra att de i föreningen har förbud 
mot individuella belöningar som t.ex. pengar för gjorda mål. Det tror vi leder till en bättre 
sammanhållning i respektive lag.  
 
6.2.3 Förhållningsregler från BIF fotbolls hemsida85

 
Som tidigare nämnts är inte BIF fotbolls uppförandekod särskilt använd i föreningen. BIF 
fotboll är ändå den enda av respondentföreningarna som publicerar uppföranderegler på sin 
hemsida. Det anser vi går att se som en form av kod. Den är även via hemsidan lättillgänglig 
för de aktiva i föreningen.  
 
Målsättning för BIF fotboll är att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt 
fotbollsspel i Brynäs IF samt att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De som 
spelar i BIF fotboll ska respektera regler och normer, både inom fotbollen och samhället i 
övrigt samt visa respekt för andra människor. Klubben ska erbjuda en kvalitativ och bra 
fotbollsutbildning och en klubbkänsla som spelarna kan vara stolta över. Spelarna ska agera 
både på och vid sidan av planen som goda representanter för föreningen. BIF fotboll vill 
skapa ett urval för föreningens seniorlag genom en stor bredd på verksamheten.  
 
Vidare finns det en del som reglerar hur träningen ska gå till i olika årskullar inom 
föreningen. Från nybörjarfasen där barnen ska lära sig att springa, hoppa och leka med bollen 
till utvecklingsfasen där ungdomar lär sig mer om spelet och dess taktik. Beroende på i vilken 
åldersgrupp som laget är ställs det olika krav på tränarna. I nybörjarfasen går det bra med 
engagerade mammor och pappor men när barnen blir äldre krävs det tränare med kunskap och 
tränarutbildning. Det som alltid är viktigt när det gäller ledare är att de: 
 

 uppträder med respekt mot motståndare och domare  
 inte protesterar under matchen mot vare sig domare eller motståndare samt att efter 

matchen diskuterar det som behövs 
 hela tiden på ett positivt sätt uppmuntrar och dirigerar spelarna 

  
För att föreningen ska fungera krävs ett gott samarbete med föräldrarna. De har ett inflytande 
och påverkar barnens förhållande till idrotten. Föräldrarna ska därför få löpande information 
och vara väl insatta i hur BIF fotboll fungerar. Det viktiga är de långsiktiga målen inte de 
kortsiktiga resultaten. Föräldrarna ska involveras i verksamheten, på föräldramötet ska de ges 
möjlighet att utvärdera och påverka planeringen.  
 
Det som presenteras på BIF fotbolls hemsida liknar i många avseenden en kod. Vi anser att 
det inte fungerar fullt ut. Tydliggörandet som en kod ger finns inte hela vägen eftersom de 
inte aktivt förmedlar kunskapen. Alla har inte tillgång till Internet, därför är det enkelt att säga 

 
85 www.brynasfotboll.com 
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att ”jag visste inte” när någon beter sig på ett dåligt sätt. Det sunda förnuftet är inte 
tydliggjort.  
 
Vi anser att bara för att en förening saknar en kod betyder inte det att de inte arbetar med 
frågor kring etik och moral samt förtroende. BIF fotboll arbetar inte mindre med sina spelares 
och engagerades uppförande än vad t.ex. GIF gör. Det görs naturligt i verksamheten det är 
bara inte nedskrivet på papper. Det föreningarna vinner med koder på pränt är tydliggörandet, 
att ha något att referera till.  
 
6.3 Likheter och skillnader mellan bolagskoden och respondenternas koder 
 
För att se hur idrottsföreningars koder skiljer sig från bolagskoden gör vi en jämförelse av 
huvuddragen i respondentföreningarnas koder och bolagskoden. Detta för att uppfylla vårt 
syfte om tankar i bolagskoden även går att applicera på idrottsföreningar. 
 
Våra respondentföreningars uppförandekoder är väldigt lika varandra. Det tar upp frågor som 
respekt, lagprestation, föräldrarnas roll samt att det är tränaren/ledaren som bestämmer vilka 
som ska få spela. Alla är uppbyggda mycket nära verksamheten och bygger på en öppenhet. 
Bolagskodens mål däremot är att öka öppenheten för att företagen ska bli mer transparenta. 
Detta problem finns inte i samma utsträckning i respondentföreningarna. Det bygger på ett 
frivilligt engagemang som kräver att organisationen är transparent. I detta fall anser vi att det 
är bolagskoden som skulle kunna lära av föreningarnas koder. En genomläsning av 
bolagskoden är ganska stel och trist, det finns ingen naturlig koppling direkt till företagen som 
ska använda den. Att den är standardiserad beror på att den ska kunna användas av en rad 
olika företag och fungera lika bra på alla. Om det ska införas en kod för idrottsföreningar tror 
vi att det är viktigt att den fortfarande är nära verksamheten. Vi menar att koder som är för 
långt ifrån föreningarna får svårt att få ett genomslag och bli förankrat i verksamheten. 
 
Av de olika koderna som presenteras ovan är det endast bolagskoden som har principen ”följ 
eller förklara”. Vi tror att även detta är ett uttryck för att bolagskoden är en allmänt hållen kod 
medan de andra är specifika koder. ”Följ eller förklara” gör det möjligt att ha en mer 
detaljerad kod än om allt i koden skulle vara tvingande. Detta tror vi är ett smart sätt att 
utforma en kod på. Den ska följas men undantag får göras om det förklaras varför. Det 
innebär att det i slutändan är intressenterna som får ta beslutet om man har ett förtroende för 
organisationen även om den inte följt koden. Om det ska utvecklas en allmän uppförandekod 
för idrottsföreningar anser vi att ”följ och förklara” är ett givet inslag. 
 
Mycket av det som regleras i bolagskoden t.ex. kallelse till bolagsstämma, hur styrelsen ska 
utses samt hur bolagsstämman ska gå till bestäms idag för föreningar genom deras stadgar. 
Det innebär att flera av reglerna i bolagskoden redan finns idag och appliceras av 
föreningarna. Bolagskoden är grundad på aktiebolagslagen som reglerar delar av det som 
koden tar upp. Koden är i vissa hänseenden en förtydning av aktiebolagslagen. Kanske skulle 
även idrottsföreningar behöva ett tydliggörande av vad som egentligen gäller. 
 
Att alla respondentföreningar har utvecklat egna koder anser vi tyder på att de vill uppnå 
samma sak som bolagskoden vill, nämligen tydlighet. Även föreningarna ser fördelarna med 
en nedskriven kod, ett klargörande av vad som gäller vilket leder till ett ökat förtroende. 
Att inte alla använder sig aktivt av dessa koder tror vi beror på att de inte har tid. Användning 
av koder kan vara tidsödande, de ska skrivas, utvecklas, tryckas upp och slutligen 
implementeras i verksamheten. Speciellt de mindre föreningarna kan ha svårt att hinna med 
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allt detta. Det är ideellt arbetande som genomför arbetet i föreningarna, det kan göra att 
uppförandekoden blir bortprioriterad. BIF ishockey menar att de använder sig aktivt av sina 
koder i föreningen. Det ställer vi oss frågande till, vi kunde ju inte få tag i dem. Kanslisten 
som vi kontaktade visste inte ens vilka dokument vi menade. Även om BIF ishockey har som 
mål att använda sig av koderna aktivt tror vi inte att de har lyckats ännu. Då borde det vara 
betydligt lättare att få ta del av dem. 
 
Bolagskoden är väldigt detaljrik och tar upp en mängd regler. Vi tror att det kan bli svårt att 
ha en lika omfattande kod för idrottsföreningar. Återigen har det att göra med att 
idrottsföreningar fungerar tackvare ideellt arbetande. Även om koden har principen ”följ eller 
förklara” får det inte vara för mycket regler. Det går inte att ställa samma krav på 
organisationer som inte har anställda i någon större omfattning utan fungerar p.g.a. ideellt 
arbetande. 
 
6.4 Respondentföreningarnas åsikter kring förtroende 
 
För att besvara frågesällningen om idrottsföreningarna anser att de har ett förtroende i 
samhället idag frågade vi våra respondentföreningar denna fråga rakt ut.  
 
Alla respondenterna anser att det finns ett förtroende för idrottsföreningar och dess 
verksamhet i samhället. Föreningarna menar att de upplever ett förtroende för sin egen 
verksamhet. Speciellt GIF och BIF ishockey, de två större föreningarna, anser att det finns ett 
förtroende för dem. Att det hela tiden har höga krav på sig och är kontrollerade tror både BIF 
ishockey och GIF ger ett förtroende för deras verksamhet. BIF ishockey måste följa krav för 
att vara med i elitserien, sportsliga krav, arenakrav samt regler från Svenska Ishockey 
Förbundet. Vidare finns det regler för tv-sändningar och liknande samt att de löpande blir 
kontrollerade av revisorer. GIF har reglerverk från Svenska fotbollsförbundet, 
klubblicensmanualen, elitfotbollsmanualen, RF:s stadgar, tävlingsbestämmelser m.m., även 
de har löpande kontakt med revisorerna. 
 
GIF: kanslichef anser att det är svårare att veta om samma förtroende finns för en mindre 
förening. Dessa har inte samma resurser och kompetens, men i grunden tror han att det ändå 
finns ett förtroende för dem. BIF fotboll anser att det generellt finns ett förtroende. Det hänger 
ihop med att det i Sverige finns en lång folkrörelsetradition. Föreningar är något inarbetat och 
stabilt.  
 
GGIK:s sportansvarig anser även de att det finns ett förtroende för idrottsföreningar i 
samhället. Även om detta kan öka och minska över tiden. Något som tyder på förtroende för 
föreningen, dess verksamhet och hur de styrs är att det är den mest använda barnvakten. Ett av 
de få ställen föräldrar lämnar av sina barn i flera timmar. I grunden anser även BIF ishockey 
att förtroende beror på att de är en idrottsförening. Det beror på att deras mål är att skapa 
sportslig framgång inte att få pengar på banken.  
 
Alla föreningarna är som sagt överens om att det finns ett förtroende för deras verksamhet. 
Däremot uppfattar vi det som att de inte har lika sort förtroende för varandra. De stora 
föreningarna har störst förtroende men när vi kom in på mindre föreningar naggades tilltron i 
kanten. Alla menar att det är lättare för mindre förningar att fuska, t.ex. med ”svarta” pengar. 
De kontrolleras inte på samma sätt.   
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Vi anser att förtroende är en viktig fråga för föreningarna. Det är nära sammankopplat till 
föreningarnas arbete med etik och moral. En bra organisation som styrs på ett etiskt sätt leder 
till ett starkt förtroende. Vi trodde innan arbetet började och vi hade genomfört intervjuerna 
med föreningarna att förtroendet för idrottsföreningar inte var särskilt stort. Att det efter 
skandaler och ”svarta” pengar skulle få folk att ifrågasätta hur föreningar bedriver sin 
verksamhet, precis som företagen har ifrågasatts. Våra fördomar har dock slagits omkull. Det 
visade sig att våra respondenter inte alls hade samma uppfattning som oss. Alla föreningarna 
känner att de har ett förtroende från allmänheten. Samtidigt har föreningarna inte lika stort 
förtroende för varandra. De större föreningarna har inte stor tilltro till de mindre, de kan bli 
irriterade på hur dessa hanterar t.ex. spelarövergångar. Även de mindre föreningarna har inte 
stort förtroende för varandra. Alla respondenter är överens om att ”svarta” pengar fortfarande 
förekommer inom föreningsvärlden men omfattningen har minskat. Detta tror vi beror på att 
det har blivit hårdare kontroll av idrottsföreningar. Idag är det större risk att ”åka fast” och om 
det sker resulterar det i negativ publicitet och ett minskat förtroende för föreningen. Alltså har 
även föreningarnas förtroende för varandra ökat de senaste åren. En fråga vi ställer oss är 
vilka föreningar det är som fortfarande har ”svarta” pengar, enligt egen utsago är det ingen av 
respondentföreningarna. De menar att det inte går att ha det idag, de är för kontrollerade. De 
föreningar som fortfarande har ”svarta” pengar tror vi är ännu mindre än någon av våra 
respondenter. Alla dessa har en viss storlek på sin verksamhet och är inarbetade namn i 
Gävle. En skandal skulle kunna förstöra mycket för deras verksamhet. För att ta risken och ha 
skumma affärer för sig idag kan inte föreningen vara för stor, ett avslöjande skulle leda till ett 
minskat förtroende från intressenterna. 
 
6.5 Uppförandekod 
 
För att svara på huvudfrågeställningen om det finns ett behov av att införa en uppförandekod 
för idrottsföreningar har vi intervjuat våra respondenter. Själva grundtanken som vi hade med 
en uppförandekod är att den ska öka förtroendet för föreningarna. För att uppfylla 
huvudfrågeställningen och frågeställningen om idrottsföreningar anser vi att en uppförande 
kod skulle öka förtroendet för dem frågade vi respondenterna. På en direkt fråga om 
respondenterna vill ha en generell uppförandekod och om denna skulle skapa större 
förtroende för idrottsföreningar fick vi olika svar.  
 
BIF ishockeys klubbdirektör menar att det skulle vara svårt med en uppförandekod. Själva 
skulle de som elitförening inte ha några problem med den, de är stora och kan uppfylla 
kraven. De ser gärna en kod för föreningar över en viss omsättning. Det kan vara en fördel för 
många klubbar om det finns en enhetlighet att hålla sig till, vilket är en förtroendehöjande 
åtgärd i sig. Däremot skulle det vara svårt att applicera en kod på mindre föreningar, dessa har 
inte samma resurser. Det är väldigt svårt att hitta generella regler som blir applicerbara på 
alla typer av föreningar, klubbar eller organisationer. För de minsta föreningarna tror 
klubbdirektören inte att en kod skulle öka förtroendet. Det får aldrig bli att ett regelverk som 
slår ut föreningar. Alla föreningar är små i början och det är viktigt att ha en avvägning 
mellan att alla har rätt att starta en förening och att det ska skapas förtroende. Vidare är det 
svårt att avgöra hur detaljstyrt ett dokument ska vara. Om det ska vara ett övergripande 
synsätt eller regler som ska följas i detalj.  
 
GIF:s kanslichef menar att en kod skulle kunna öka förtroendet. Alla hjälpmedel är bra, det 
skulle kunna vara som en certifiering. Han anser att det inte bör vara något tvingande. Redan 
idag finns stadgar som föreningar måste följa. Det räcker med regler och det finns inte ett 
behov av något mer. Ibland kan kanslichefen bli irriterad på hur mindre föreningar agerar i 
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vissa frågor. En fördel som skulle kunna finnas med en kod är att reglerna blir tydligare och 
då kanske svårare att bryta mot.  
 
BIF fotbolls ordförande menar i första hand att en kod känns krångligt. Hon tror inte att en 
kod skulle öka förtroendet för en förening på deras nivå. Det finns redan idag ett 
strukturerat system med stadgar att använda sig av. För större föreningar skulle det ändå vara 
bra med en uppförandekod. Det skulle vara ett sätt att ”säkra” något. Ju högre upp i hierarkin 
man kommer desto mer pengar och människor är det att hålla ordning på. Om något 
oegentligt sker i en liten klubb får det aldrig samma proportioner som om det händer i en stor. 
Det är svårt att göra något generellt som gäller alla, samtidigt finns det vissa grunder som 
bör gälla alla oavsett omsättning. 
 
GGIK:s sportansvarig menar att det egentligen redan finns en kod, den är bara inte uttalad 
och skriven på det vis som t.ex. koden för bolagsstyrning är. Självklart skulle en kod kunna 
öka förtroendet om det är raserat. Koden för företag har kommit till eftersom de som styrde 
företagen blev giriga och missbrukade de regler, praxis och sunda förnuft som redan innan 
koden gällde. Reglerna fanns där redan från början men det är när någon börjar missbruka 
reglerna som det krävs att de tydliggörs i t.ex. en kod. I idrottsföreningar handlar det inte om 
pengar utan mer om ideellt arbete. Idrottens kod handlar mer om etik och moral, å andra sidan 
har det förekommit relativt mycket ”svarta” pengar inom idrotten. Om det uppdagas ännu mer 
av den varan kanske förtroendet naggas i kanten och då måste man förtydliga reglerna i en 
kod. Även om folk då redan är förbannade och anser att detta kunde de väl ha gjort tidigare är 
det ändå ett sätt att öka förtroendet. Det är ett sätt att tydliggöra vad som är rätt och fel. 
 
Sammanfattningsvis gav föreningarna olika skäl till varför en kod skulle kunna vara bra 
respektive en dålig idé. Dessa presenteras nedan i tabell 2. 
 
Tabell 2. För- och nackdelar med en uppförandekod 
Fördelar  Nackdelar 

 Ökar förtroendet  
 Enhetlighet  
 Skulle kunna fungera som en 

certifiering  
 Tydligare regler, gör det svårare att 

bryta mot dem 

 Svårt att få en generell kod som kan 
gälla alla 

 Finns redan regler och stadgar så det 
räcker 

 Krångligt 
 Finns inget behov av att öka 

förtroendet genom en kod  
 Skulle inte öka förtroendet för mindre 

föreningar 
 
Vår tanke med en uppförandekod var att det skulle kunna öka förtroendet för föreningarna. 
Det vi under arbetet lärt oss är att föreningarna anser att de redan har ett förtroende. Det 
innebär att hela grundtanken med att ha en kod försvinner. Om förtroende skulle minska tror 
respondentföreningarna att det går att använda sig av en uppförandekod för att öka det igen.  
 
Det största problemet som respondentföreningarna ser är att idrottsföreningarna är heterogena. 
Det är svårt att utforma en kod så att den kan gälla alla, som passar både större och mindre. 
Detta problem tror vi kan lösas med inspiration från bolagskoden. Den gäller idag endast de 
stora börsbolagen, tanken är att de i framtiden även ska gälla mindre aktiebolag. När de större 
företagen utvecklat en fungerande kod ska även de mindre följa koden. Det är tankar som kan 
föras över till den ideella världen. Om en uppförandekod ska införas tycker vi att det från 
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början endast ska gälla föreningar över en viss omsättning. När koden sedan fungerar på ett 
bra sätt kan även mindre föreningar ta del av den. De större föreningarna har även mer behov 
av att få förtroende hos sina intressenter än de mindre. För större föreningar skulle en 
uppförandekod mycket väl kunna fungera. Den mindre föreningarna har varken behov eller 
resurser till en uppförandekod. Risken finns att en uppförandekod hos de mindre föreningarna 
skulle bli en ”hyllvärmare”. De som arbetar i dessa föreningar gör det på sin fritid p.g.a. ett 
intresse och engagemang. Det går inte att ställa samma krav på dessa föreningar som det gör 
på större organisationer, det ideella inslaget är alldeles för stort. Om en uppförandekod 
infördes skulle det innebära merkostnader vid implementeringen av koden i form av t.ex. 
utbildning. Det är något som inte alla föreningar har råd med och som sagt regler bör aldrig 
slå ut föreningar.  
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7. Avslutande reflektioner 
 
I det avslutande avsnittet presenteras de tankar och reflektioner som uppkommit under 
arbetets gång. Vår forskningsansats är förståelseinriktad, det innebär att målet med 
uppsatsen inte är att få en frikopplad slutsats utan det är förståelseutvecklingen som är i 
fokus. Denna utveckling framkommer löpande i uppsatsen. De avslutande reflektionerna 
syftar till att klarlägga vår förståelse kring de olika frågeställningarna.  
 
Anser idrottsföreningarna att de har ett förtroende i samhället idag?  
 
Alla respondenter är överens om att de upplever ett förtroende från samhället. Det är enligt 
respondenterna flera anledningar till varför förtroendet finns. Föreningarna har ett ideellt 
syfte, målet är sportslig framgång inte att tjäna pengar. Det finns i Sverige en stark 
folkrörelsetradition vilket innebär att idrottsföreningar är något inarbetat i samhället. För de 
större föreningarna grundar sig förtroendet i att de är kontrollerade både genom regler som 
ska följas och av revisorer. Självklart har också de mindre föreningarna en kontrollapparat 
men inte i samma utsträckning. Förtroendet visar sig även genom t.ex. att föräldrar använder 
föreningarna som barnvakter, det är inte många ställen som barnen bara lämnas av i ett par 
timmar. Våra respondentföreningar är kända i Gävle, de har höga medlemssiffror och en 
inarbetad verksamhet. De har arbetat fram ett förtroende för sin verksamhet genom åren. Vi 
anser att förtroende inte är något man får utan det förtjänas genom ett gott förhållningssätt till 
sin omgivning. 
 
Hur arbetar idrottsföreningar för att skapa förtroende för sin verksamhet? 
 
Vi anser att den gemensamma nämnaren bland respondentföreningarna för att skapa 
förtroende är ett bra uppförande hos medlemmar, spelare och föräldrar. De koder som 
föreningarna använder sig av i sin verksamhet utgår från uppförandet och det arbetas dagligen 
med etik och moral genom social fostran. Uppträdandet hos A-lagsspelarna i klubbarna är 
speciellt viktigt eftersom de är en stor del av föreningens ansikte utåt. Samtidigt är beteendet 
hos övriga personer i föreningen viktigt, om en förälder eller ledare missköter sig leder även 
det till minskat förtroende för föreningarna. Ett etiskt förhållningssätt är viktigast sättet för 
idrottsföreningar att skapa ett förtroende för sin verksamhet. Fler sätt att skapa förtroende är 
att hela tiden informera om sin verksamhet och hålla vad de lovar. 
 
Anser idrottsföreningarna att en uppförandekod skulle öka förtroendet för dem? 
 
Vi tror att för större föreningar kan en uppförandekod höja förtroendet om det är raserat. En 
uppförandekod kan tydliggöra vilka regler det är som gäller. För mindre föreningar tror vi 
däremot att det är svårare att öka förtroendet med hjälp av en kod. Det ideella inslaget är för 
stort, införandet av en kod kräver både tid och resurser något som mindre föreningar inte 
alltid har. Det absolut viktigaste som vi ser det är att regler och koder aldrig får hota 
föreningars existens. I det här avseendet tror vi att våra mindre respondentföreningar är för 
små för att kunna använda sig av en kod för att öka förtroendet. De har båda endast en 
anställd person och fungerar tack vare ideellt arbetande. De är inriktade på den praktiska 
verksamheten och det är så de skapar förtroende, inte genom koder. Hanteringen av en allmän 
uppförandekod tror vi skulle bli för tungt för de mindre respondentföreningarna. Vi tror att 
om koden inte används, inte är förankrad i verksamheten och det inte blir några efterföljder 
ger den inga fördelar.  
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Finns det ett behov av att införa en uppförandekod för idrottsföreningar?  
 
Huvudtanken med en uppförandekod är att öka förtroendet för föreningarna. Eftersom de 
redan upplever ett förtroende faller den tanken. Vi anser att GGIK:s sportansvarig 
sammanfattade svaret på den här frågeställningen på ett bra sätt. Han menar att reglerna redan 
finns idag, det är bara inte tydliggjorda. Anledningen till att företagen har sin kod är att de 
överskridit de regler som finns och måste nu förtydliga dem. Alltså om idrottsföreningarna 
överträder de regler som redan finns kan de åter öka förtroendet genom att tydliggöra dem i 
t.ex. en kod. Detta innebär sammanfattningsvis att idrottsföreningarna i Gävle idag inte har 
något behov av en uppförandekod. Om det fortsätter framkomma oegentligheter och 
skandaler i framtiden kan de höja förtroendet genom att införa en kod. 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att se om bolagskodens tankar skulle kunna appliceras på en 
eventuell uppförandekod för idrottsföreningar. Vi anser att det i vissa fall går att ta inspiration 
från bolagskoden. Den främsta principen från bolagskoden som skulle kunna användas är 
”följ och förklara”, detta för att föreningarna ska kunna göra undantag för regler som inte 
passar för deras verksamhet. Dessutom tycker vi att en eventuell uppförandekod, precis som 
bolagskoden, först bör testas på de största föreningarna för att sedan ta ställning till om koden 
även ska införas för de mindre. Samtidigt som det går att få inspiration från bolagskoden 
anser vi att det även finns delar i hur den är uppbyggd som inte går att applicera på 
idrottsföreningar. Respondenternas största invändning mot en uppförandekod var att det är 
svårt att göra generella regler som kan gälla alla. Idrottsföreningarna är en väldigt heterogen 
grupp med skiftande storlek, organisation och mål. Återigen blir det ideella engagemanget en 
viktig fråga, för att de frivilliga ska ta till sig koden och den blir förankrad i verksamheten 
krävs det att de känner igen sig i koden. En alltför allmän kod som bolagskoden tror vi blir 
svår att förankra i föreningar som styrs av ideellt arbetande.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
 Namn, befattning, arbetsuppgifter 
 Tid på befattningen 
 Har du annat arbete på sidan av? 

 
Föreningen 
 
 Antal medlemmar? Lag? Ledare? Ideellt arbetande/anställda? 
 Har ni lätt att få frivilliga att arbeta i föreningen? Varför/varför inte? 
 Har det blivit svårare att få ideellt arbetande genom åren? 

 
Styrning 
 
 Antal styrelseledamöter? 
 Hur ofta träffas styrelsen? Hur utför de sitt arbete?  
 Vad har ledamöterna i styrelsen för utbildning och erfarenhet?  
 Hur vet ledamöterna vilka regler som gäller? T.ex. skatter, svarta pengar osv, finns det 

utbildning? 
 Hur förs besluten som styrelsen tar ut i verksamheten? 
 Hur går årsmötet till? 

 
Etik och moral 
 
 Hur arbetar ni med etik och moral? (Motverka svarta löner, brottslighet, fair-play osv) 
 Har ni någon kod/policy som alla i föreningen ska följa? 
 Hur arbetar ni för att motverka oegentligheter inom föreningen?  
 Har ni råkat ut för någon skandal eller oegentligheter i föreningen?  
 Hur hanterade ni detta? 

 
Förtroende 
 
 Tror du att de i samhället finns ett förtroende för att idrottsföreningar styrs på ett rätt och 

etiskt sätt? 
 Vilka anser ni är era intressenter? 
 Hur arbetar ni för att skapa förtroende hos dessa? 
 Vad skulle hända om era intressenter förlorade förtroendet för er? 
 Det saknas i den ideella sektorn särskild lagstiftning. Skulle ni vilja ha en lagstiftning eller 

en uppförandekod? Vad skulle den innehålla då? (Även som handbok) 
 Skulle en uppförandekod öka förtroendet för föreningen och styrelsens arbete? ( 

Näringslivet satsar på att öka sitt förtroende genom svensk kod för bolagsstyrning, skulle 
detta även fungera i den ideella världen?) 

 
 Får vi återkomma med eventuella följdfrågor? 
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