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Sammandrag 59 

 60 
En lekmannarevisor i en ideell förening har inget krav på sig att vara utbildad, utan ska endast 61 
ha den insikt och kunskap som krävs för det uppdrag som ska utföras. Det kan således vara en 62 
medlem i föreningen som tagit på sig ansvaret att agera revisor och är därmed inte anställd av 63 
någon revisionsbyrå. En lekmannarevisor i en ideell förening omfattas inte av någon specifik 64 
lag och kan ofta bli tillsatta utan att egentligen ha så stor kunskap kring vad uppdraget 65 
innebär. Eftersom det inte finns någon lagstiftning kring vad som gäller för ideella föreningar 66 
ämnar den här studien klargöra hur ansvaret ser ut för lekmannarevisorer i ideella föreningar.  67 
 68 
När stämman ska tillsätta lekmannarevisorn är det viktigt att lekmannarevisorn inte är jävig 69 
eller står i annan beroendeställning till någon i styrelsen. En lekmannarevisor kan bli ansvarig 70 
för en handling om den vållat föreningen ekonomisk skada. Det gäller då att 71 
lekmannarevisorn antingen begått ett brott eller att skadan uppkommit på grund av att 72 
lekmannarevisorn agerat oaktsamt eller med uppsåt. En enskild medlem kan bara stämma 73 
lekmannarevisorn om det enbart är den enskilde medlemmen som blivit drabbad, det vill säga 74 
att de andra medlemmarna i föreningen inte blivit drabbade. 75 
 76 
Föreningen och stämman har en stor del i ansvarsfrågan. Tillsätter de en lekmannarevisor 77 
genom övertalning eller påtryckningar får de skylla sig själva. Förutsatt att de vet att dennes 78 
kunskaper inom ekonomi och revision är begränsade. Således är en okunnig lekmannarevisor 79 
i en ideell förening relativt skyddad och löper inte så stor risk att bli ansvarig, så länge denne 80 
inte begår något brott eller vållar en skada med uppsåt. 81 
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1 Inledning 175 

1.1 Bakgrund 176 
De allra flesta har någon relation till en ideell förening, vilket inte är så konstigt med tanke på 177 
att det finns över tre miljoner personer som är engagerade i en idrottsförening i Sverige. Av 178 
dessa har drygt 600 000 ett uppdrag som ledare eller styrelsemedlem.1 En ideell förening 179 
omfattas inte av någon direkt civilrättslig lagstiftning, vilket betyder att det inte finns någon 180 
specifik lag som enbart reglerar ideella föreningar. Ideella föreningar kan därför tyckas ha rätt 181 
att agera som de själva vill.2 De ideella föreningarna regleras dock utifrån andra lagar och 182 
regler, de är exempelvis bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (BFL) 2 kap. 2 §. 183 
Bokföringsskyldigheten gäller dock endast om föreningen har tillgångar värda över 1,5 184 
miljoner kr eller bedriver näringsverksamhet såsom försäljning eller avgiftsbelagda 185 
aktiviteter, vilket de allra flesta föreningar gör.3 Ytterligare en av dessa regler är att de enligt 186 
Bolagsverket måste ha en revisor som granskar det arbete som skett under året.4 Om en ideell 187 
förening kan anses som en stor förening enligt definitionen i BFL måste de upprätta en 188 
årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och därmed även följa revisionslagen 189 
(RevL). Uppfyller de dessa krav behöver de även ha en auktoriserad revisor. De flesta ideella 190 
föreningar är dock enligt definitionen små och behöver därför inte ha en auktoriserad revisor, 191 
utan kan till exempel utse en medlem till revisor. Denna revisor kallas lekmannarevisor och 192 
har inget krav på sig att vara utbildad, utan ska endast ha den insikt och kunskap som krävs 193 
för det uppdrag denne ska fullgöra.5 Denna regel lämnar mycket att önska, eftersom den 194 
kunskap som krävs är svår att bedöma då det inte finns något direkt formkrav samt att lekmän 195 
inte har den kunskap som alltid krävs för att uppfylla god revisionssed. Det är även svårt för 196 
dessa lekmannarevisorer att veta hur deras ansvarsbild ser ut då det inte finns en tydlig lag att 197 
hänvisa till. Därmed finns det även en stor osäkerhet kring vilket ansvar som följer med 198 
uppdraget som lekmannarevisor.  199 
 200 

1.2 Problemformulering 201 
Rollen som lekmannarevisor i en ideell förening kan skilja sig mycket åt från den att vara 202 
auktoriserad revisor i ett företag. Främst är det kultur, organisationsstrukturer och de 203 
finansiella behoven som utgör de största skillnaderna.6 Dessa skillnader kan till exempel bestå 204 
av en väldigt stark kultur inom en förening där lekmannarevisorn måste förstå kulturen samt 205 
föreningens syfte för att kunna utföra revisionen. Eftersom det kan anses mindre komplext att 206 
lära sig grundläggande ekonomi än att sätta sig in i en kultur, kan lekmannarevisorn göra ett 207 
mycket bra jobb genom att vara väl insatt i föreningens verksamhet, utan att vara expert på 208 
ekonomi. Dock väger dessa egenskaper inte alltid upp en bristande kunskap. Eftersom det kan 209 
vara svårt att få någon att ta på lekmannarevisorsrollen finns risken att den som blir 210 
lekmannarevisor känner sig tvingad och tackar ja på grund av det. En sådan situation kan leda 211 
till att lekmannarevisorn tar på sig ett uppdrag utan att veta vilket ansvar det innebär, till viss 212 
del arbetsmässigt men framförallt det juridiska ansvaret. Att tillsätta en lekmannarevisor som 213 
är osäker på vad dennes uppdrag innebär kan leda till skada, inte bara för föreningen utan 214 
                                                
1 Riksidrottsförbundet. Idrotten i siffror. 
2 RH 2012:33. 
3 Skatteverket. 
4 Bolagsverket. 
5 i b. 
6 Tate s 47. 
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även i ett större sammanhang. Eftersom att en ideell förening ofta får bidrag för den 215 
verksamhet de bedriver i form av aktivitetsstöd för antalet medlemmar de har är det viktigt att 216 
kontrollen av detta upprätthålls. Om revisionen utförs felaktigt i en ideell förening kan 217 
kommunen riskera att betala ut för mycket pengar då till exempel antalet medlemmar inte 218 
överensstämmer med det till kommunen angivna antalet. Även medlemmarna i föreningen 219 
kan skadas av en felaktig revision. De bidrar ofta med både tid och pengar som kan riskera att 220 
gå till andra saker än vad som var tänkt, därför krävs det att lekmannarevisorerna kontrollerat 221 
att styrelsen förvaltat föreningens tillgångar korrekt.  222 
 223 
Lekmannarevisorns dilemma i en ideell förening kan vara att denne hamnar mellan styrelsen 224 
och dess medlemmar. En lekmannarevisor får inte vara jävig genom att vara nära släkt med 225 
någon i styrelsen.7 Men gränsen i en liten ideell förening kan vara svår att dra, där avsaknad 226 
av släktskap inte säger något om hur nära relationen är. Lekmannarevisorn kan således känna 227 
en viss tvekan inför att göra sitt jobb på ett helt korrekt sätt och frestelsen att låta vissa saker 228 
passera kan bli stor. Om kunskapen hos den valda lekmannarevisorn är för liten i förhållande 229 
till uppdraget finns risken att lekmannarevisorn agerar utifrån vad som blir bäst för denne 230 
själv.8 Ett sådant agerande kan bli ett stort problem för föreningen då lekmannarevisorn 231 
riskerar att missgynna antingen styrelsen eller medlemmarna. Risken blir då att 232 
lekmannarevisorn missköter sitt jobb och för medlemmarna bakom ljuset för att undvika att 233 
bli ovän med styrelsen. För att undvika en sådan situation är det av stor vikt att 234 
lekmannarevisorn har den kunskap som krävs för att utföra revisionen. Problemet uppstår 235 
dock när det inte finns några lagstadgade krav på lekmannarevisorn, utan föreningen och 236 
lekmannarevisorn själva måste avgöra om kunskapen är tillräcklig för att utföra revisionen. 237 
 238 
Vid starten av denna studie kunde inga studier inom ämnet hittas, vilket gör det högst 239 
angeläget att reda ut vad som faktiskt gäller för lekmannarevisorerna. Då ovissheten är stor, 240 
eftersom det inte finns någon specifik lag att luta sig emot för ideella föreningar, finns risken 241 
att styrelsen ser frånvaron av lagar som ett tillfälle att fuska. Trots ovissheten finns det relativt 242 
lite skrivet om lekmannarevisorns ansvar, därav kommer denna studie fylla ett upplevt 243 
tomrum inom ämnet. Genom att tydliggöra vad som verkligen gäller kan risken för att 244 
lekmannarevisorn missköter sitt jobb på grund av okunskap minska. Genom ökad kunskap 245 
inom ämnet kommer även lekmannarevisorerna gynnas av en klarlagd bild av det juridiska 246 
ansvaret, samt att föreningarna gynnas genom att de vet vad de kan förvänta sig och kräva 247 
från lekmannarevisorn. Det bör även bli svårare att undanhålla fusk inom föreningslivet när 248 
de inblandade vet vilka regler som är aktuella, vilket även leder till att styrelsen blir mer 249 
restriktiv då de vet vilket ansvar lekmannarevisorn har. En väl informerad lekmannarevisor 250 
som vet vad dennes arbete går ut på, samt vilket ansvar denne har kommer leda till att 251 
förtroendet för föreningslivet upprätthålls. 252 
 253 

1.3 Frågeställning 254 
Utifrån ovanstående är det viktigt att undersöka dels vilka skyldigheter och rättigheter som 255 
lekmannarevisorerna besitter, dels vad som händer om det kommer fram att något har blivit 256 
fel, utan att lekmannarevisorn underrättat stämman. Detta leder fram till forskningsfrågan: hur 257 
ser ansvaret ut för en lekmannarevisor i en ideell förening?  258 
 259 

                                                
7 Bolagsverket. 
8 Deegan & Unerman s 148. 
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1.4 Syfte 260 
Syftet med denna studie är att klargöra och tydliggöra ansvarsfrågan för en lekmannarevisor i 261 
en ideell förening. Eftersom det inte finns några tydliga lagar kring vad som gäller, samtidigt 262 
som det finns många som sitter på dessa poster idag utan att veta vilket ansvar de faktiskt har 263 
är det av vikt att utreda ansvarsfrågan. För att kunna besvara den frågan behöver vikt även 264 
läggas vid styrelseledamöternas ansvar. Genom denna studie kommer lekmannarevisorerna 265 
veta vilket uppdrag de tackar ja till, samt att föreningarna förstår vikten av att ha en 266 
lekmannarevisor som passar för uppgiften. Genom att de båda vet vad som förväntas av 267 
lekmannarevisorn kommer det leda till en förbättring, både för föreningen och för den 268 
enskilde lekmannarevisorn. 269 
 270 

1.5 Metod och materialinhämtning 271 
Denna studie kommer att ha en rättsdogmatisk utformning, vilket innebär att studien beskriver 272 
vilka regler som finns, de lege lata, samt vilka regler som borde finnas, de lege ferenda inom 273 
det valda området.9 För denna studie får det betydelsen att frågeställningen kommer försöka 274 
besvaras utifrån de lagar och regler som kan appliceras på det valda området, trots att det inte 275 
finns någon specifik lag för ideella föreningar. Studien kommer således utgå ifrån det som 276 
tidigare skrivits för att sammanställa, samt komma med slutsatser kring vad som gäller för 277 
lekmannarevisorer i ideella föreningar. 278 
 279 
Anledningen till att denna studie skrivs är att det saknas studier på området, vilket har 280 
påverkat materialinventeringen då material kring ämnet varit svårt att finna. Det finns ingen 281 
specifik lag som reglerar den ideella föreningen och än mindre lekmannarevisorn i denna. 282 
Därmed har det funnits stora svårigheter att finna offentligt tryck inom ämnet, varför 283 
författare med lång erfarenhet av arbete med ideella föreningar valts som huvudkällor, se 284 
exempelvis Carl Hemström. Valet av författare med lång erfarenhet inom ideella föreningar 285 
har gjorts för att den litteratur som det i studien hänvisas till ska anses som trovärdig. Av 286 
samma anledning är det ett fåtal författare som stor vikt lagts vid, vilket skulle kunna 287 
kritiseras för att vara för snävt eller ej trovärdigt. Dock är dessa författare väl kända och har 288 
lång erfarenhet inom det valda området, samt har dessa författare blivit citerade av andra 289 
många gånger, vilket gör att de kan anses som trovärdiga källor för denna studie. I denna 290 
studie har även böcker utgivna av revisionsbyråer använts, vilket är ett medvetet val då dessa 291 
är de som har den största erfarenheten av att arbeta praktiskt med revision i ideella föreningar. 292 
Att de kommer från ett specifikt företag bör inte försämra trovärdigheten i denna studie då 293 
studiens syfte inte är att jämföra olika byråer, utan att klarlägga vad som gäller för de 294 
lekmannarevisorer som står utan koppling till en byrå. Dock kvarstår problemet med att dessa 295 
regler inte är lagstadgade samt att vissa uppskattningar har varit tvungna att göras. Dessa 296 
uppskattningar har främst bestått av vilka analogier som är rimliga att göra utifrån vad som är 297 
lagstadgat för andra föreningar och revisorer.  298 
 299 
De offentliga tryck som använts bör ha en hög trovärdighet och endast bidra positivt till 300 
studien, dock bör läsaren ha i åtanke att förarbeten kommer ifrån politiska partier, vilket gör 301 
att det finns en politisk agenda bakom dessa. Dock är den politiska agendan inget som bör ha 302 
fått någon konsekvens i denna studie, då ämnet inte anses vara ett känsligt ämne, utan är en 303 
lucka som lagstiftaren inte åtgärdat. Inget av partierna bör gynnas mer eller mindre av en 304 
lagstiftning om ideella föreningar då samtliga partier är just ideella föreningar. 305 
 306 
 307 
                                                
9 Lehrberg s 203 ff. 
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1.6 Disposition 308 
Nästkommande del av studien behandlar först ideella föreningar i allmänhet, vad som gäller 309 
för dessa samt hur de är uppbyggda. Kunskap om ideella föreningar krävs för att senare kunna 310 
sätta sig in i lekmannarevisorns uppgift samt vilka svårigheter som finns för denna. Därefter 311 
följer ett avsnitt som beskriver vad en revisor har för uppdrag, oavsett om denne är 312 
auktoriserad eller lekman. En sådan förklaring krävs för att senare kunna jämföra och dra 313 
paralleller från den auktoriserade revisorn till lekmannarevisorns ansvar och uppgifter. 314 
Genom dessa två stycken finns nu kunskapen för att sätta sig in i lekmannarevisorns ansvar i 315 
den ideella föreningen, varpå följande stycken kommer beröra vad som sägs om 316 
lekmannarevisorn både i lag, men också genom förarbeten och andra författare. Vikt kommer 317 
även att läggas vid god revisionssed. Om de ideella föreningarna måste förhålla sig till god 318 
revisionssed ställer det höga krav på lekmannarevisorn, därför är det av vikt att utreda 319 
huruvida lekmannarevisorerna besitter det ansvaret eller ej. Vad som här framkommit 320 
kommer sammanfattas innan det avslutningsvis följer en analys där resultatet analyseras och 321 
diskuteras. Efter analysen följer en slutsats med sammanfattande tankar där frågeställningen 322 
kring hur lekmannarevisorns ansvar i en ideell förening ser ut besvaras. Studien avslutas med 323 
ett förslag till vidare forskning. 324 
  325 
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2 Den ideella föreningen 326 

2.1 Allmänt om ideella föreningar 327 
En ideell förening omfattas inte av någon direkt civilrättslig lagstiftning, vilket betyder att det 328 
inte finns någon specifik lag som enbart reglerar ideella föreningar. Det har varit aktuellt att 329 
införa en lag om ideella föreningar ett par gånger, men det har aldrig kommit till avslut. Att 330 
det aldrig skett kan bero på att det är riksdagen som ska anta dessa regler, och deras egna 331 
partier själva är ideella föreningar. Vilket kan leda till att de känner sig bakbundna av en lag, 332 
något de önskar undgå.10 Eftersom det inte finns någon lagstiftning kring ideella föreningar 333 
finns det heller ingen exakt definition av vad en ideell förening är, det kan dock sägas att det 334 
är motsatsen till vad en ekonomisk förening är. Den ekonomiska föreningen ska kombinera 335 
sina medlemmars ekonomiska intressen med en näringsverksamhet, den ideella föreningen är 336 
således motsatsen till den ekonomiska föreningen. Den ideella föreningen är därmed en 337 
förening som inte kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlemmars 338 
ekonomiska intresse.11 En ideell förening behöver således inte ha som enda syfte att bedriva 339 
välgörenhet eller liknande, utan kan även ägna sig åt till exempel ideell näringsverksamhet.12 340 
Sådan näringsverksamhet kan innebära att föreningen bedriver näringsverksamhet, men 341 
intäkterna går inte till medlemmarna utan till föreningen eller till välgörenhet.13 342 
 343 
En ideell förening kan bildas på många sätt. Ska det vara en ideell förening i juridisk mening 344 
finns det dock några formkrav att förhålla sig till. Ett antal personer ska ha gått ihop för att 345 
arbeta för en gemensam målsättning, vilket ska ske gemensamt och under organiserade 346 
former.14 Utifrån praxis kommer en ideell förening till stånd när den antagit stadgar, ett namn 347 
samt valt styrelse.15 En ideell förening utgår i mycket från dess egna stadgar, dessa blir 348 
rättesnöret för hela föreningens arbete. Vad som ska ingå i stadgarna finns ej lagstadgat, men 349 
HD:s uttalande i NJA 1987 s 394 har ansetts vägledande. Där anges att stadgarna måste 350 
innehålla föreningens namn, dess ändamål samt bestämmelser om hur föreningen ska fatta 351 
beslut. När dessa krav är uppfyllda blir föreningen en juridisk person och kan då ha anställda, 352 
äga tillgångar samt ansvara för sina egna tillgångar. Styrelsemedlemmarna har normalt inget 353 
personligt ansvar för föreningens skulder.16  354 
 355 

2.2 God föreningssed 356 
Trots bristen på lagstiftning för ideella föreningar finns det förhållningsregler som de bör 357 
hålla sig till, god föreningssed är en sådan. Det är en så kallad tyst kunskap som inte finns 358 
nedskriven och som heller inte benämns vid ord så ofta, mycket på grund av att det kan ses 359 
som självklarheter. 17  Det handlar om normer och annan beprövad kunskap kring hur 360 
föreningar ska drivas. Att ha en god föreningssed i sin förening gör att trovärdigheten för 361 
organisationen stärks samt att det blir lättare att arbeta inom den ideella föreningen. Genom 362 
föreningsseden vet medlemmarna hur riktlinjerna för föreningen ser ut, det ska exempelvis 363 

                                                
10 Hemström & Giertz. Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion s 109. 
11 i b. 
12 Lundén. Redovisning i ideella föreningar s 14. 
13 Verksamt. 
14 Hemström & Giertz. Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion s 111. 
15 i b. 
16 Lundén. Styrelsearbete i föreningar s 82. 
17 Voluntarius; Stattin s 476. 
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finnas stadgar, årsmöte och andra formaliteter. Dock är föreningsseden ingen lag, så 364 
föreningen är inte bunden av dem, dock är dessa riktlinjer ett bra verktyg att förhålla sig till.18 365 

2.3 Styrelsemedlemmarnas ansvar 366 
En styrelsemedlem i en ideell förening har inget personligt ansvar för föreningens skulder, 367 
eftersom föreningen är en juridisk person. Inget personligt ansvar är dock vad som gäller 368 
generellt men det finns situationer då styrelsen kan bli personligt ansvariga, dels 369 
betalningsansvariga för förenings skulder, dels skadeståndsskyldiga. Skillnaden mellan 370 
personligt ansvarig och skadeståndsansvarig är att det senare endast kan uppkomma om det 371 
kan visas att det uppkommit en ekonomisk skada.19  372 
 373 
Som styrelsemedlem blir man i och med inträdet i föreningen syssloman och åtar sig då att 374 
utföra uppdraget på ett acceptabelt sätt.20 Om sysslomännen handlar utanför sin behörighet 375 
blir föreningen inte bunden av avtalet. Handlar de dock inom sin behörighet men utanför sin 376 
befogenhet blir föreningen bunden, såvida tredje man är i god tro.21 Dessa regler återfinns i 377 
avtalslagen (AvtL) och träder in tillsammans med andra lagar så som handelsbalken (HB) då 378 
annan lagstiftning saknas. Sysslomannabegreppet kommer ifrån HB 18 kap. 1 §. 379 
Sysslomannaskapet uppkommer genom en viljeförklaring från huvudmannen till 380 
sysslomannen, i det här fallet från den ideella föreningen till styrelseledamoten. Utifrån HB 381 
18 kap. 3-4 § kan sysslomännen bli ansvariga gentemot huvudmannen utifrån sitt felaktiga 382 
agerande. HB 18 kap. 3 § handlar om grövre ekonomiska brott så som förskingring, mest 383 
troligt skulle förskingring dock behandlas straffrättsligt, men om föreningen av olika 384 
anledningar vill ta det civilrättsligt blir denna paragraf aktuell. Skulle sysslomannen däremot 385 
agera svikligt eller försumligt är det HB 18 kap. 4 § som blir tillämplig då sysslomannen blir 386 
skadeståndsansvarig mot huvudmannen. HB 18 kap. 4 § ligger även till grund om 387 
sysslomannen av misstag vållar skada, eftersom sysslomannen då inte blir ansvarig utan 388 
huvudmannen får skylla sig själv. 389 
 390 
Som syssloman finns det även tillfällen då denne kan bli personligt betalningsansvarig för 391 
handlingar som föreningen utfört, exempelvis skatte- och bokföringsbrott. De som med 392 
oaktsamhet eller uppsåt inte betalt skatt kan tillsammans med den skattskyldige, föreningen i 393 
det här fallet, bli skyldig att betala skatten jämte ränta.22 Sysslomännen kan även bli 394 
personligt ansvariga för att arbetsgivaravgifter inte betalts in, här är det av vikt för styrelsen 395 
att förstå att det till exempel inte bara är kassören som är ansvarig. Inom styrelsen har alla ett 396 
lika stort juridiskt ansvar för ekonomin, även om de internt delat på uppgifterna och bestämt 397 
att någon ska ta ett större ansvar. 23  Likaså kan sysslomännen bli personligt 398 
skadeståndsansvariga om de av uppsåt eller av oaktsamhet misskött sitt uppdrag så att det 399 
uppkommit en skada för föreningen. Det krävs dock att medlemmarna väcker åtal mot den 400 
berörda sysslomannen för att det ska ske.24 I de flesta fall krävs det även att det ska ha begåtts 401 
ett brott för att skadestånd ska bli aktuellt, se till exempel skadeståndslagen (SKL) 2 kap. 2 §. 402 
Observera att suppleanter endast har rösträtt om de biträder en ledamot som ej kunnat närvara, 403 
de har således inte samma ansvar som ledamöterna vilka är ansvariga för det styrelsen gjort.25 404 
 405 
                                                
18 Voluntarius; Stattin s 476. 
19 Hemström & Giertz. Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion s 119. 
20 Hemström & Giertz. Föreningar: om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser s 37. 
21 Hemström & Giertz. Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion s 118. 
22 Lundén. Styrelsearbete i föreningar s 85. 
23 i b. 
24 Hemström & Giertz. Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion s 119. 
25 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 89. 
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Styrelsen blir ansvarig vid sådana beslut som tagits och som senare visar sig varit till skada 406 
för föreningen och därmed leder till skadestånd eller åtal. Här är det dock viktigt att skilja på 407 
skadeståndsgrundande och brottsliga handlingar. För att ett skadeståndskrav ska utgå behöver 408 
inte en brottslig handling förelegat, utan skadeståndet ska ersätta den ekonomiska skada som 409 
uppkommit. Böter eller fängelse kan däremot endast utdömas om ett brott föreligger. Här kan 410 
SKL 2 kap. 2 § bli tillämplig om en syssloman begått ett brott som orsakat en 411 
förmögenhetsskada för föreningen. För att en enskild styrelsemedlem inte ska kunna hållas 412 
ansvarig för ett sådant beslut krävs att denna har reserverat sig vid beslutsfattandet, vilket är 413 
helt acceptabelt att göra. Reservation innebär att det ska finnas protokollfört att den enskilde 414 
styrelsemedlemmen röstade emot. Om ledamoten inte reserverat sig kan denne endast gå fri 415 
om det visar sig att denne blivit förd bakom ljuset och därmed inte förstod vad omröstningen 416 
handlade om. Styrelseledamöterna svarar således endast för sådant som skett på grund av 417 
uppsåt eller oaktsamhet, normala skulder är det föreningen i form av juridisk person som är 418 
ansvarig för.26 419 
 420 

2.4 Sammanfattning  421 
En ideell förening omfattas inte av någon specifik lag utan får använda sig av regler i andra 422 
lagar, till exempel AvtL och HB. För att bilda en ideell förening måste det enligt praxis finnas 423 
stadgar, styrelse samt ett namn på föreningen. En ideell förening är en juridisk person som 424 
kan äga tillgångar och ha skulder. Som styrelseledamot har man normalt inget personligt 425 
ansvar utan det är föreningen i form av juridisk person som svarar för exempelvis skulder. 426 
Dock kan en styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig om föreningen ej betalt 427 
arbetsgivaravgifter. Skadeståndsansvar kan bli aktuellt om ledamoten har begått ett misstag på 428 
grund av oaktsamhet eller med uppsåt. 429 
  430 

                                                
26 Lundén. Styrelsearbete i föreningar s 67. 
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3 Vilket syfte har en revisor? 431 

3.1 Revisorns roll i associationen 432 
Vissa ideella föreningar behöver som tidigare nämnts förutom lekmannarevisorn, en 433 
auktoriserad revisor. Den auktoriserade revisorns uppgift är att kontrollera så att förvaltningen 434 
och ekonomin sköts som den ska. Lekmannarevisorns huvudsakliga syfte är att granska 435 
redovisningen samt hur styrelsen förvaltar föreningen eller organisationen de företräder.27 En 436 
vanlig uppfattning är att revisorn, både den auktoriserade och lekmannen, endast söker efter 437 
fel och misstänkta brott, något som sällan stämmer överens med verkligheten.28 Revisorerna 438 
finns där för att tillvarata medlemmarnas eller aktieägarnas intressen att föreningen/bolaget 439 
sköts på ett korrekt sätt, eftersom de själva inte har den möjligheten. Det är revisorns uppgift 440 
att rapportera till medlemmarna om de hittar något som de tycker verkar konstigt eller som 441 
styrelsen gjort fel, medvetet eller av oaktsamhet. Lekmannarevisorn eller den auktoriserade 442 
revisorns faktiska uppgift är således att skriva en revisionsberättelse där denne, om allt är som 443 
det ska, rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet, samt att balans- och 444 
resultaträkning fastslås. Har revisorn upptäckt något som inte stämmer ska denna upptäckt 445 
komma fram i revisionsberättelsen. Revisorn lämnar då en oren revisionsberättelse, vilket är 446 
revisorns sätt att kommunicera med stämman, samt att visa att de faktiskt hittat felaktigheter. 447 
Genom att lämna en oren revisionsberättelse har den auktoriserade revisorn uppfyllt sitt 448 
arbete. Det är därefter upp till stämman att besluta huruvida de går vidare med den 449 
informationen de fått.  450 
 451 
Den auktoriserade revisorn kan bli skadeståndsskyldig gentemot den som den vållat skada. 452 
Enligt RevL 37 § kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget eller bryter 453 
mot reglerna i RevL eller ÅRL bli skadeståndsskyldig.29 Politikerna försöker dock reglera hur 454 
stort skadeståndet kan bli genom att sätta ett maxbelopp på 100 miljoner kr, förutsatt att den 455 
auktoriserade revisorn inte agerat uppsåtligen eller brottsligt.30 Dessa regler gäller således inte 456 
för lekmannarevisorn i den ideella föreningen då denne faller utanför RevL, såvida analogier 457 
inte kan göras. 458 

3.2 God revisionssed 459 
God revisionssed är något som alla auktoriserade revisorer ska förhålla sig till och arbeta 460 
efter. Det framgår av både aktiebolagslagen (ABL) 9 kap. 3 § samt av branschorganisationen 461 
för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR). I lagen finns det dock ingen 462 
förklaring för vad god revisionssed faktiskt är, det som står klart är dock att det handlar om 463 
förtroende. Kompetens, oberoende och tystnadsplikt är enligt FAR de viktigaste kraven för att 464 
omvärlden ska ha ett fortsatt förtroende för revisorerna. Skulle förtroendet gå förlorat skulle 465 
revisorerna inte längre förväntas uppfylla de krav de ska, och kontrollen går därmed förlorad. 466 
För en auktoriserad revisor innebär det att denne ska arbeta med hög professionalitet och 467 
integritet. 31 För den auktoriserade revisorn innebär god revisionssed något som alltid finns 468 
med dem, det sitter i ryggraden och följer av en lång arbetslivserfarenhet. För att bli 469 
auktoriserad revisor i Sverige krävs det idag minst åtta års erfarenhet av såväl praktisk som 470 
teoretisk kunskap inom revision.32 Av dessa måste minst tre år bestå av heltidsstudier på 471 
universitet eller högskola, med minst en kandidatexamen som resultat, samt arbetat minst tre 472 
                                                
27 FAR. Revisor. 
28 Svenska Dagbladet. 
29 Ingblad & Fagerberg s 145. 
30 SOU 2008:79 
31 FAR. God revisionssed. 
32 Revisorsnämnden. Bli revisor. 
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år inom revision som exempelvis revisorsassistent. De resterande två åren kan bestå av teori 473 
eller praktik. Således är det minst åtta års erfarenhet inom både teori och praktik innan någon 474 
självständigt kan utföra en revision,33 och därmed antas agera utifrån god revisionssed. God 475 
revisionssed är därför inget som bara finns där, utan uppkommer allteftersom erfarenheten 476 
från yrket växer. 477 
 478 
Den goda revisionsseden ska även prägla revisionen i en ideell förening, eftersom huvudsyftet 479 
är att god revisionssed ska prägla all revision som de auktoriserade revisorerna utför, och inte 480 
huruvida det sker i ett aktiebolag eller i en ideell förening.34 I de ideella föreningarna är det 481 
som tidigare nämnts stadgarna och praxis inom föreningen, samt allmän praxis för ideella 482 
föreningar som styr hur föreningen ska skötas. Generellt kan sägas att god revisionssed ska 483 
hållas av alla som utför revision för att förtroendet för revisorer ska upprätthållas. Det finns 484 
inget lagstadgat om att lekmannarevisorn i en ideell förening måste hålla sig till god 485 
revisionssed, så länge det inte står i deras stadgar eller liknande. Dock står det i den guide 486 
som idrottens föreningslära ger ut om revision att den revision som sker ska göras enligt god 487 
revisionssed. Med tanke på att en väldigt stor del av de föreningar som finns i Sverige idag 488 
utgörs av idrottsföreningar är det många lekmannarevisorer som dels måste veta vad god 489 
revisionssed är, dels förhålla sig till den.35  Vilket kan jämföras med de auktoriserade 490 
revisorerna som haft minst åtta års arbete med att sätta sig in i vad god revisionssed innebär. 491 
 492 

3.3 Vilken typ av revisor den ideella föreningen behöver 493 
Alla föreningar behöver inte ha en revisor, dock står det i de flesta föreningars stadgor att de 494 
ska ha minst en, om denna sedan är en auktoriserad eller en lekmannarevisor beror på några 495 
faktorer hos föreningen. I Riksidrottsförbundets (RF) normalstadgar skriver de om 496 
revisorerna,36 vilket föreningarna valt att tolka som att det ska finnas minst två revisorer.37 497 
Även om föreningen enligt de lagar som finns inte behöver ha en auktoriserad revisor väljer 498 
många ändå att ha en sådan, trots att det kan leda till en högre kostnad. Den ideella föreningen 499 
anser det vara värt den kostnaden då de vet att jobbet blir professionellt utfört.38 Men det finns 500 
även föreningar som inte har något val utan är tvungna att anlita en auktoriserad revisor, i 501 
dessa situationer är det främst BFL, ÅRL och RevL som blir tillämpliga. 502 
 503 
De ideella föreningar som måste följa RevL är de som uppfyller kraven för att vara en stor 504 
förening enligt gränssnittsregeln som återfinns i BFL 6 kap. 1 §. Här definieras vad som är ett 505 
stort företag och därmed de som måste avsluta sitt räkenskapsår med en årsredovisning. 506 
Denna gräns används således även för ideella föreningar genom att de som uppfyller dessa 507 
krav även måste upprätta en årsredovisning och således följa de lagar som det medföljer, 508 
exempelvis att ha en auktoriserad revisor. Denna gräns har tidigare varit lägre, men höjdes 509 
2010 i samband med att revisionsplikten för små företag avskaffades.39 Denna höjning får 510 
även konsekvenser för föreningar då ännu färre föreningar kommer vara ålagda att ha en 511 
auktoriserad revisor, eftersom det är färre som kommer att bedömas som stora. Idag är kraven 512 
att de i snitt haft 50 stycken anställda de senaste två åren, mer än 40 miljoner kr i 513 
balansomslutning de senaste två åren samt att föreningens redovisade nettoomsättning varit 514 
minst 80 miljoner kr de senaste två åren. De som uppfyller minst två av de ovanstående 515 
                                                
33 Revisorsnämnden. Bli revisor. 
34 Revisorsnämnden. D 5/97. 
35 SISU s 4. 
36 Riksidrottsförbundet. RF:s stadgemall för idrottsföreningar s 7. 
37 SISU s 4. 
38 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 115. 
39 Prop. 2009/10:204 s 1 & 42 f. 
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kriterierna måste följa RevL, vilket då också innebär att de måste ha minst en auktoriserad 516 
eller godkänd revisor.40 Dessa lagar bygger på varandra, så om de enligt BFL måste upprätta 517 
årsredovisning enligt ÅRL, måste de även ha revisor enligt RevL.41  518 
 519 
Det finns även ideella föreningar som inte uppfyller kraven i lagarna ovan, men som ändå 520 
behöver ha en revisor, till exempel de som bedriver näringsverksamhet. Däremot finns det 521 
inget krav på att denne behöver vara auktoriserad.42 Det kan dock ifrågasättas vad som menas 522 
med näringsverksamhet, många idrottsföreningar bedriver mindre kioskverksamheter, lotte- 523 
rier eller andra evenemang för att samla in pengar, vilka kan liknas med en näringsverksam- 524 
het. Dessa verksamheter har fått innebörden av näringsverksamhet hos Skatteverket, vilka då 525 
kräver att det ska finnas någon som kontrollerar dessa verksamheter, varpå kraven på revisor 526 
uppkommer.43 Liknande krav finns även för de föreningar som får bidrag, vanligt är då att 527 
myndigheten eller de som betalar ut pengarna vill se att det finns en revisor som kan bekräfta 528 
att de bidragsgrundande uppgifterna är korrekta.44 De ideella föreningar som inte behöver en 529 
auktoriserad revisor är således de föreningar som inte behöver upprätta årsredovisning enligt 530 
BFL. Dock har Bokföringsnämnden kommit med en rapport där de belyser problemet med 531 
vad som faktiskt menas med näringsverksamhet. I den fastslog de att näringsverksamhet är 532 
sådan som kan likställas med näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (IL) 13 kap. 1 § 533 
eller anses vara utövad av den som är näringsidkare enligt konsumentköplagens (KKL) 1 §.45 534 
Näringsverksamhet definieras i IL som förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och 535 
självständigt, medan det i KKL definieras som en fysisk eller juridisk person som handlar för 536 
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Således kan samma ideella 537 
förening anses bedriva näringsverksamhet i ett sammanhang, men inte i ett annat. 538 
 539 

3.4 Sammanfattning 540 
Revisorns uppgift är att granska och kontrollera det arbete som styrelsen gjort under året. Som 541 
auktoriserad revisor måste man utföra revisionen enligt god revisionssed, vilket innebär att 542 
revisionen ska vara hederlig och utföras på ett sådant sätt att förtroendet för revisorerna 543 
upprätthålls. Som lekmannarevisor i en ideell förening finns det inget krav på att revisionen 544 
ska vara enligt god revisionssed, däremot har Riksidrottsförbundet utfäst i sina stadgar att 545 
deras föreningar ska utföra revisionen utifrån god revisionssed. Deras stadgar innebär att de 546 
flesta idrottsföreningar måste förhålla sig till god revisionssed, trots att de mest troligt inte har 547 
den kunskap som krävs för det. Om en ideell förening ägnar sig åt näringsverksamhet eller 548 
anses som en stor förening enligt gränssnittsregeln som återfinns i BFL 6 kap. 1 § måste de ha 549 
en auktoriserad revisor. Övriga föreningar som enligt sina stadgar eller andra bestämmelser 550 
måste ha en revisor behöver endast en lekmannarevisor. 551 
 552 
  553 

                                                
40 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 112. 
41 Hemström & Giertz. Föreningar: om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser s 39 f. 
42 Bolagsverket. 
43 Skatteverket. 
44 Hemström & Giertz. Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion s 117. 
45 Bokföringsnämnden s 1. 
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4 Lekmannarevisorn 554 

4.1 Lekmannarevisorns uppgifter i en ideell förening 555 
Lekmannarevisorn ska kontrollera att det ekonomiska arbetet i föreningen gått till på ett 556 
korrekt sätt, om föreningen har en kassör ska dennes arbete granskas. För att en 557 
lekmannarevisor ska kunna utföra revisionen på ett korrekt sätt är det viktigt att denne har de 558 
kunskaper som krävs. Enligt lagen om ekonomiska föreningar 8 kap. 3 § ska en revisor ha den 559 
ekonomiska kunskap som krävs för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon motsvarighet finns 560 
inte för ideella föreningar, men för att lekmannarevisorn ska kunna fullgöra sitt uppdrag bör 561 
denne ha kunskap om det uppdrag som ska utföras. Saknas kunskapen kan lekmannarevisorn 562 
inte utföra sitt uppdrag att granska arbetet.46 Vidare bör även lekmannarevisorn vara myndig 563 
och ej försatt i konkurs.47 Observera att de krav som finns i lagen om ekonomiska föreningen 564 
inte är ett krav för de ideella föreningarna,48 men många föreningar har angett i sina stadgar 565 
att dessa krav ska gälla även för dem. 566 
 567 
En annan viktig del av lekmannarevisorns arbete är att ta del av styrelsens protokoll. Genom 568 
att granska dessa kan de se huruvida styrelsen arbetat på ett korrekt sätt. Här är det av vikt att 569 
lekmannarevisorn sett till att styrelsen fattat de viktiga beslut som varit nödvändiga, samt att 570 
de genomfört de beslut de tagit.49 Om denna kontroll skulle brista hade styrelsen kunnat ägna 571 
sig åt helt andra saker än föreningens syfte. Genom att granska dessa protokoll får även 572 
lekmannarevisorn information om styrelsen gjort några stora inköp som kommer påverka 573 
föreningens ekonomi. På liknande sätt är det av vikt att lekmannarevisorn ser till att 574 
föreningen följer sina stadgar samt övriga lagar och regler. Här krävs det viss kunskap av 575 
lekmannarevisorn för att veta vilka lagar och regler som de måste följa, eftersom de är en liten 576 
förening behöver de dock inte följa reglerna om årsredovisning och bokföring enligt BFL och 577 
ÅRL. Det åligger även lekmannarevisorn att se till så att föreningen har rätt 578 
försäkringsskydd.50  579 
 580 
Slutligen ska lekmannarevisorn till årsstämman sammanställa en revisionsberättelse.51 Här 581 
ligger ett väldigt stort ansvar, för det är i revisionsberättelsen som lekmannarevisorn kan 582 
påvisa att något inte står rätt till eller att styrelsen misskött sig. Revisionsberättelsen är således 583 
lekmannarevisorns viktigaste instrument för att påvisa att denne upptäckt något som stämman 584 
bör få vetskap om. Är allt som det ska räcker det med att lekmannarevisorn upprättar en 585 
revisionsberättelse där denne styrker att styrelsen utfört de uppdrag de haft, samt skött 586 
ekonomin på ett tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorn rekommenderar då stämman att 587 
lämna styrelsen ansvarsfrihet samt att de fastställer resultat- och balansräkning. Skulle det 588 
däremot finnas något som lekmannarevisorn bör påpeka ska denne lämna en oren 589 
revisionsberättelse till årsstämman. I denna kan lekmannarevisorn rekommendera att stämman 590 
inte lämnar ansvarsfrihet till styrelsen. Om ansvarsfrihet finns inget lagstadgat, utan här 591 
hänvisas till stadgarna där många föreningar valt att hänvisa till lagen om ekonomiska 592 
föreningar, där ansvarsfrihet finns reglerat. Beviljar föreningen styrelsen ansvarsfrihet kan 593 
styrelsen inte hållas ansvariga för det som skett under året. För att kräva styrelsen eller 594 
enskilda styrelseledamöter på skadestånd är det därför av vikt att dessa inte beviljats 595 

                                                
46 Hemström & Giertz. Föreningar: om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser s 39. 
47 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 113. 
48 Nerep s 39. 
49 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 116. 
50 i b. 
51 i b. 
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ansvarsfrihet.52 Stämman kan gå emot lekmannarevisorns rekommendationer och lämna 596 
ansvarsfrihet trots att revisionsberättelsen inte rekommenderat det eller tvärtom, men då har 597 
lekmannarevisorn informerat stämman om vad som skett och därmed fullgjort sitt uppdrag. 598 
Viktigt att påpeka är dock att ansvarsfrihet endast gäller gentemot föreningen, det påverkar 599 
således inte utomståendes rätt att kräva ersättning.53 600 
 601 

4.2 Lekmannarevisorns förtroende 602 
Medlemmarna i en ideell förening har lika lite rätt att gå in och titta huruvida styrelsen skött 603 
sitt uppdrag som de har i en ekonomisk förening eller någon annan associationsform.54 Därför 604 
är lekmannarevisorn medlemmarnas enda organ för att kontrollera att deras angelägenheter 605 
sköts som de ska. För att lekmannarevisorn ska kunna företräda medlemmarna krävs det att 606 
förtroendet för lekmannarevisorn är högt, annars är dennes roll nästintill meningslös. För att 607 
upprätthålla förtroendet finns det vissa krav som lekmannarevisorn måste uppfylla. Dessa 608 
krav är reglerade i lagen om ekonomiska föreningar och finns således inte specificerade för 609 
ideella föreningar, dock bör dessa enligt praxis även gälla för ideella föreningar.55 Dessa 610 
regler bygger på att lekmannarevisorn inte får vara med i styrelsen, varken som ledamot eller 611 
suppleant, eftersom lekmannarevisorn inte objektivt kan granska det arbete den själv har 612 
gjort. Av samma anledning får lekmannarevisorn ej heller hjälpa föreningen med redovisning 613 
eller annat ekonomiskt arbete, lekmannarevisorn kan således inte göra utbetalningar eller 614 
placera om föreningens pengar. 56  Däremot får lekmannarevisorn ge allmänna råd om 615 
föreningens ekonomi, det är heller inget hinder för lekmannarevisorn att vara medlem i 616 
föreningen. 57  Lekmannarevisorn får inte stå i beroendeställning till styrelsen. 617 
Beroendeställning kan till exempel innebära att lekmannarevisorn inte får vara anställd av 618 
föreningen eller av någon styrelseledamot.58 Att lekmannarevisorn får ett arvode för sitt 619 
revisorsuppdrag bör inte anses som en anställning, utan problem kan uppstå om det till 620 
exempel är den anställde vaktmästaren som blir vald till lekmannarevisor. Problemet blir då 621 
att lekmannarevisorn med stor sannolikhet kommer tveka inför att belysa eventuella 622 
felaktigheter som styrelsen gjort, eftersom lekmannarevisorn riskerar att förlora på det 623 
personligen. Om lekmannarevisorn väljer att inte belysa ett misstag som styrelsen gjort har 624 
lekmannarevisorn inte fullgjort sitt uppdrag. 625 
 626 
Vidare får lekmannarevisorn enligt lagen om ekonomiska föreningar 8 kap. 7 § inte ha en 627 
relation med någon i styrelsen, varken ledamot eller suppleant. Med relation menas 628 
maka/make, sambo, syskon, svåger eller släkt i rakt upp- eller nedstigande led. Slutligen får 629 
lekmannarevisorn inte stå i låneskuld till föreningen. Vissa lån kan dock vara acceptabla om 630 
det till exempel är ett medlemslån som normalt sett sammanfaller med medlemskap i 631 
föreningen. Lekmannarevisorn får således inte ha en låneskuld som går utöver vad som anses 632 
normalt i föreningen.59 Sammanfattningsvis kan sägas att lekmannarevisorn inte bör vara i en 633 
sådan ställning att denne kan fatta ett ekonomiskt beslut för föreningen.60 Samtliga av dessa 634 
krav finns till för att lekmannarevisorn inte ska vara i beroendeställning till någon i styrelsen. 635 

                                                
52 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 103. 
53 Broberg, Lundén & Ohlsson s 114. 
54 Hemström & Giertz. Bolag Föreningar Stiftelser – en introduktion s 116. 
55 Hemström & Giertz. Föreningar: om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser s.39;  

 PwC s 83; Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 113. 
56 Lundén. Redovisning i ideella föreningar s 267. 
57 PwC s 83. 
58 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 113. 
59 i b. 
60 A a s 114. 
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4.3 Analogier till andra lagar 636 
För auktoriserade revisorer finns det en stor mängd lagstiftning att vända sig till när osäkerhet 637 
uppkommer. RevL har regler för vad som gäller för revisorer generellt, men även ABL har 638 
tydliga regler kring vad som gäller för revisorers arbete när de arbetar med aktiebolag. Lagen 639 
om ekonomiska föreningar är dock den lag som de flesta vänder sig till för att få vishet kring 640 
ideella föreningar, eftersom ekonomiska föreningar påminner mest om de ideella 641 
föreningarna. Dock har det uttryckts att stor försiktighet måste antas vid analogier till andra 642 
lagar då en ideell förening kan skilja sig väldigt mycket åt från förening till förening.61 Vad 643 
som gäller för en ekonomisk förening behöver således inte vara aktuellt för en ideell förening. 644 
Det är med stor sannolikhet att det som gäller för ekonomiska föreningar inte är tillämpligt för 645 
de ideella föreningarna, men en viktig del för att avgöra om analogier kan göras är hur 646 
föreningens ändamål och verksamhet ser ut.62 647 
 648 
En viktig aspekt för att klargöra ansvaret för lekmannarevisorer är hur likheterna till ABL och 649 
revision i allmänhet ser ut, eftersom ett helt kapitel i ABL reglerar den auktoriserade revisorns 650 
arbete i ett aktiebolag. I förarbetena till ändringarna i RevL som trädde i kraft den 1 jan 2002 651 
framkommer det att regeringen inte såg någon anledning att skilja på olika typer av revision.63 652 
Om revisionen skedde i en ideell förening där det inte fanns något lagstadgat krav på revision, 653 
det vill säga att föreningen inte uppfyllde kraven i BFL och ÅRL för att ha en auktoriserad 654 
revisor, skulle revisionen inte behandlas annorlunda mot revisionen i ett aktiebolag. 655 
Regeringen menade att den revision som faktiskt gjordes i den ideella föreningen var av 656 
samma karaktär och den auktoriserade revisorn utnyttjade samma tekniker som vid revisionen 657 
i ett aktiebolag.64 Att revisionen även är adresserad till tredje man, såsom föreningens 658 
medlemmar eller långivare, är ytterligare ett argument för att den inte ska behandlas 659 
annorlunda än någon annan revision.65 Propositionen nämner däremot inte lekmannarevisorn 660 
utan syftar bara till själva revisionen. 661 
 662 
Lekmannarevisorn kan inte beviljas ansvarsfrihet på samma sätt som styrelsen. 66  Om 663 
föreningen är missnöjd med lekmannarevisorns arbete är de enligt lagen om ekonomiska 664 
föreningar tvungna att ta upp missnöjet på stämman. För att kunna väcka talan i domstol och 665 
därmed kunna kräva skadestånd krävs det att frågan har behandlats på årsstämman. 67 Då 666 
krävs det att minst minoriteten, vilket är en tiondel av de röstberättigade, ställt sig bakom 667 
kravet på att väcka skadeståndstalan mot lekmannarevisorn för att revisionen varit 668 
bristfällig.68 669 
 670 

4.4 Lekmannarevisorns ansvar  671 
Det är lekmannarevisorns uppgift att upptäcka och påkalla eventuella felaktigheter, därför har 672 
lekmannarevisorn i en ideell förening ett större ansvar än vad många kan tro.69 För att ett 673 
skadeståndsansvar ska bli aktuellt kan det handla om att styrelsen gjort något felaktigt som 674 
lekmannarevisorn sedan inte uppmärksammat stämman om. Om lekmannarevisorn ska göra 675 
sitt jobb korrekt ska denne påpeka felaktigheterna i sin revisionsberättelse eller på annat sätt 676 
                                                
61 NJA 1958 s 438. 
62 Nerep s 18. 
63 Prop. 2000/01:146 s 41. 
64 i b. 
65 i b. 
66 Broberg et al. s 114. 
67 i b. 
68 i b. 
69 Lundén & Lindblad. Ideella föreningar s 120 f. 
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upplysa stämman om vad som skett. Gör lekmannarevisorn inte det kan det leda till 677 
skadeståndsansvar för denne gentemot föreningen, eftersom föreningens medlemmar blivit 678 
vilseledda samt att föreningen tagit skada av lekmannarevisorns agerande.70 Detsamma kan 679 
även ske om lekmannarevisorn agerat, men agerat felaktigt, vilket kan ske genom att 680 
lekmannarevisorn lämnar en oren revisionsberättelse utan att ha sakliga grunder för sina 681 
misstankar.71 Men det gäller enbart om det inte finns stöd för att det skett något felaktigt. 682 
Finns det stöd för misstankarna är det lekmannarevisorns skyldighet att meddela 683 
felaktigheterna och inte rekommendera ansvarsfrihet och/eller att balans- och resultaträkning 684 
inte fastställs.72  685 
 686 
Lekmannarevisorn har ett ansvar som liknar det ansvar styrelsemedlemmarna har, på så sätt 687 
att de anledningar som ligger till grund för att en styrelsemedlem ska bli ansvarig liknar de för 688 
lekmannarevisorn.73 Därför är det av vikt att reda ut om lekmannarevisorn i den ideella 689 
föreningen är syssloman eller inte. Utifrån HB 18 kap. 1 § blir man syssloman då man för 690 
huvudmannens räkning utför ett uppdrag, vilket stämmer överens med vad som sker för 691 
lekmannarevisorn. Stämman väljer denna person till att utföra deras revision, således blir 692 
lekmannarevisorn syssloman åt föreningen och har därmed ett ansvar att utföra vad den åtagit 693 
sig. Skulle lekmannarevisorn missköta sig blir reglerna i HB 18 kap. § 3-4 tillämpliga på 694 
samma sätt som för styrelseledamöterna. 695 
 696 
För att föreningen ska kunna kräva skadestånd av lekmannarevisorn krävs det att de enligt HB 697 
18 kap. 9 § lämnar en sådan talan inom ett år från det att årsredovisning och 698 
revisionsberättelse har lagts fram. Skadeståndet kommer då om det beviljas ersätta den skada 699 
som lekmannarevisorn vållat. För att skadestånd ska bli aktuellt krävs att lekmannarevisorn 700 
medverkat till att någon intressent drabbats av en ekonomisk skada. Förutsättningarna är 701 
således att lekmannarevisorn misskött sin granskning av organisationens skötsel, samt att 702 
skadan har uppkommit på grund av att den drabbade litat på att lekmannarevisorn utfört sitt 703 
uppdrag på ett korrekt sätt.74 För att kräva skadestånd enligt SKL 2 kap. 2 § måste även 704 
lekmannarevisorn begått ett brott. Har inget brott begåtts bör bestämmelserna i HB 18 kap. bli 705 
tillämpligt, då lekmannarevisorn i form av syssloman misskött sig gentemot huvudmannen. 706 
 707 
Har lekmannarevisorn begått ett brott som lett till skada för föreningen har styrelsen alltid rätt 708 
att stämma lekmannarevisorn.75 En enskild medlem kan inte stämma lekmannarevisorn för 709 
något som skadat föreningen, utan stämman måste stå bakom beslutet. Det finns dock 710 
situationer då lekmannarevisorn kan bli stämd av en enskild medlem i föreningen. Det kan 711 
endast ske om den enskilde medlemmen har drabbats av direkta skador, samt att skadorna 712 
drabbat medlemmen på annat sätt än att föreningen har förlorat pengar. Det kan exempelvis 713 
handla om att en medlem har lånat ut pengar till föreningen och fått felaktig information om 714 
föreningens ekonomi av lekmannarevisorn. Har medlemmen då lånat ut dessa pengar för att 715 
den litade på lekmannarevisorns uppgifter kan domstolen pröva dennes stämning. Stämningen 716 
kommer då inte aviseras från en föreningsmedlem, utan medlemmen anses vara en 717 
utomstående privatperson.76 718 
 719 
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Det är möjligt att teckna en försäkring som gäller för styrelsen och då även lekmannarevisorn, 720 
denna försäkring täcker eventuella skadeståndskrav som kan uppkomma. 77  En sådan 721 
försäkring kan täcka sådant som kan uppkomma då lekmannarevisorn varit vårdslös och kan 722 
liknas med en drulleförsäkring. 78  Som privatperson finns det också ett skydd i 723 
hemförsäkringen, det är dock inte ett specifikt skydd för revisorsuppdrag utan är ett 724 
rättsskydd för privatpersoner mot kostnader i samband med rättsliga tvister eller 725 
skadeståndskrav. Observera att dessa försäkringar ofta är beloppsbegränsade.79 Det bör dock 726 
kunna antas att en lekmannarevisor som ej får lön i en liten ideell förening agerar i form av 727 
privatperson. Även de ansvarsförsäkringar som tecknas speciellt för lekmannarevisorn är ofta 728 
beloppsbegränsade och det är inte säkert att den gäller för just det uppdrag som 729 
lekmannarevisorn har.  730 
 731 

4.5 Sammanfattning 732 
Lekmannarevisorns uppgifter är främst att granska styrelsens arbete, men det är även 733 
lekmannarevisorns ansvar att se till så att föreningen har rätt försäkring. Till stämman ska 734 
lekmannarevisorn skrivit en revisionsberättelse som rekommenderar stämman att lämna eller 735 
inte lämna ansvarsfrihet till styrelsen. En lekmannarevisor får inte vara jävig, det vill säga till 736 
exempel ha en relation med någon i styrelsen. Det bör vara möjligt att göra vissa analogier 737 
utifrån lagen om ekonomiska föreningar samt RevL, dessa analogier bör dock göras med 738 
försiktighet samt sunt förnuft. För att föreningen ska kunna kräva lekmannarevisorn på 739 
skadestånd krävs det att lekmannarevisorn antingen begått ett brott som lett till ekonomisk 740 
skada eller att lekmannarevisorn i form av syssloman vållat en skada för huvudmannen, det 741 
vill säga föreningen.  742 
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5 Analys 743 

5.1 Lekmannarevisorns bakgrund 744 
En aspekt som är väldigt viktig för att kunna göra en korrekt bedömning av 745 
lekmannarevisorns ansvar är vad denne har till yrke i sin vardag. Är lekmannarevisorn en 746 
auktoriserad revisor har det ingen betydelse att denne endast är lekmannarevisor i en ideell 747 
förening. Auktoriserade revisorer måste upprätthålla yrkets förtroende även utanför arbetet. 748 
Om en auktoriserad revisor skulle göra ett dåligt eller bristfälligt jobb som lekmannarevisor 749 
skulle förtroendet för revisorsyrket riskera att gå förlorat. Situationen kan jämföras med 750 
advokater som inte kan begå brott på sin fritid för att sedan gå till jobbet som vanligt. Inom 751 
sådana yrken gäller det att upprätthålla förtroendet både på och utanför arbetsplatsen. Utifrån 752 
Revisorsnämndens beslut är revision alltid revision, det spelar således ingen roll vad objektet 753 
för revisionen är.80 Jag anser därför att ansvaret för en lekmannarevisor bör bli större om 754 
denne är auktoriserad eller arbetar med revision. En lekmannarevisor som inte arbetat med 755 
revision tidigare bör därför inte kunna hållas ansvarig på samma sätt som den auktoriserade, 756 
även om själva uppdraget och uppdragsbeskrivningen i den ideella föreningen är densamme 757 
för båda.  758 
 759 
Även de som inte arbetar som revisorer kan ha kunskap om hur en revision ska utföras. Lagen 760 
om ekonomiska föreningar anger att lekmannarevisorn ska ha den kunskap som krävs för det 761 
uppdrag som ska utföras, något motsvarande finns inte för ideella föreningar. Däremot bör det 762 
vara av samma vikt att lekmannarevisorn i den ideella föreningen har den kunskap som krävs 763 
för uppdraget. Kravet på kunskap bör således kunna tolkas analogt. Lekmannarevisorn ska 764 
därmed besitta den kunskap som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. Saknar lekmannarevisorn 765 
kunskap och gör ett fel på grund av det kan utgången bli olika beroende på stämmans 766 
agerande. Om stämman valt en lekmannarevisor som de trott haft den kunskap som krävts, 767 
och lekmannarevisorn själv uppgett att den hade nödvändig kunskap, bör ansvaret för 768 
lekmannarevisorn bli större, eftersom lekmannarevisorn då vilselett stämman.  769 
 770 
Om ingen av medlemmarna är villig att ta på sig lekmannarevisorsposten kan stämman till 771 
slut känna sig tvungna att övertala någon att ta på sig den. Är det så att lekmannarevisorn inte 772 
alls har den kunskap som krävs och stämman är väl medveten om denna brist är det stämman 773 
som får skylla sig själva. Eftersom stämman då visste att förkunskaperna var dåliga kan de 774 
inte ställa samma krav som de kunnat om de anlitat en auktoriserad revisor, eller en 775 
lekmannarevisor som hade den kunskap som krävdes för uppdraget. Resonemanget kommer 776 
ifrån reglerna i HB 18 kap, eftersom lekmannarevisorn då blir syssloman åt stämman. Utifrån 777 
reglerna i HB 18 kap. 4 § får stämman skylla sig själva om de anlitat en person som de redan 778 
innan visste saknade det som krävdes. Dock kommer ord stå mot ord vid ett 779 
skadeståndsanspråk, eftersom lekmannarevisorn kommer hävda att denne blivit övertalad 780 
medan stämman kommer hävda att lekmannarevisorn frivilligt tog på sig posten. Skulle dessa 781 
regler vara mer tydliga skulle det vara lättare för stämman att veta att de måste ta lite mer i 782 
beaktande vid valet av lekmannarevisor. Här finns föreningsseden som ett rättesnöre, men då 783 
den seden handlar mer om hur styrelsen och dess arbete ska utföras är den sannolikt inte till 784 
hjälp varken för lekmannarevisorn eller stämman. 785 
 786 
Det är även av vikt för lojaliteten hur stor kunskap lekmannarevisorn har kring det uppdrag 787 
som ska utföras. Deegan81 skriver att en revisor som inte har den kunskap som krävs riskerar 788 
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att agera utifrån vad som gynnar denne personligen. Ett sådant agerande kan få konsekvenser 789 
för hela föreningen då lekmannarevisorn har en utsatt roll. I en liten ideell förening bör de 790 
flesta som är engagerade känna varandra eller i alla fall känna till varandra. Handlar det om 791 
en idrottsförening kan det till exempel vara så att alla engagerades barn spelar i samma lag. 792 
Dessa förutsättningar kan lätt skapa en stämning och attityd av att det är viktigt att hålla sig 793 
vän med alla och inte sticka ut. Av den orsaken kan det vara svårt för en lekmannarevisor att 794 
påpeka ett fel som styrelsen gjort då andra faktorer kan spela in. Till exempel rädsla för att 795 
ens barn ska bli retad på grund av det föräldern i egenskap av lekmannarevisor gjort. Risken 796 
för att lekmannarevisorn väljer att blunda för ett misstag som styrelsen gjort bör bli större om 797 
lekmannarevisorns kunskaper är bristfälliga. Finns dock kunskapen om vad revision verkligen 798 
handlar om, nämligen att se till så att styrelsen gjort sitt jobb och inte att försöka sätta dit 799 
någon, kommer lekmannarevisorn göra ett bättre jobb. Förkunskaperna blir därmed inte bara 800 
avgörande för hur stort ansvar lekmannarevisorn kan komma att ställas inför, det kan således 801 
även vara av stor betydelse för lekmannarevisorns lojalitet. 802 
 803 
Huruvida lekmannarevisorn får betalt för sitt uppdrag eller inte bör göra stor skillnad för 804 
ansvarsfrågan. Får lekmannarevisorn betalt anser jag att stämman bör kunna ställa högre krav, 805 
eftersom det då blir ett ännu tydligare avtal samt att det blir tydligt att lekmannarevisorn 806 
förväntas utföra och leverera något. Skulle det vara arvodesfritt visar det att stämman inte 807 
lägger så stor vikt vid lekmannarevisorns arbete, eller att kraven inte är lika hårda. Med tanke 808 
på att det är en liten ideell förening behöver det inte handla om stora summor, 500 kr kan i 809 
sammanhanget anses göra stor skillnad jämfört med ingen betalning alls. Summan blir inte 810 
det avgörande, utan den stora frågan är i fall lekmannarevisorn får betalt för sitt uppdrag eller 811 
inte. För lekmannarevisorns skull kan det vara bättre att göra uppdraget utan betalning, då 812 
ansvaret och kravet på denne torde minska.  813 
 814 

5.2 Utförandet av revisionen 815 
Idrottsföreningarna har som nämnts i kapitel 2.4 valt att tolka RF:s normalstadgar som att det 816 
måste finnas minst två revisorer, då RF benämnt dessa som revisorerna. Det finns både för- 817 
och nackdelar med den tolkningen. Väljer föreningarna att i sina egna stadgar följa RF:s 818 
normalstadgar bör de ha två revisorer, men varje förening styrs utifrån sina egna stadgar. Det 819 
kan dock vara så att de till exempel inte får de bidrag som kan vara nödvändiga om de inte 820 
följer de krav som RF satt upp. Att ha ett krav på två revisorer kan vid en första anblick anses 821 
som något positivt då dessa kan avlasta varandra och dela på ansvaret. Dock kan det få 822 
negativa konsekvenser för föreningen, eftersom stämman då måste hitta två kandidater för 823 
uppdraget. Eftersom de små ideella föreningarna ofta består av till exempel engagerade 824 
föräldrar finns risken att kravet på två revisorer gör processen att hitta kandidater ännu 825 
svårare, samt att risken för att de blir övertalade mot sin vilja ökar. Föreningen blir förlorare 826 
genom att de krav de kan ställa på sina lekmannarevisorer minskar och anledningen till att 827 
man har en revisor försvinner då revisorerna inte vet vad de ska göra. Risken är även stor att 828 
lekmannarevisorerna litar på varandra, det vill säga att de inte anstränger sig utan tror att den 829 
andre har gjort revisionen. För lekmannarevisorerna bör ett sådant agerande kunna vara något 830 
som faller under oaktsamhet och de kan således bli ansvariga för att de inte upptäckt ett fel de 831 
borde upptäckt. Det borde därför ligga i RF:s intresse att förtydliga vad som gäller kring 832 
antalet revisorer, både för lekmannarevisorerna, men framförallt för föreningens skull. 833 
 834 
RF har i sina normalstadgar även angett att alla lekmannarevisorer ska utföra revisionen 835 
utifrån god revisionssed. Därför är det många idrottsföreningar som även angett det i sina 836 
egna stadgar. Här kan det ifrågasättas om RF vet vilket krav de ställer på sina föreningar. Som 837 
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auktoriserad revisor krävs det åtta års erfarenhet av såväl praktisk som teoretisk kunskap inom 838 
revision. Men som lekmannarevisor förväntas man agera utifrån god revisionssed utan någon 839 
utbildning överhuvudtaget. God revisionssed regleras i RevL och bryter man mot det bör det 840 
kunna anses som att uppdraget har misskötts. Det har dock inte gått att finna något rättsfall 841 
där en lekmannarevisor blivit dömd på grund av att denne brutit mot god revisionssed, men 842 
att agera utifrån god revisionssed är något som innefattar ett stort ansvar. Genom att kräva det 843 
av sina lekmannarevisorer lägger man ett stort ansvar på dem. För att komma runt det stora 844 
ansvaret bör RF istället rekommendera att lekmannarevisorerna ska försöka eftersträva eller 845 
förhålla sig till det, men inte att revisionen ska utföras enligt god revisionssed. För RF handlar 846 
denna definition mest troligt om okunskap, att agera efter god revisionssed verkar som något 847 
bra att eftersträva. Vad de mest troligt inte tänkt på är att det skapar en större press på de som 848 
ska ta på sig ansvaret, och svårigheten att hitta en lämplig kandidat ökar. Eftersom att de 849 
kandidater som faktiskt vet vad det handlar om och således även de som vet om svårigheterna 850 
riskerar att inte vilja ta på sig uppdraget. Vilket i sin tur ökar risken för att stämman måste 851 
övertala någon att ta på sig lekmannarevisorsrollen, vilket resulterar i att lekmannarevisorn 852 
inte har en aning om vad som krävs av denne, samt att stämman då inte kan kräva så mycket 853 
av lekmannarevisorn. Kravet på god revisionssed är således ett ogrundat krav som andra 854 
föreningar inte bör eftersträva. 855 
 856 
Revisionsberättelsen är det viktigaste som lekmannarevisorn utför, och även det enda 857 
egentligen konkreta. Det är även här jag anser att det största ansvaret för lekmannarevisorn 858 
föreligger. Om lekmannarevisorn rekommenderar att styrelsen lämnas ansvarsfrihet av 859 
stämman fastän de har gjort något felaktigt har lekmannarevisorn agerat felaktigt. Då har även 860 
föreningens chans att få skadestånd gått förlorad, eftersom de då godkänt det som styrelsen 861 
gjort under året. Det finns dock en möjlighet att kräva skadestånd även efter att ansvarsfrihet 862 
har lämnats, då krävs det att stämman inte kände till alla omständigheter när de beviljade 863 
ansvarsfrihet. Det är således vid en sådan situation lekmannarevisorn borde ha påvisat att 864 
styrelsen gjort något konstigt. Har lekmannarevisorn inte meddelat stämman om felaktigheten 865 
genom sin revisionsberättelse kan lekmannarevisorn bli ansvarig och därmed krävd på 866 
skadestånd. Det är alltså i det här skedet som lekmannarevisorn kan påvisa att den har 867 
fullgjort sitt uppdrag, varför det är av stor vikt att stämman ser till att lekmannarevisorn 868 
förstår det. Har lekmannarevisorn inte den kunskap som krävs för att upptäcka ett fel och ta 869 
upp det i revisionsberättelsen bör stämman heller inte kunna hålla lekmannarevisorn ansvarig. 870 
 871 

5.3 Ansvarsfrågan 872 
Frågan är då när en lekmannarevisor faktiskt kan bli ansvarig. För att skadestånd ska bli 873 
aktuellt bör det vara något relativt stort som skett. Med tanke på de regler som finns för 874 
styrelseledamöter och revisorer i andra associationer krävs att handlingen begåtts på grund av 875 
oaktsamhet eller uppsåt, bör dessa kriterier således även gälla för lekmannarevisorn. Skulle 876 
lekmannarevisorn begå ett brott kommer denne ställas inför rätta för brottet, då saknar det 877 
betydelse huruvida lekmannarevisorn blivit övertalad eller inte. Att begå ett brott är något 878 
som bör vara en medveten handling och således inget som sker av oaktsamhet eller på grund 879 
av okunskap. Lekmannarevisorns främsta uppgift är att kontrollera så att styrelsen skött sina 880 
uppgifter, lekmannarevisorn har därför oftast själv inte tillgång till föreningens pengar. Att 881 
lekmannarevisorn då av oaktsamhet skulle råka ta pengar eller liknande förefaller högst 882 
osannolikt, varför handlingen bör vara gjord med uppsåt. Ansvarsfrågan blir dock svårare när 883 
frågan är huruvida lekmannarevisorn bör ha upptäckt ett fel som någon annan har gjort, det 884 
vill säga misstag på grund av oaktsamhet. 885 
 886 
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En stor del i ansvarsfrågan beror på hur tillsättandet av lekmannarevisorn har gått till, det vill 887 
säga vad stämman visste om lekmannarevisorns kunskaper. En duktig lekmannarevisor bör 888 
följaktligen ha lättare att bli skadeståndsansvarig än en med sämre kunskaper, vilket kan 889 
uppfattas som motsägelsefullt. Begår lekmannarevisorn ett brott, till exempel förskingring 890 
eller annat så bör det inte vara någon diskussion, men då har lekmannarevisorn heller inte 891 
gjort det av misstag och det är inte längre på grund av okunskap eller ovisshet som 892 
lekmannarevisorn blir ansvarig. Är lekmannarevisorn helt okunnig inom området och är 893 
övertalad att ta på sig rollen så bör bedömningen göras utifrån omständigheterna. Vad som 894 
anses med oaktsamhet för en person med stor kunskap inom revision jämfört med en person 895 
som knappt vet vad bokföring är bör vara olika. Det bör således inte finnas någon specifik 896 
gräns för vad som anses som oaktsamhet eller inte, här får en samlad bedömning göras utifrån 897 
lekmannarevisorns förkunskaper, stämmans tillsättande samt omfattningen av den skada som 898 
skett.  899 
 900 
I sak är det inget konstigt med de uppgifter som lekmannarevisorn ska utföra, problemet är 901 
dock att lekmannarevisorn inte alltid vet att det är just dessa uppgifter som ska utföras. Skulle 902 
fallet vara så att lekmannarevisorn inte sett till så att föreningen har de försäkringar som krävs 903 
kan det få konsekvenser för både lekmannarevisorn och föreningen. Om lekmannarevisorn 904 
inte blivit informerad om att försäkringsfrågan ingår i dennes uppgifter och heller inte har 905 
några förkunskaper om vad som förväntas bör lekmannarevisorn heller inte bli ansvarig. Det 906 
blir då föreningsmedlemmarna som tillsatte en ovetande revisor som får skylla sig själva. 907 
Tillsätter stämman en lekmannarevisor utan att informera om vad de kräver av denne bör de 908 
inte kunna hålla den ansvarig för det senare. Då lekmannarevisorn blir en syssloman åt 909 
stämman enligt HB 18 kap, är det viktigt att det är uttalat vad lekmannarevisorn åtar sig att 910 
göra för att veta vad stämman senare kan kräva. Tillsätter stämman däremot en auktoriserad 911 
revisor eller en lekmannarevisor som arbetar inom revision bör stämman kunna förutsätta att 912 
lekmannarevisorn vet vad som krävs och vilka uppgifter som ska utföras. Det bör således vara 913 
viktigare för en lekmannarevisor med stor insikt och kunskap i revision att verkligen se till så 914 
att föreningen har de försäkringar som krävs jämfört med en helt ovetandes, där stämman bör 915 
bli de som får ta smällen. 916 
 917 

5.4 Skadestånd  918 
För att skadeståndsansvar enligt SKL 2 kap. 2 § ska bli aktuellt måste det röra sig om en ren 919 
förmögenhetsskada, vilket det oftast bör vara i en ideell förening. Eftersom en 920 
lekmannarevisor agerar utifrån föreningens intressen kan en skada nästan alltid anses vara av 921 
ekonomisk karaktär. Skulle lekmannarevisorn exempelvis råka skada någons bil är det 922 
lekmannarevisorn som person, och inte som syssloman, som blir ansvarig och det har då inget 923 
med föreningen att göra. För att SKL 2 kap. 2 § ska bli aktuell måste den ekonomiska skadan 924 
föregåtts av ett brott. Därför kan ett misstag som lekmannarevisorn gjort som lett till en 925 
ekonomisk skada för föreningen, men inte begåtts av ett brott utan av oaktsamhet, inte leda 926 
till ett skadeståndsansvar enligt SKL 2 kap. 2 §. Har lekmannarevisorn däremot begått ett 927 
brott, till exempel förskingring, som lett till en förmögenhetsskada för föreningen bör 928 
lekmannarevisorn bli dömd för brottet samt att betala skadestånd till föreningen. Som 929 
styrelseledamot blir man i och med inträdandet i styrelsen syssloman i enighet med 930 
bestämmelserna i HB 18 kap. Detsamma bör gälla för lekmannarevisorn eftersom denne väljs 931 
av stämman för att utföra ett uppdrag och bör då bli syssloman åt stämman. En handling som 932 
sker på grund av oaktsamhet kan därför leda till skadestånd på grund av att lekmannarevisorn, 933 
i form av syssloman, brustit i sin uppgift mot huvudmannen och blir då ansvarig enligt 934 
reglerna i HB 18 kap. 4 §.  935 
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En aspekt som kan vara viktig att tänka på gällande ansvarsfrågan är att politikerna vill 936 
minska ansvaret för revisorerna. De föreslog i en utredning, se kap 2.2 ovan, att införa ett 937 
maxbelopp för skadestånd för auktoriserade revisorer. Trots att förslaget inte gäller 938 
lekmannarevisorer kan det ändå visa på åt vilket håll det lutar. Genom att politikerna lägger in 939 
ett maxbelopp tyder det på att de vill öka ansvaret på VD och styrelseledamöter och därmed 940 
är det inte revisorn som har hela ansvaret. Något som för en lekmannarevisor skulle kunna 941 
tolkas som att ansvaret inte bara ligger på lekmannarevisorn, utan styrelsen har också ett 942 
ansvar att se till så att föreningen sköts som den ska. För att slippa det ansvar som kan bli om 943 
lekmannarevisorn begår ett misstag som skadar föreningen kan en försäkring som täcker 944 
eventuella skadestånd tecknas. Det kan dock vara onödigt, genom att det inte är någon 945 
universallösning mot allt som kan uppkomma, utan lekmannarevisorn bör innan fundera över 946 
hur stora kostnader denna kan tänkas ådra sig och hur föreningen ser ut i allmänhet. Är det en 947 
liten och välskött förening kan en sådan försäkring vara en onödigt dyr försäkring som kostar 948 
mer än vad ett eventuellt skadestånd skulle göra. 949 
 950 

5.5 Auktorisationstvång 951 
För att kringgå problematiken kring ansvarsbilden för lekmannarevisorn finns alternativet att 952 
alla ideella föreningar måste ha en auktoriserad revisor. För att kunna lagstifta om ett sådant 953 
krav, trots avsaknad av lag kring ideella föreningar, bör det i sådana fall skrivas in i RevL. Ett 954 
sådant tvång är dock ingen lösning som gynnar föreningarna i slutändan. Det kan tyckas 955 
enkelt för många att anlita en auktoriserad revisor så de kan vara säkra på att revisionen blir 956 
korrekt utförd, samt att de inte behöver fundera över huruvida de får skylla sig själva för att 957 
de tillsatt en revisor med för lite kunskaper. Däremot blir det en kostsam trygghet, för de små 958 
föreningarna kan ett revisorsarvode på 7000 kr bestå av deras samtliga intäkter och en sådan 959 
lag skulle stjälpa hela föreningen. Generellt måste föreningarna ta i beaktande deras storlek, 960 
det kanske är en så pass liten förening att all formalia känns överdriven och onödig. Men 961 
revisorns uppgift i föreningen är att skydda medlemmarnas intressen. De små föreningarna 962 
som inte behöver en auktoriserad revisor har heller inte så mycket att skydda, deras tillgångar 963 
är ofta begränsade och de bedriver inte näringsverksamhet, eftersom de då måste ha en 964 
auktoriserad revisor. Därför kan en lekmannarevisor inte åsamka så stor skada, varken för 965 
föreningen eller för sig själv. Skadestånd finns till för att ersätta den skada som uppkommit 966 
och i en liten förening med liten ekonomi kan den skadan av naturliga orsaker inte bli så stor. 967 
Så ett lagtvång att införa auktoriserade revisorer för alla ideella föreningar skulle mest troligt 968 
leda till fler nackdelar än fördelar då kostnaderna skulle öka markant. Att lagstiftaren skulle 969 
gå åt det hållet är även det osannolikt med tanke på att revisionsplikten för små bolag är 970 
avskaffad sedan några år tillbaka. 971 
 972 

5.6 När blir lekmannarevisorn jävig? 973 
Ur ett logiskt perspektiv bör det vara samma jävsregler för ideella föreningar som det är för 974 
ekonomiska föreningar. Därför bör det vara möjligt att göra en analog tolkning av de krav 975 
som sätts på revisorn i en ekonomisk förening. Tillsätter stämman en lekmannarevisor som är 976 
jävig kommer denne inte att göra ett lika bra jobb som en icke jävig. Det är även här 977 
problemet med lojalitet kommer in, vem är lekmannarevisorn mest lojal mot, är det 978 
föreningens medlemmar eller är det kompisen i styrelsen? Genom att försöka undvika sådana 979 
situationer så långt det är möjligt minskar risken för att utsätta lekmannarevisorn för det svåra 980 
beslutet. Att undvika en sådan situation kan dock vara lättare sagt än gjort då föreningarna 981 
ofta är små och många troligtvis känner varandra privat. Så även om de inte har en relation 982 
enligt lagen, kan det ändå bli väldigt känsligt för den enskilde som kan uppleva sig som jävig. 983 
Föreningen bör därför sträva efter att ha en så oberoende lekmannarevisor som möjligt, vilket 984 
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även bör ligga i stämmans åtanke inför valet av lekmannarevisor. Desto mer oberoende 985 
lekmannarevisorn är, desto mer objektivt och rättvisande arbete kommer denne utföra, varför 986 
jävsreglerna bör vara desamma även för lekmannarevisorer i ideella föreningar. 987 
 988 
Är lekmannarevisorn jävig blir föreningen lidande eftersom revisionen blir drabbad. Skulle 989 
det framkomma att lekmannarevisorn valt att bortse från ett misstag eller liknande kan 990 
lekmannarevisorn därför bli ansvarig. Det verkar dock inte troligt att lekmannarevisorn kan 991 
bli skadeståndsskyldig för att enbart vara jävig utan att också ha åsamkat en skada. Det måste 992 
finnas en skada som lekmannarevisorn kan ersätta för att ett skadeståndsansvar ska bli 993 
aktuellt, vilket inte kan ske om ingen skada faktiskt har skett. Även om det är en ideell 994 
förening har lekmannarevisorn ett stort ansvar, missköter denne sitt uppdrag kan det skada 995 
förtroendet för hela revisorsbranschen. Något som revisorsförbundet borde vara rädda för och 996 
det bör ligga i deras intresse att förtroendet upprätthålls, varför det är av stor vikt att den 997 
lekmannarevisor som väljs inte är jävig. På lång sikt skulle det annars kunna finnas en risk att 998 
revisionsbyråerna lobbar för en ny lagstiftning så att även de ideella föreningarna måste ha en 999 
auktoriserad revisor. Ett sådant argument skulle bottna i att revisionsplikten är avskaffad för 1000 
mindre bolag och kundunderlaget för revisorerna därmed har minskat. 1001 
 1002 

5.7 Analogier 1003 
De lagar som bör kunna användas för att göra analogier till lekmannarevisorer bör främst vara 1004 
lagen om ekonomiska föreningar, RevL och ABL. Att det i ett förarbete till ABL stod att det 1005 
inte ska skiljas på revision och revision är ett bevis på att revision just är revision. Det spelar 1006 
således ingen roll hur eller vad som ska revideras, vilket styrker det som tidigare sagts om att 1007 
en jävig lekmannarevisor förstör mer än bara för den egna föreningen, då förtroendet för hela 1008 
branschen går förlorat. Dock är frågan om man utifrån förarbetet kan anse att en 1009 
lekmannarevisor ska jämställas med en auktoriserad revisor? En sådan slutsats kan vara svår 1010 
att dra då det är många parametrar som är osäkra. Det är till exempel inte klart vilken typ av 1011 
ideell förening som menas i förarbetet, om det är en ideell förening som ändå måste ha en 1012 
auktoriserad revisor kommer det inte påverka synen på lekmannarevisorn i den ideella 1013 
föreningen. Således går det inte att dra några slutsatser om huruvida ABL:s regleringar om 1014 
revisorer kan användas även för lekmannarevisorer i ideella föreningar. Här är det dock 1015 
viktigt att ta i beaktande att en ideell förening ofta har ett ideellt ändamål, och det är således 1016 
det som är verksamhetens syfte. Vilket skiljer sig jämfört med ett aktiebolag, vars syfte är att 1017 
leverera vinst. Utifrån den aspekten är det svårt att dra paralleller från ABL till ideella 1018 
föreningar, då de har helt olika syften och det är svårt att avgöra om ändamålet överträtts 1019 
utifrån ABL:s regler.  1020 
 1021 
En lekmannarevisor kan inte beviljas ansvarsfrihet på samma sätt som en styrelse, vilket 1022 
innebär att lekmannarevisorn inte kan andas ut efter stämman. Däremot krävs det för revisorer 1023 
i ekonomiska föreningar att stämman måste ha tagit upp ett missnöje mot revisorn och att 1024 
stämman ämnar föra en skadeståndstalan. Minst en tiondel av de röstberättigade måste då 1025 
ställa sig bakom beslutet för att det ska vara möjligt att gå vidare i ärendet. Något liknande 1026 
finns inte för ideella föreningar, medlemmarna i en ideell förening saknar därmed formella 1027 
regler för vad som krävs för att kunna gå vidare till domstol mot en lekmannarevisor. Genom 1028 
att tillämpa den regeln även för ideella föreningar skulle det skapa trygghet både för 1029 
föreningen och lekmannarevisorn, genom att de då vet hur förfarandet ser ut. Dock bör kravet 1030 
på minoritet inte vara detsamma med tanke på att det inte finns bestämt hur många 1031 
medlemmar en ideell förening behöver ha, här blir det återigen stadgarna som blir avgörande 1032 
för hur förfarandet ska gå till.   1033 
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6 Sammanfattning och avslutande slutsats  1034 

 1035 

6.1 Tolkning av andra lagar 1036 
Jag har i analysen diskuterat huruvida ansvaret för en lekmannarevisor kan liknas med 1037 
ansvaret för en auktoriserad revisor. Ansvaret för en lekmannarevisor är dock väldigt ringa i 1038 
förhållande till den auktoriserade revisorn, trots att regeringen i sin proposition angett att det 1039 
inte finns någon anledning att skilja på revision i ideella föreningar och den i ett företag. Dock 1040 
har det inget med lekmannarevisorn att göra utan syftar endast till revisionen. Det finns 1041 
således inget som tyder på att lekmannarevisorns ansvar ska vara i samma omfattning som 1042 
den auktoriserades. Det finns därför ingen anledning att tro att ABL:s regler om revision 1043 
skulle kunna tolkas analogt för lekmannarevisorer i ideella föreningar. 1044 
 1045 
En lekmannarevisor i en ideell förening behöver inte förhålla sig till god revisionssed, så 1046 
länge det inte står i föreningens stadgar. De föreningar som följer RF:s normalstadgar måste 1047 
däremot följa god revisionssed, vilket innebär ett större ansvar för dessa lekmannarevisorer. 1048 
För att underlätta för föreningarna bör RF släppa på det kravet, eftersom det kan försvåra 1049 
tillsättandet av lekmannarevisorer då kraven i och med god revisionssed kan bli för höga. För 1050 
stora svårigheter med att tillsätta en lekmannarevisor kommer öka risken för att stämman 1051 
övertalar någon som saknar kunskap, vilket leder till att stämmans kontroll minskar. 1052 
 1053 
Vidare diskuterade jag om det skulle vara aktuellt att införa krav på att alla ideella föreningar 1054 
måste ha auktoriserade revisorer. Genom ett sådant krav skulle problematiken kring vem som 1055 
bär ansvaret, stämman eller lekmannarevisorn, försvinna. Dock skulle ett sådant krav vara 1056 
väldigt kostsamt i förhållande till de fördelar det skulle generera. Eftersom de föreningar som 1057 
inte behöver auktoriserade revisorer är relativt små, ekonomiskt sett, kan skadan inte bli så 1058 
stor, varken för lekmannarevisorn eller föreningen. Att behålla de regler som finns för 1059 
lekmannarevisorer i ideella föreningar idag bör därför inte vara något problem, en åtstramning 1060 
av dessa regler skulle istället kunna leda till att många ideella föreningar inte har råd att 1061 
fortsätta med sin verksamhet. 1062 
 1063 

6.2 Lekmannarevisorns faktiska ansvar 1064 
För att besvara hur ansvarsfrågan för en lekmannarevisor i en ideell förening ser ut är det 1065 
några frågor som jag försökt fokusera på. Det finns således inget tydligt svar som gäller för 1066 
alla lekmannarevisorer, utan det beror på omständigheterna kring föreningen och 1067 
lekmannarevisorn. Generellt kan dock sägas att lekmannarevisorn i en liten ideell förening är 1068 
relativt skyddad. Det är således inte så mycket som kan hända för att denne ska bli ansvarig, 1069 
så länge inget brott har begåtts av lekmannarevisorn. Den lekmannarevisor som blir tillsatt 1070 
ska dock vara så opartisk som möjligt för att kunna göra en korrekt revision av föreningen. 1071 
Därför anser jag att det är av vikt att lekmannarevisorn inte är jävig eller på annat sätt står i 1072 
beroendeställning till någon i styrelsen. 1073 
 1074 
Det är av stor vikt för bedömningen om ansvar hur stora lekmannarevisorns förkunskaper var 1075 
innan denne blev lekmannarevisor. Är revisor dennes profession anser jag att kraven kommer 1076 
vara mycket större på den lekmannarevisorn jämfört med en lekman med mycket knappa 1077 
kunskaper. Vid ett sådant tillfälle är det stämman som får ta ansvaret, eftersom de tillsatt en 1078 
lekmannarevisor som inte hade de kunskaper som krävdes för uppgiften. Samma kommer ske 1079 
om stämman övertalar någon att ta på sig lekmannarevisorsrollen. Det vill säga att den som 1080 
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tar på sig det inte vet vad den tackar ja till, utan känner sig tvingad att tacka ja för att 1081 
föreningen ska kunna fortsätta sin verksamhet. Vid en sådan situation anser jag att stämman 1082 
heller inte kan ställa så höga krav på lekmannarevisorn. Här kan dock diskuteras hur 1083 
bevisbördan vid ett sådant tillfälle ser ut, ord kommer stå mot ord. Jag anser att om stämman 1084 
inte har något som styrker att lekmannarevisorn har de kunskaper som krävs bör stämman få 1085 
skylla sig själva. 1086 
 1087 
Vidare diskuterade jag vilka lagar som blir aktuella om lekmannarevisorn faktiskt gjort sig 1088 
skyldig till något som föreningen vill kräva skadestånd för. Om lekmannarevisorn gjort ett 1089 
misstag som lett till ekonomisk skada för föreningen, och skadan har uppkommit på grund av 1090 
lekmannarevisorns oaktsamhet eller uppsåt, kan föreningen kräva denne på skadestånd enligt 1091 
SKL 2 kap. 2 §, förutsatt att ett brott har begåtts. Har inget brott begåtts kan föreningen få 1092 
skadestånd enligt reglerna i HB 18 kap. 4 §, då lekmannarevisorn i egenskap av syssloman 1093 
inte fullgjort sitt uppdrag mot huvudmannen och därmed vållat föreningen skada.  1094 
 1095 
Sammanfattningsvis kan dock sägas att desto kunnigare lekmannarevisorn är, desto större är 1096 
risken att denne kan bli skadeståndsansvarig. Dock blir detta en paradox, eftersom en kunnig 1097 
lekmannarevisor vet vad uppdraget innebär och därmed inte borde göra något misstag på 1098 
grund av oaktsamhet eller uppsåt, således är risken att denne ska bli ansvarig mindre. Därför 1099 
är risken för att en lekmannarevisor med små kunskaper inom ämnet och som mer eller 1100 
mindre blivit påtvingad lekmannarevisorsrollen ska kunna bli ansvarig för något som den 1101 
gjort, eller missat att göra, väldigt liten. Det bör således inte vara någon större personlig risk 1102 
att bli lekmannarevisor i en liten ideell förening, så länge lekmannarevisorn försöker göra 1103 
uppdraget på ett korrekt sätt och inte begår något brott. Dock kan det vara en större skada för 1104 
föreningen då revisionen inte blir korrekt utförd och de kan riskera att bli ansvariga för 1105 
misstagen själva, då de inte kan belasta lekmannarevisorn.  1106 
 1107 

6.3 Förslag till vidare forskning 1108 
Det finns även efter denna studies genomförande lite skrivet inom området, varför det 1109 
fortfarande finns ett tomrum att fylla. För att tydliggöra osäkerheten kring ideella föreningar 1110 
hade det varit intressant med en kvalitativ undersökning för att undersöka hur föreningarna 1111 
och revisorerna själva upplever ansvarsfrågan. Utifrån den aspekten hade det även varit av 1112 
intresse att undersöka huruvida medlemmarna själva, det vill säga stämman, är medveten om 1113 
deras ansvar kring lekmannarevisorn. Huruvida de är medvetna om att de inte kan skylla på 1114 
lekmannarevisorn om de tillsatt denne utan att veta att den har de kunskaper som krävs för 1115 
uppdraget. Vidare skulle det även vara av intresse att gå in ännu djupare i de lagar som finns 1116 
kring revision och föreningsliv, då denna studie ämnade reda ut ansvarsfrågan fanns inte tiden 1117 
till att göra djupdykningar i en specifik lag, utan de berörda lagarna berördes på ett ytligare 1118 
plan. 1119 
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