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Sammanfattning 

Den 1 januari 2001 trädde en ny bokföringslag i kraft som innebar att ÅRL även började omfatta 

ideella föreningar. Innan dess fanns ingen lagstiftning i Sverige för att reglera redovisningen i 

ideella föreningar som association utifrån, vilket innebar att det fanns stor variation av vad som 

ansågs väsentligt att ta upp i årsredovisningen. En form av ideella föreningar som har fått mycket 

uppmärksamhet de senaste åren är insamlingsorganisationer. Undersökningar har visat att var 

fjärde person i Sverige uppgett att de har lågt eller inget förtroende för att de insamlade medlen 

används på rätt sätt.  

ÅRL är en lag anpassad för bolag med vinstsyfte. Eftersom insamlingsorganisationer inte har ett 

sådant syfte blir inte lagen helt kompatibel. Detta ledde till att organisationen FRII upprättade 

föreskrifter och riktlinjer, för insamlingsorganisationer, som ett komplement till ÅRL. Vårt syfte 

blev att beskriva i vilken omfattning insamlingsorganisationer åskådliggör hur de insamlade 

medlen har använts, i sina årsredovisningar. Genom att jämföra årsredovisningar från olika år 

avsåg vi att identifiera om införandet av lagen 2001 kan ha gett upphov till skillnader eller likheter 

i hur årsredovisningarna är utformade när det gäller information om vart de insamlade medlen 

har gått. Vårt urval baserades på en sammanställning av FRII över de tio insamlingsorganisationer 

som samlat in mest pengar under 2007. Dessa blev senare nio då vi inte lyckades få tillgång till 

rätt material från den tionde organisationen. Vi valde att studera årsredovisningar från 1998 eller 

1999 samt 2000 och 2007.  

Med stöd i våra valda teorier, agentteorin och institutionell teori, och det analysverktyg vi 

konstruerat kom vi fram till att insamlingsorganisationerna i stor omfattning i årsredovisningarna 

åskådliggör hur de insamlade medlen har använts och att det istället skulle kunna vara så att det är 

givaren som brister i att ta del av den befintliga informationen. Tydligt var att FRII:s mall med de 

styrande riktlinjerna har haft en stark påverkan på årsredovisningarnas utformanden och att 

likformigheten är större idag än tidigare. Däremot visade det sig inte att lagändringen har lett till 

att insamlingsorganisationerna specificerar, hur de insamlade medlen använts, i större uträckning. 

I vissa fall har de till och med blivit sämre.   



 

 

3 

Abstract  
In January 2001 new laws for bookkeeping took effect which meant that the Swedish law for 

annual reports, ÅRL, began to concern non-profit organizations. Previously there had not been 

any legislation to regulate the content of the annual reports which lead to variations of what were 

concerned as valuable information. One kind of non-profit organization that has gotten a lot of 

attention recently are charity organizations. Surveys have shown that every fourth person have 

little or no confidence that the collected money is used in the right way.  

ÅRL suits companies with a purpose of profit. Since non-profit organizations have no such 

purpose, the law is not entirely compatible. This led the FRII organization to establish guidelines 

for non-profit organizations, as a complement to ÅRL. This knowledge made us decide that our 

purpose for this study would be to describe to what extent charity organizations make clear, in 

their annual reports, how the collected money have been used. By comparing annual reports 

from different years we wanted to identify if the new law led to differences or similarities when it 

came to what information that can be found in the annual reports. Our selection of organizations 

was based on FRII:s list of the ten organizations that had collected the most money in year 2007. 

Unfortunately we only got access to nine of the organizations annual reports. We chose to study 

annual reports from 1998 or 1999 and 2000 and 2007. 

With support from our chosen theories and the tool we have designed to help us analyze, we 

found that the charity organizations does make it very clear in their annual reports how the 

money they have collected have been used. We rather believe that it is the donor that fails in 

making use of the information. It was clear that FRII:s guidelines have had a strong effect on the 

design of the annual reports and that they are more uniformed today. However, the new law does 

not seem to have led the charity organizations to specify, how the money has been used, more. In 

some cases there are even less specifications.  
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1 Inledning 

Den 1 januari 2000 infördes en ny bokföringslag i Sverige som innehöll bestämmelser om 

räkenskapsår, löpande bokföring, arkivering samt vem som var bokföringsskyldig. Ett år senare, 

den 1 januari 2001, började den och därmed Årsredovisningslagen, ÅRL, även att omfatta ideella 

föreningar.1   

1.1 Ideella föreningar 

En ideell förening är en organisation utan vinstsyfte. Det kan t.ex. handla om idrottsföreningar 

eller religiösa samfund. Organisationer som bedriver näringsverksamhet i ett ideellt syfte räknas 

också hit. Ideella organisationer kan även vara föreningar som syftar till att främja sina 

medlemmars ekonomiska intressen, men som inte gör det genom ekonomisk verksamhet, t.ex. 

fackföreningar eller hyresgästföreningar.2 

En ideell förening ska vara: 

 formellt organiserad, det vill säga vara institutionaliserad på något sätt  

 privat i förhållande till staten och således separerad från staten 

 ”nonprofit distributing”, det vill säga inte dela ut några vinster eller utdelningar till ägare, 

ledare eller medlemmar  

 självstyrande, det vill säga utrustad för att kontrollera och styra sina egna aktiviteter 

 frivillig, det vill säga innebära någon meningsfull grad av frivilligt deltagande eller givande 

av bidrag.3 

1.1.1 Bokföringsskyldighet i ideella föreningar 

Innan den nya bokföringslagen började omfatta ideella föreningar 2001, fanns ingen lagstiftning i 

Sverige att reglera redovisningen i ideella föreningar som association utifrån. Det fanns inga 

bestämmelser för vilka redovisningsregler eller bestämmelser som skulle användas generellt, utan 

redovisningen utfördes enligt praxis under ”god föreningssed”.4 

                                                   
1 http://www.bfn.se 1 
2 http://www.ne.se 1 
3 Salamon L.M & Anheiner H K (1997) s 33 
4 Gustafson A (2008) s 68 

http://www.bfn.se/
http://www.ne.se/
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Tidigare, enligt 1976-års bokföringslag, kunde en ideell förening endast vara bokföringsskyldig 

om den bedrev näringsverksamhet, men inte för hela föreningen, utan enbart för just 

näringsverksamheten. Sedan 2001 kan ideella föreningar vara bokföringsskyldiga vid 

näringsverksamhet, fast nu är de det för hela föreningens verksamhet. 5 Med näringsverksamhet 

avses verksamhet som är av en ekonomisk natur och av yrkesmässig karaktär.6 Omfattningen av 

näringsverksamheten påverkar inte bokföringsskyldigheten. För en ideell förening kan 

näringsverksamheten bestå av insamling, lotteri, försäljning eller sponsring. Att den ideella 

föreningens verksamhet många gånger kan befrias från inkomstskatt har ingen betydelse för 

bokföringsskyldigheten.7  

Den ideella föreningen är bokföringsskyldig om tillgångarnas värde överstiger 1,5 miljoner 

kronor, om föreningen har avgiftsbelagda aktiviteter eller är moderföretag i en koncern.8 I dessa 

fall ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning.9 

Årsredovisning krävs även av ideella föreningar när medelantalet medlemmar överstiger 50, när 

balansomslutningen överstiger 25 miljoner kronor eller när nettoomsättningen har uppgått till 

mer än 50 miljoner kronor.10 Årsredovisningen ska upprättas enligt årsredovisningslagens 

bestämmelser och den ska bestå av en balansräkning, resultaträkning, noter och 

förvaltningsberättelse.11 

Redan innan lagändringen, anammade vissa ideella föreningar god redovisningssed på frivillig 

basis, när årsredovisning upprättades. Detta gjorde att spridningen av hur god redovisningssed 

tillämpades blev stor.12 Syftet med att utvidga ÅRL, till att även omfatta ideella föreningar, var att 

alla verksamhetsformer skulle omfattas av samma regler. Före utvidgningen, när det inte fanns 

några specifika regler kring vad ideella föreningar skulle redovisa, fanns en stor variation av vad 

som ansågs väsentligt att ta upp i rapporterna.13 

1.1.2 Insamlingsorganisationer 

En form av ideella föreningar som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är 

insamlingsorganisationer, genom t.ex. Rosa Bandet-kampanjen, Postkodlotteriet och olika 

                                                   
5http://www.skatteverket.se 1 
6 IL 13 kap, 1 § 
7 http://www.skatteverket.se 2 
8 BFL 2 kap, 2 § 
9 BFL 6 kap, 1 § 
10 ÅRL 1 kap, 3 § 
11 ÅRL 2 kap, 1 § 
12 Torkelsson & Törning (2000) s 10 ff 
13 Ibid 

http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
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faddergalor på TV. Även katastrofer som jordbävningen i Pakistan och tsunamin i Sydostasien 

har satt insamlingsorganisationer i ljuset. Insamlingsorganisationer är vanligtvis innehavare av s.k. 

90-konto, d.v.s. ett sjusiffrigt Plusgiro- eller Bankgirokonto. 90-konton utfärdas av Stiftelsen För 

Insamlingskontroll, SFI. Innehavare av dessa är godkända av SFI som årligen kontrollerar 

givarnas intressen i insamlingsorganisationer.14 Bl.a. kontrollerar SFI att 75 % av de anslutna 

verksamheternas insamlade medel går till ändamålet för insamlingen.15 Ett flertal innehavare av 

90-konton är medlemmar i branschorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 

Rådets verksamhet syftar till att verka för ett gynnsamt klimat i Sverige för insamling och 

frivilligarbete.16 

1.1.3 Omgivningens uppfattning 

Hela 83 % av det svenska folket uppger att de har en positiv eller mycket positiv inställning till 

ideella insamlingsorganisationer. Denna andel har i stort sett varit den samma sedan 2005 då 

tsunamikatastrofen gjorde att svenskarna överlag fick upp ögonen för insamlingsorganisationer. 

Den positiva bilden av insamlingsorganisationernas verksamhet verkar leva kvar i folks 

medvetande. I åldergruppen 16-74 år uppger 63 % av befolkningen att de någon gång under det 

senaste halvåret har skänkt pengar till en ideell insamlingsorganisation. De senaste årens 

undersökningar visar att den siffran är stabil år efter år med ett tydligt undantag 2005, då 84 % av 

svenskarna skänkte ett bidrag till flodvågskatastrofens offer. Trots den höga andelen av positiv 

inställning samt den höga andelen av givare bland befolkningen, minskar förtroende för att 

pengarna når fram till det som det är avsedda för. Så många som var fjärde person uppger att de 

har lågt eller inget förtroende för att pengarna används på rätt sätt.17 

1.2 Problemdiskussion 

Sedan 2001, då ideella föreningar började omfattas av ÅRL, har det blivit mer tydligt vad som ska 

ingå i de finansiella rapporterna som ska tas fram varje år. Införandet av lagen har haft till syfte 

att skapa en mer enhetlig redovisning verksamheter emellan, oavsett associationsform. Det 

faktum att föreningarna inte har haft tydliga regler att följa när det gäller vilka uppgifter som ska 

presenteras har lett till att de själva fått göra bedömningen om vad som kan vara av vikt för 

intressenter och vad som kan ge en rättvisande bild.18  

                                                   
14 www.insamlingskontroll.se 
15 www.insamlingskontroll.se 1 
16 www.frii.se 1 
17 www.banco.se 1 
18 Torkelsson  & Törning (2000) s 10 ff 

http://www.frii.se/
http://www.banco.se/
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ÅRL är en lag anpassad för rörelsedrivande bolag, med vinstsyfte. Ideella 

insamlingsorganisationer däremot, har inget sådant syfte och därför blir inte lagen helt 

kompatibel. Begrepp som t.ex. vinst är inte relevant för insamlingsorganisationer. Deras primära 

syfte med redovisningen är att återge verksamheten, hur de insamlade medlen har disponerats, 

för sina givare och andra intressenter. I ett vinstdrivande företag fyller årsredovisningen flera 

funktioner för bl.a. kreditgivare och aktieägare. För kreditgivarna är det viktigt med information 

om nyckeltal såsom soliditet för att fatta beslut. Aktieägarna får information om bolagets 

ekonomiska tillstånd och möjligheter till utdelningar genom årsredovisningen. I och med att de 

ideella insamlingsorganisationerna omfattas av ÅRL, får redovisningen ett mer bolagsmässigt 

uttryck. Regler i ÅRL för hur årsredovisningen ska utformas, gör att ideella 

insamlingsorganisationer uppfyller krav som inte överensstämmer med deras egna syften. Mer 

specificerad information om hur de insamlade medlen fördelats som verkligen borde vara 

relevant, utifrån verksamhetens ideella syfte, ställs inga krav på och redovisas därför 

nödvändigtvis inte. Visserligen garanterar organisationens innehav av ett 90-konto att en 

betydande del av de insamlade medlen går till ändamålet, men vad är då ändamålet? Vilka 

kostnader är hänförbara till det ideella ändamålet? Hur stor del av de skänkta pengarna går till det 

som givaren har i åtanke, t.ex. ett fadderbarn och hur stor del går till kringkostnader? Naturligtvis 

kan inte alla skänkta medel gå oavkortat till ändamålet, eftersom det krävs ett arbete med att 

pengarna går fram och används på ett meningsfullt sätt. Det innebär att kringkostnaderna också 

är att betrakta som ändamålskostnader, då de krävs för att någon del av pengarna ska nå fram. 

Detta är ett exempel på en aspekt som inte behandlas i ÅRL, men som i allra högsta grad är av 

betydelse för läsaren av en ideell förenings årsredovisning. 

Eftersom ÅRL inte är helt kompatibel med redovisningen inom ideella föreningar, har 

branschorganisationen FRII upprättat en mall med styrande riktlinjer, som komplement till ÅRL. 

I och med att många insamlingsorganisationer är medlemmar i branschorganisationen FRII, bör 

dessa i dagens läge redovisa i enlighet med de föreskrifter och riktlinjer som sätts upp av den. Vi 

vill därför se om FRII:s styrande riktlinjer har påverkat redovisningen, hur stor likformigheten är 

mellan insamlingsorganisationerna och hur mycket information läsaren får om vart pengarna 

verkligen har gått. Vi vill också se hur insamlingsorganisationerna redovisade hur de insamlade 

medlen använts innan den nya bokföringslagen trädde i kraft och riktlinjerna från FRII hade 

upprättats.  
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Diagrammet nedan visar en sammanställning av SFI som behandlar ändamålskostnader i 

förhållande till verksamhetsintäkter, exklusive kapitalintäkter. I siffrorna inkluderas alla 

insamlingsorganisationer som har ett 90-konto hos SFI.  

  

Fig 1. Källa: www.insamlingskontroll.se, http://213.131.156.10/xpo/bilagor/20071213150234.pdf 

Intressant i diagrammet är att skillnaden mellan åren före och efter 2001 är stor. Skillnaderna 

väckte vårt intresse att se på årsredovisningar före och efter lagförändringen för att se om 

skillnader finns i vilka uppgifter insamlingsorganisationerna har valt att ta med i sin 

årsredovisning. Beror skillnaderna i diagrammet på att de har blivit bättre på att få fram pengarna 

till ändamålet eller har begreppet ändamålskostnad vidgats till att omfatta kostnader som inte 

betraktades som ändamålsenliga tidigare? Vi är också intresserade av att identifiera likheter. Detta 

för att se om, och i så fall på vilket sätt, utvidgandet av ÅRL att också omfatta ideella föreningar, 

har påverkat rapporteringen. Vi vill se om lagändringen har lett till skillnader i vad som är att 

betrakta som ändamålsenligt, i fråga om var de insamlade pengarna faktiskt tar vägen och om 

eventuella skillnader kan förklaras av lagförändringen eller inte. Har lagändringen, som syftade till 

att harmonisera redovisningen, gjort att de ideella målen har glömts bort i redovisningen, som en 

följd av en strävan att uppfylla ÅRL, eller har den inte haft någon påverkan alls på redovisningen 

innehåll?   

 

http://213.131.156.10/xpo/bilagor/20071213150234.pdf


 

 

6 

1.3 Problemformulering 

 I vilken omfattning åskådliggör insamlingsorganisationer hur de insamlade medlen 

använts, i sin årsredovisning?  

 Går det att identifiera skillnader eller likheter mellan årsredovisningar från 1998/99, 2000 

och 2007, när det gäller uppgifter om hur de insamlade medlen har använts? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva i vilken omfattning insamlingsorganisationer åskådliggör hur insamlade 

medel har använts, i sina årsredovisningar. Genom att jämföra årsredovisningar från olika år avser 

vi identifiera skillnader eller likheter och se om dessa kan förklaras av införandet av den nya 

bokföringslagen 2001. 

1.5 Avgränsning  

I denna uppsats har vi valt att studera tio stycken olika insamlingsorganisationers 

årsredovisningar. Anledningen till att vi har valt att avgränsa oss till tio insamlingsorganisationer, 

är för att vi anser att tio stycken är ett hanterbart antal i förhållande till denna studies omfattning.  

För att genomföra denna studie kommer vi att betrakta insamlingsorganisationers 

årsredovisningar. Vi kommer att ta hänsyn till all information som ges i dessa, bortsett från 

balansräkningen och kassaflödesanalysen. Att vi bortser från dessa två delar beror på att de inte 

innehåller någon information som hjälper oss att uppfylla vårt syfte. 

När vi i arbetet använder oss av begreppet organisationer syftar vi till insamlingsorganisationer. I 

vår studie kommer vi att titta på hela årsredovisningen förutom balansräkningen och 

kassaflödesanalysen, då vi inte anser att den informationen som ges där är relevant för att svara 

på studiens undersökningsfrågor.  

I slutsatsen kommer vi att avgöra om insamlingsorganisationerna redovisar i tillräcklig omfattning 

eller inte. Om omfattningen är tillräcklig, anser vi, ur ett läsarperspektiv, att 

insamlingsorganisationen på ett tillfredställande sätt åskådliggör hur de insamlade medlen har 

använts, i sin årsredovisning.  
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2 Kontextuell referensram 

Nedan kommer vi att beskriva de organ som i större utsträckning påverkar ideella föreningars 

årsredovisningar. Vi kommer att presentera ÅRL utifrån ideella föreningars perspektiv, när det 

gäller resultaträkningen. Vi tar också upp Bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR, för 

ideella organisationer. Dessa kommer bl.a. ligga till grund för vår analysmodell, där vi kommer att 

använda oss av BFNAR för att jämföra innehållet i årsredovisningarna från de olika åren. Vi 

kommer även att redogöra för SFI. För insamlingsorganisationerna utgör de det kontrollerande 

organet som varje år följer upp hur stor del av de insamlade medlen som går till ändamålsenlig 

verksamhet. Denna uppföljning ger en procentsats, som talar om just fördelningen mellan 

ändamålskostnader och övriga kostnader. I vår jämförelse kommer vi att ta hänsyn till om denna 

procentsats framgår i årsredovisningen. Till sist kommer vi att redogöra för 

branschorganisationen FRII och de styrande riktlinjer de ger ut. Dessa utgör ett komplement till 

ÅRL, och är därför också en viktig utgångspunkt för vår jämförande analys.  

2.1 Årsredovisningslagen 

ÅRL innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning. I ÅRL:s 

andra kapitel finns vissa allmänna bestämmelser om årsredovisning. Den ska upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Kapitlet tar också upp att 

årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat. Andra 

principer så som försiktighetsprincipen behandlas också. I ÅRL beskrivs att resultaträkningen i 

sammandrag ska visa intäkter och kostnader. De två begreppen definieras dock inte närmare. I 

bilaga två och tre till ÅRL finns två uppställningsformer avseende resultaträkningen. Den ena 

formen är kostnadsslagindelad, den andra funktionsindelad.  

Från och med den 1 januari 2001 ska bokföringslagen tillämpas av bokföringsskyldiga ideella 

föreningar (se 1.1.1). Den ideella verksamheten skiljer sig dock på många sätt från vinstdrivande. 

Bl.a. genom att syftet för verksamheten i första hand är att främja ett ideellt ändamål. För ideella 

föreningar är innebörden av begrepp som ”intäkter”, ”kostnader” och ”nettoomsättning” inte 

självklara. Ska t.ex. bidrag till ett ideellt ändamål ses som en kostnad? En fråga som diskuterats 

när det gäller ideella föreningar är hur kostnadsredovisningen ska vara utformad för att läsaren 

ska få god information om hur föreningars verksamheter och hur dessa finansieras. 19 

                                                   
19 Samlingsvolymen s 932 f 
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Framförallt har diskussionen handlat om insamlingsorganisationer där vikten av att kunna 

organisera kostnadsredovisningen belyses. Det blir möjligt att skilja mellan 

insamlingsorganisationens kostnadsmassa som går direkt till att uppfylla dess ideella ändamål och 

den del av kostnaden som gagnar detta syfte på ett mer indirekt sätt. Som det ser ut idag är inte 

ÅRL anpassad för ideella föreningars särskilda förhållanden. Bokföringsnämnden, BFN, finner 

det inte heller meningsfullt att i dagsläget försöka ge generella regler för ideella föreningar. Det 

innebär att föreningar får redovisa sina kostnader på motsvarande sätt som t.ex. aktiebolag. Dock 

har de möjligheter, inom de ramar som ÅRL ger, att anpassa sin kostnadsredovisning så att den 

bättre återspeglar syftet med verksamheten.20 

I BFNAR 2002:8 finns allmänna råd för redovisning av intäkter och kostnader i ideella 

föreningar. I första punkten beskrivs att dessa allmänna råd ska tillämpas av ideella föreningar 

som är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen, BFL, 2 kap 2§ vid upprättandet av 

årsredovisning. I punkt tre förklaras att med en intäkt menas inflöden av ekonomiska fördelar 

som är hänförliga till en räkenskapsperiod och som föreningen håller för egen räkning. En sådan 

intäkt uppkommer t.ex. genom näringsverksamhet eller medlemsavgifter. Begreppet kostnad 

definieras i punkt fyra. En kostnad är ett utflöde av ekonomiska fördelar som är hänförliga till en 

räkenskapsperiod och som har gjorts för föreningens egen räkning. I femte punkten framgår att 

ideella föreningar ska redovisa intäkter som nettoomsättning om intäkten uppstått i 

näringsverksamheten som bedrivits av föreningen och intäkten skulle ha redovisats som 

nettoomsättning enligt allmänna principer. En ideell förening ska, enligt punkt sex, i 

resultaträkningen särredovisa posterna medlemsavgifter, gåvor, bidrag och nettoomsättning samt 

hänföra intäkter, som inte ryms i någon av posterna ovan, under posten övriga intäkter. Punkt sju 

talar om att en ideell förening som gör avvikelser i sin årsredovisning avseende 

kostnadsredovisning som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning, ska i not ange 

motivet för avvikelsen och en beskrivning av vad som ingår i sådana poster som avviker från 

uppställningsformerna i ÅRL.  

Motivet till att BFN ställt upp kravet i punkt sju är de svårigheter som finns att exakt definiera 

kostnadsbegrepp för den ideella sektorn.21 Till detta kommer att förståelsen av 

kostnadsredovisningen är viktig för läsare av årsredovisningen. Läsaren kan t.ex. vara en medlem 

eller givare. De kompletterande upplysningar som nu krävs kommer att underlätta för läsarna att 

förstå föreningarnas kostnadsredovisning. Poster som ändamåls- eller insamlingskostnader 

                                                   
20 BFNAR 2002:8 
21 Samlingsvolymen s 933 
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används ofta vid en funktionsbaserad resultaträkning men dessa poster kan ha olika innehåll 

beroende på vem som redovisar och kan vara mycket svåra att tolka för läsaren. 

2.2 SFI – Stiftelsen för Insamlingskontroll 

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har granskats och godkänts som 90-

kontoinnehavare av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, kan få ett 90-konto hos PlusGirot eller 

Bankgirot. 90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten. Observeras ska att konton 

som börjar på 91,92 osv. inte är 90-konton. SFI:s uppgift är att bevaka givarnas intressen. För 

givaren är insamlingsorganisationers innehav av ett 90-konto en bekräftelse på att insamlingen 

sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. SFI:s 

huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och 

Svenskt Näringsliv samt FAR SRS.22 

SFI:s syfte är att verka för: 

 att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, 

miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll  

 att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader 

 att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet  

 att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas 23 

SFI ger ut föreskrifter och anvisningar för dem som tilldelats 90-konton och ställer gärna upp 

med råd om det behövs. Dessa föreskrifter och anvisningar ska följas av alla organisationer som 

SFI godkänt som 90-kontoinnehavare. SFI ställer en del krav på de organisationer som ansöker 

om att bli godkända som innehavare av 90-konto. Kraven innefattar bl.a. att organisationen ska 

ha sitt säte i Sverige. Ändamålet med insamlingen måste vara så bestämt att det går att 

kontrollera. Insamlingarna ska också ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer. 

Slutligen ska organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor.24 

                                                   
22 www.insamlingskontroll.se 
23 Ibid 
24 Ibid 
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2.2.1 Föreskrifter för 90-konto 

För samtliga insamlingsorganisationer som tilldelats ett 90-konto gäller - såvida inte synnerliga 

skäl föreligger - att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. Om innehavaren av 

ett 90-konto har insamlings- och administrationskostnader som överskridit 25 % av de totala 

intäkterna tre år i följd ska 90-kontot återkallas.25 

Men vad är då egentligen en ändamålskostnad? Enligt SFI:s föreskrifter definieras begreppet som 

sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla organisationens ändamål enligt dess 

stadgar eller föreskrifter. Sådana kostnader inkluderar löner och sociala avgifter, forskningsanslag 

och utrustning som behövs för ändamålet. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för 

opinionsbildande verksamhet samt representationskontor som etablerats i ett land enbart på 

grund av att insamlingsorganisationen har ett eller flera biståndsprojekt i detta land. Ett annat 

exempel är den hantering som beviljande av forskningsanslag ger upphov till.26 

Ett annat begrepp SFI tar upp är insamlingskostnader. Med dessa avses direkta kostnader för 

insamlingsarbetet. Direkta kostnader är lönekostnader för de medarbetare som arbetar med 

insamling samt kostnader för insamlingsaktiviteter, kampanjer, utskick och givarregister. Även 

kostnader för förstärkande av varumärke, profilering och positionering utgör 

insamlingskostnader. Nål- och brevmärken, vykort, dekaler, information som skickas till givarna 

m.m. utgör likaså insamlingskostnader.27 

Administrationskostnader är kostnader som är nödvändiga för att administrera själva 

insamlingsorganisationen. Ett visst mått av allmän administration krävs för att säkerställa en god 

kvalitet på organisationens kontroll och rapportering, såväl externt som internt. Hit räknas därför 

kostnader för redovisning, revision, medlemsregister, medlemsvärvning, styrelsesammanträden, 

styrelsearvoden, årsmöten, hyra och administrativ personal m.m. Kostnader som varken hänför 

sig till ändamål eller insamling ska anses utgöra administrationskostnad.28 

Flera 90-kontoinnehavare överför sina insamlade medel till olika mottagare utomlands. SFI 

kontrollerar så långt möjligt att medlen verkligen kommer i rätta händer. SFI samarbetar  

                                                   
25 www.insamlingskontroll.se 2  
26 Ibid 
27 Ibid  
28 Ibid  

http://www.insamlingskontroll.se/
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internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO – 

International Committee on Fundraising Organizations.29 

2.3 FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 

FRII är de svenska insamlingsorganisationernas branschorgan. FRII består idag av 86 

medlemmar, som alla är stora svenska insamlingsorganisationer och verkar för etisk och 

professionell insamling. FRII jobbar med att motarbeta oseriös insamling som idag kan ske på 

gator och torg, via brev, telefon och internet. FRII:s nyckelord är etisk insamling och 

sammanfattas med orden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. De arbetar även med att 

utbilda landets insamlare och att höja kvaliteten i insamlingsarbetet, de deltar även i 

opinionsbildning inom dessa områden samt organiserar seminarier och erfarenhetsutbyten.30 

Arbetet leds av en styrelse med åtta medlemmar och det finns sedan några år tillbaka ett kansli dit 

insamlingsorganisationer kan vända sig för stöd och svar på frågor.31 På sin hemsida publicerar 

FRII även en lista över insamlingsorganisationer som de avråder från att skänka pengar till.32 

2.3.1 Styrande riktlinjer för årsredovisning 

År 2001 publicerade FRII en mall, som idag har namnet ”Styrande riktlinjer för årsredovisning”. 

Denna gavs ut som ett stöd för insamlingsorganisationer, som nu var tvungna att följa ÅRL enligt 

den nya bokföringslagen. Riktlinjerna uppfyller således ÅRL:s krav samt FRII:s önskemål om att 

skapa enhetlighet i branschen.33 Riktlinjerna utarbetas av redovisningsspecialisten Eva Törning 

tillsammans med en arbetsgrupp inom FRII. Dessa ses över årligen och den senaste 

uppdateringen gjordes i februari 2008. 

Dokumentet innehåller en kort beskrivning av de regler och normer som tillämpas av 

insamlingsorganisationer vid upprättandet av årsredovisning enligt ÅRL. Det innehåller också en 

mall, ett exempel, för hur en årsredovisning kan se ut för en ideell insamlingsorganisation.  

Mallen för årsredovisningen utgör den huvudsakliga delen av dokumentet med styrande riktlinjer. 

Den utgör ett konkret exempel av en fullständig årsredovisning, där uppställningar och 

formuleringar finns föreslagna. Innehållet är uppdelat i förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Båda formerna av resultaträkning, 

                                                   
29 www.insamlingskontroll.se 
30 www.frii.se 2 
31 Ibid 
32 www.frii.se 3 
33 www.frii.se 4 

http://www.frii.se/
http://www.frii.se/
http://www.frii.se/


 

 

12 

kostnadsslagindelad och funktionsindelad, finns med i mallen, men den senare är FRII:s 

huvudalternativ. I vår undersökning kommer vi att se till informationen i årsredovisningarna, 

bortsett från balansräkningen och kassaflödesanalysen, som vi redan har nämnt i 

avgränsningarna. Nedan ges en beskrivning av de delarna i FRII:s mall som är intressanta utifrån 

uppsatsens syfte, nämligen förvaltningsberättelsen och resultaträkningen med noter. 

 

Förslaget för förvaltningsberättelsen syftar till ”att vara ett komplement till resultat- och 

balansräkningarna, d.v.s. det som inte direkt framgår av dessa dokument ska framgå av förvaltningsberättelsen. 

Därmed blir det lättare för läsaren att förstå helheten. Förvaltningsberättelsen kan kompletteras med en 

verksamhetsberättelse som inte nödvändigtvis revideras.” 34 En rad förslag följer på vad som kan tas upp i 

förvaltningsberättelsen, de som är tvingande av ÅRL är särskilt utmärkta. Bl.a. föreslås en 

beskrivning över viktiga projekt och ändamål som pengar används till, exempelvis per land eller 

område.35
 Föreslås gör även att nyckeltal ska finnas med i förvaltningsberättelsen, eftersom ”det är 

viktigt att organisationen försöker koppla sin beskrivning av verksamheten med hur resultaträkningen ser ut för 

att visa läsaren att det faktiskt kostar pengar att uppfylla sitt ideella syfte” 36 Ett nyckeltal som 

rekommenderas är ”insamlat per anställd”, eftersom detta skulle ge en bild av effektiviteten i 

organisationen. Ett annat är ”andel insamlade medel”, som sätter andelen insamlade medel i relation 

de totala intäkterna. ”Andel insamlingskostnader” kan också visas, för att åskådliggöra hur mycket av 

de insamlade medlen som går åt att täcka de direkta insamlingskostnaderna. 37   

 

Den funktionsindelade resultaträkningen är specialutformad, för att passa 

insamlingsorganisationer. Här har FRII utformat en uppställning, som anses passande, som stöd 

för de redovisande insamlingsorganisationerna. Detta till följd av att den uppställning som finns i 

ÅRL inte är kompatibel för insamlingsorganisationer och att ett anpassat förslag saknas. 

Verksamhetskostnaderna delas in i ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrativa 

kostnader.38 Det ska enligt BFN också finnas en definition av vad som ingår i de olika 

kostnadsposterna, och FRII använder sig av SFI:s definition av vad som kan hänföras till 

respektive kostnadstyp (se ovan). Det är viktigt att det framgår i årsredovisningen om 

organisationen har använt sig av FRII:s styrande riktlinjer. Detta beror på att det enligt BFNAR 

2002:8 punkt 7, krävs av organisationer som inte tillämpar ÅRL:s benämningar på kostnadsposter 

                                                   
34 www.frii.se 5 
35 www.frii.se 6 
36 www.frii.se 7 
37 www.frii.se 8 
38 www.frii.se 9 

http://www.frii.se/
http://www.frii.se/
http://www.frii.se/
http://www.frii.se/
http://www.frii.se/
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i resultaträkningen, ska motivera varför de gör så. Detta krav är undantaget FRII:s medlemmar, så 

länge de tydligt anger att de tillämpar de styrande riktlinjerna. Detta för att den indelning som 

görs i mallen betraktas som en accepterad standard.39 

2.4 Centrala punkter till analysmodellen 

ÅRL, SFI och FRII är att betrakta som påverkande, när det gäller de ideella organisationernas 

redovisning. När det gäller SFI, vill vi titta på om insamlingsorganisationerna framhäver att de är 

innehavare av 90-konto och därmed kontrolleras av SFI. Om detta görs i årsredovisningen, 

sänder det ut tydliga signaler till läsaren/givaren, om hur de insamlade medlen har använts. P.g.a. 

detta är vi även intresserade av att se om andelen kostnader anges i procent, och om det framgår 

att procentsatsen dessutom är framräknad enligt SFI:s nyckeltal. Vi är också intresserade av att se 

om kostnadsfördelningen illustreras i diagram eller grafer som är ett mycket lättöverskådligt sätt 

för läsaren/givaren att få en bild över hur de insamlade medlen fördelats. Det finns som vi nämnt 

tidigare två olika former för uppställningen av resultaträkningen i ÅRL, kostnadsslagindelad och 

funktionsindelad. Av dessa förespråkar FRII den funktionsindelade. Vi är intresserade av att se 

om lagförändringen därmed har lett till ett byte av uppställningsform för den som tidigare hade 

kostnadsslagindelad resultaträkning. Vi är vidare intresserade av att se om och i så fall hur 

insamlingsorganisationerna definierar kostnadsbegrepp. Eftersom det inte finns något anpassat 

förslag till indelning av kostnader för ideella föreningar, kan ideella föreningarna själva definiera 

och dela in kostnaderna som det bäst passar dem, inom ramarna för ÅRL. Detta gör att det finns 

anledning att tro att årsredovisningarna kan skilja sig åt, begreppsmässigt. Eftersom FRII:s 

styrande riktlinjer upprättades som en direkt följd av den nya bokföringslagen, som ett stöd vid 

upprättande av årsredovisning, vill vi se om organisationerna uppger att de redovisar enligt dessa. 

Vi kommer också att titta på hur kostnadsposterna specificeras för att ge läsaren/givaren en 

tydlig bild av vad de insamlade medlen fördelats på.   

Genom att ta hänsyn till dessa förutsättningar i vår analysmodell, vill vi inte bara kunna se i vilken 

omfattning de insamlade medlen redovisas, utan även om de ligger till grund för någon skillnad 

eller likhet i sättet att redovisa hur de insamlade pengarna har använts i årsredovisningen.  

 

 

                                                   
39 www.frii.se 10 

http://www.frii.se/
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Sammanfattningsvis kommer vi att titta på: 

 om det framgår att organisationen har 90-konto 

 om andelen ändamålsenliga kostnader anges i procent 

 om grafer eller diagram används för att illustrera hur de insamlade medlen har använts 

 om resultaträkningen är kostnadsslagindelad eller funktionsindelad 

 om organisationen uppger att de redovisar enligt FRII:s mall 

 om kostnadsbegreppen definieras 

 om kostnaderna specificeras  
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3 Teoretisk referensram  

I denna uppsats har vi valt två teorier för att beskriva och förklara redovisningsmässiga fenomen. 

Dessa två är agentteorin och institutionell teori. Med agentteorin vill vi beskriva med vilket syfte 

en ideell insamlingsorganisation redovisar, d.v.s. att de i redovisningen återger hur de har utnyttjat 

givarnas bidrag till att uppfylla det ideella syftet. Agentteorin ger oss också möjlighet att se om det 

i årsredovisningen framgår om agenten, d.v.s. insamlingsorganisationen, uppfyller kontraktet. 

Medan agentteorin fyller en mer deskriptiv funktion som beskriver förhållandet mellan 

insamlingsorganisationen och givare, ligger den institutionella teorin som grund för vår 

förklarande analys. Utifrån den vill vi kunna förklara vilka skillnader eller likheter mellan de olika 

årens årsredovisningar som beror på lagförändringen.  

3.1 Agentteori 

Agentteorin används för att se på en organisations styrning och kontroll utifrån ett externt 

perspektiv. Den utvecklades på 1970-talet och utgår ifrån ett nationalekonomiskt 

tankesätt, där individer är rationella och nyttomaximerar.40
 Teorin sätter relationen mellan ägarna 

och företagsledare i centrum. Ägarna benämns som principaler och företagsledarna som 

agenter.41 I denna uppsats utgörs relationen av bidragsgivare och mottagaren av bidraget, d.v.s. 

insamlingsorganisationen. Agenten, i det här fallet insamlingsorganisationerna, ska agera utifrån 

principalens, alltså givarens, intresse snarare än sina egna, d.v.s. använda de skänkta pengarna till 

det ändamål som de är avsedda för från principalens sida, istället för att utnyttja dem inom den 

egna verksamheten. Avståndet mellan givarna och en insamlingsorganisations verksamhet kan 

vara stort. Bidragsgivarna har ingen insyn precis som de mindre aktieägarna inte har insyn i ett 

bolag. Kravet för en part att redovisa för en annan part har utvecklats inom redovisningsområdet 

för att se till att detta avstånd inte blir för stort.42 Det så kallade agentproblemet handlar om 

insamlingsorganisationens benägenhet att handla utifrån sitt eget bästa intresse istället för 

givarnas, då på bekostnad av ändamålsverksamheten.43 Inom ramen för agentteorin kontrolleras 

denna benägenhet till egennytta för att skydda givarnas intressen. Detta görs med hjälp av ett 

kontrakt som ska medverka till att insamlingsorganisationens och givarnas intresse hamnar i linje 

med varandra. Kontrakt består vanligtvis av specificerade åtgärder som utlovar belöningar när 

                                                   
40 Adams, Michael, B. (1994) s 8 ff 
41 Hatch M (2006) s 261 
42 Gustafson A (2008) s 66 
43 Nygaard C et al (2002) s 80 f 
 



 

 

16 

agenterna uppfyller kraven som är medförda.44 I detta fall, uppstår kontraktet när en givare 

skänker pengar till en insamlingsorganisation. Givaren bidrar med pengar just eftersom 

insamlingsorganisationen, genom t.ex. information och innehav av 90-konto, utlovar att pengarna 

ska gå till ett visst ändamål. Givaren vet att det finns en risk att insamlingsorganisationen kommer 

att smita från sitt ansvar och inte fullgöra sin uppgift. Givarens möjlighet att ta reda på om 

insamlingsorganisationen inte sköter sig är beroende på vilken information de har tillgång till. 

Fullständig information innebär att givaren känner till om kraven i kontraktet uppfylls eller inte. 

Direkt observation är en metod för att få fullständig information, men en sådan metod är så pass 

tidskrävande att givaren lika gärna skulle kunna utföra t.ex. hjälparbetet själv. Har principalen 

ofullständig information finns det en risk för att agenten kan smita och principalen utsätts för 

risken att bli utnyttjad.45
 Det finns en mängd olika styrstrategier organisationer kan använda sig 

av. En utav dem är att organisationer helt enkelt utformar enkla och rutinmässiga uppgifter så att 

de dels blir lätta att utföra samtidigt som de också är lätta att kontrollera. 46 I detta fall utgör 

årsredovisningen kontrollfunktionen. Genom den kan insamlingsorganisationen visa sina 

bidragsgivare, hur pengarna har använts. Redovisningen i sin tur, ska granskas av en tredje part, 

nämligen revisorn. Denna externa övervakning som utförs är nödvändig då principalen, d.v.s. 

bidragsgivarna, enbart kan förlita sig på årsredovisningar med finansiella rapporter vid värdering 

av insamlingsorganisationens prestationer. Trots den insynen, ger inte årsredovisningen 

fullständig information. Insamlingsorganisationen kommer alltid att veta mer än bidragsgivaren, 

det finns en informationsassymetri dem emellan.  

3.1.1 Kritik mot agentteorin  
En kritik mot agentteorin är att den utgår från en negativ människosyn. D.v.s. att teorin antar att 

alla människor är nyttomaximerande. Ytterligare kritik ligger i att teorin är förenklad och 

missvisande. Verkligheten är ofta mer komplex än vad teorin framställer den.47   

 

Denna kritik anser vi berättigad under de förhållanden som råder för denna uppsats. Det finns 

ingen anledning för oss att tro att insamlingsorganisationerna vill maximera sin egen nytta på 

bekostnad av principalernas. I detta fall borde det snarare vara så att insamlingsorganisationernas 

intresse ligger i linje med bidragsgivarna, eftersom syftet med verksamheten är ideellt. Denna 

insikt har vi i åtanke när vi använder teorin, men vi tror inte att den kommer att påverka studiens 

resultat, då vi endast använder teorin för att påvisa om insamlingsorganisationer visar på 
                                                   
44 Nygaard C et al (2002) s 81 f 
45 Ibid s 91 
46 Hatch M (2006) s 263 
47 Macintosh 
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uppfyllandet av kontraktet, d.v.s. i vilken omfattning de åskådliggör i sin årsredovisning hur de 

insamlade medlen har använts. 

3.2 Institutionell teori 

För att förklara hur aktörer inom ett företag agerar i bedömningsfrågor och beslutssituationer, 

finns en rad olika teorier. Den institutionella teorins upphovsman Philip Selznick observerade att 

organisationer inte enbart anpassar sig till interna mål, utan även till värderingar från det 

omgivande samhället. Den institutionella teorin kan sägas beskriva vad som gör att organisationer 

blir institutioner. Richard Scott (1992) är en amerikansk neo-institutionalist och hans definition av 

institutionalisering är ”the process by which actions are repeated and given similar meaning by 

self and others”.48  

I sin bok Institutions and organizations redogör Scott för en bedömningsteori, en så kallad 

pelarmodell. Scott använder tre pelare för att organisera och analysera de handlingsmönster som 

påverkar en organisation. På så sätt vill han beskriva det förhållande en organisation befinner sig i 

och förklara dess agerande gentemot sin omgivning. Scott analyserar detta agerande utifrån tre 

olika synsätt, det vill säga de tre pelarna. Han kallar dem den regulativa, den normativa och den 

kognitiva.49  

På ett liknande sätt skiljer de amerikanska sociologerna Woody Powell och Paul Di Maggio på 

olika former av påverkan, för att förklara institutionell likriktning. Även de klassificerar det 

inflytande som gör att handlingar upprepas och skapar gemensamma uppfattningar om 

verkligheten. I deras fall, handlar det om tvingande institutionell påverkan, normativ institutionell 

påverkan samt mimetisk institutionell påverkan. Powell och Di Maggio menar att strukturella 

förändringar i en organisation inte görs av ett behov att vara effektiv, utan snarare beror på en 

anpassning som gör att organisationer blir mer likformade.50 T.ex. kan antagandet av en praxis, 

frivilligt eller ofrivilligt, enligt Powell och Di Maggio ses som en homogeniseringsprocess. Denna 

beskrivs som en institutionell isomorfism, d.v.s. en process där organisationer antar samma praxis 

över tiden, som ett direkt svar på allmänna institutionella påtryckningar. 51  

Vi kommer nedan att redogöra för de tre olika typerna av institutionell påverkan, som Scott såväl 

som Powell och Di Maggio identifierat. Vi kommer att utgå ifrån Scotts pelarmodell, då den ger 

                                                   
48 Hatch M (2006) s 86 
49 Scott R (2001) s 51 
50 Di Maggio et al (1991) s 63 
51 Ibid s 73 
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en tydlig struktur och visar teorin som helhet. Eftersom vi i denna undersökning inte kommer att 

genomföra några intervjuer, utan bygger vår analys på en jämförelse mellan årsredovisningar med 

den nya bokföringslagen som utgångspunkt, kommer vi framförallt att kunna identifiera 

skillnader eller likheter utifrån den regulativa pelaren. Dessutom kommer vi att kunna ana 

normativa eller kognitiva effekter och urskilja tendenser till dessa till följd av lagförändringen. För 

att kunna göra definitiva distinktioner, behöver vi göra intervjuer, observationer m.m. vilket vi 

inte avser att göra. 

3.2.1 Regulativ påverkan 

Scotts regulativa pelare utgår från ett nytto- och lönsamhets perspektiv. Teorin handlar om att 

beteendemönster inom organisationen skapas utifrån regler och tvång. På så sätt ska aktörerna 

agera rationellt för att nå de mål som är uppsatta. Det går ut på att aktören upplever mer nytta 

och/eller högre vinst om den följer de mål som är uppsatta för organisationen. Det betyder med 

andra ord att om en anställd som agerar utifrån bestämmelser som har gjorts högre upp i 

hierarkin uppskattar det mer än om den anställda har gjort egna val för att påverka en 

bedömning.52 Under vissa förhållanden är aktörernas agerande en direkt respons på krav från t.ex. 

myndigheter.53   

Den tydligaste formen av regulativ påverkan i denna undersökning är BFL, som numera omfattar 

all bokföringsskyldig ideell verksamhet, tillskillnad från tiden före 2001. I och med den 

lagändringen blev insamlingsorganisationer påtvingade att följa kommersiell 

redovisningslagstiftning fullt ut. Organisationer som har använt sig av olika redovisningsmetoder, 

utifrån olika informationsbehov, har nu tvingats in i samma regelverk. De kan inte längre själva 

välja redovisningspraxis, utifrån sitt eget behov och nytta.54 Detta borde alltså ha påverkat 

årsredovisningarna från 2007 i vår undersökning, till att vara mer likformiga än de från de tidigare 

åren. Detta p.g.a. de regulativa institutionella påtryckningarna sedan införandet av den nya 

årsredovisningslagen. Som regulativ, kommer vi, till viss del, även att betrakta FRII:s mall med 

styrande riktlinjer, eftersom den uppkom som en direkt respons på den nya lagen. Att vara 

medlem i FRII är frivilligt för varje insamlingsorganisation, men de styrande riktlinjerna betraktas 

som en utvidgning av ÅRL, och därmed som delvis regulativa i denna uppsats.  

                                                   
52 Scott R (2001) s 52 ff 
53 Di Maggio et al (1991) s 67 
54 Gustafson A (2008) s 175 
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3.2.2 Normativ påverkan 

Den andra pelaren som Scott redogör för, är den normativa pelaren. Med det menar han att ett 

beteende styrs utifrån den sociala roll som aktören tror sig inneha. Vilken roll det är, styrs i sin tur 

av vad aktören tror förväntas av honom eller henne. Med andra ord behandlar denna pelare 

aktörens medvetenhet om de normer som styr dennes roll. I företag reglerar dessa normer 

aktören i sitt handlande, ofta genom en yrkesroll som innehar specifika förväntningar och 

åtaganden. Därför kan det normativa systemet berättiga ett beteende och även ses som tvingande, 

när aktören inte har något egenintresse som hör ihop med agerandet. Därmed inte sagt att 

aktören följer regler utan att tänka, utan snarare väljer ut vilken regel som ska följas vid en viss 

situation och agerar efter sunt förnuft.55 

Insamlingsorganisationerna i vårt fall, utsätts för olika typer av normativa påtryckningar. 

Eftersom de i enlighet med ÅRL måste revideras, utgör revisorn och den revisionsbyrå som 

anlitas en sådan påverkan. Revisorer har generellt haft ett stort inflytande på kommersiell 

redovisningspraxis och har historiskt fungerat som normbildare.56 Därför håller vi det inte för 

otroligt att de även har påverkat redovisningen inom den ideella sektorn, som har den 

kommersiella som förebild. SFI tillhandahåller 90-konton, och ställer särskilda krav för dessa. 

Även själva branschorganisationen FRII, utgör en normativ påverkan när de utfärdar 

rekommendationer och förslag som härrör insamlingsorganisationernas redovisning. FRII i sin 

tur, ger ut en mall med styrande riktlinjer, med avsikt att stödja och förenkla organisationernas 

arbete. De delar av denna mall som utgör en förlängning av ÅRL, betraktar vi främst inte som 

normativa (se ovan, 3.2.1).  

3.2.3 Kognitiv påverkan 

Den kognitiva pelaren fokuserar på att människan skapat och byggt upp verkligheten den lever i. 

Det innebär i sin tur att situationen aktören befinner sig i är bestämd genom de tankar och åsikter 

han eller hon har tillämpat. En grupp av aktörer skapar på så sätt en kultur. Hur personer agerar i 

en viss situation, bestäms alltså av kulturen som tidigare skapats. Kulturen skapar sedan i sin tur 

roller och system som måste följas inom organisationen. Med en viss roll följer speciella 

åtaganden, som måste utföras och vidare stärker det kulturella systemet. Det kräver i sin tur att 

innehavaren av rollen, aktören, besitter vissa förmågor och egenskaper för att göra de rätta 

bedömningarna och på så sätt utöva sin yrkesroll korrekt. Dock medför det kognitiva systemet en 

                                                   
55 Scott R (2001) s 54 f 
56 Gustafson A (2008) s 177 
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viss grad av osäkerhet hos aktörerna att agera utanför ramarna som kulturen sätter upp.  57 När 

osäkerhet träder in tenderar aktören att hellre imitera någon annan, än att handla efter eget 

huvud. Detta på grund av att det finns en strävan efter att agera konventionellt och inte väcka 

uppseende. Organisationer tenderar att imitera andra organisationer inom samma område, som 

anses legitima eller mer framgångsrika. Att vissa strukturer är vanligt förekommande, kan antas 

bero på imiterande processer.58  

I de fall denna undersöknings utvalda insamlingsorganisationer liknar såväl varandra som 

kommersiella bolag, när det gäller redovisning, kan den kognitiva påverkan ha haft betydelse när 

årsredovisningar har utformats. När insamlingsorganisationerna inte hade några lagar och regler 

att rätta sig efter, är det troligt att de imiterade bolag som hade det, när kulturen inte räckte till för 

att göra bedömningar. Det går att förklara likformighet bland årsredovisningar från innan 

lagändringen utifrån en kognitiv, imiterande faktor. 

3.3 Analysmodell 

Med agentteorin som stöd vid vår analys, avser vi att svara på vår första undersökningsfråga; 

 i vilken omfattning åskådliggör insamlingsorganisationer hur de insamlade medlen använts, i sin årsredovisning? 

Eftersom årsredovisningen är ett sätt för insamlingsorganisationerna att ge givarna insyn i 

verksamheten, utgör årsredovisningen den kontrollfunktion som ger givarna en chans att följa 

upp huruvida insamlingsorganisationen har uppfyllt kontraktet.  

 

Den institutionella teorin kommer vi att använda vid analysen, för att kunna besvara vår andra 

undersökningsfråga; går det att identifiera skillnader eller likheter mellan årsredovisningar från 1998/99, 

2000 och 2007, när det gäller uppgifter om hur de insamlade medlen har använts? Med hjälp av teorin vill vi 

kunna urskilja om skillnader och likheter är effekter av den nya bokföringslagen. 

 

Genom att koppla dessa teorier samman med de centrala punkterna som vi lyfte fram ur den 

kontextuella referensramen, vill vi bedöma i vilken omfattning de utvalda 

insamlingsorganisationerna redovisar hur de insamlade medlen har använts, d.v.s. i vilken 

utsträckning det redovisas att kontraktet mellan agent och principal är uppfyllt. Vi vill också 

undersöka om den nya bokföringslagen gett upphov till skillnader i redovisningen av hur de 

insamlade medlen har fördelats. Skillnaderna kan utgöras av byte av uppställningsform i 

                                                   
57 Scott R (2001) s 57 f 
58 Di Maggio et al (1991) s 69 
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resultaträkningen, byte av redovisningsprinciper m.m. För att utröna om dessa skillnader beror på 

regulativa faktorer eller inte, kommer vi främst att koppla den institutionella teorin till FRII:s 

styrande riktlinjer, för att kunna se vilka skillnader som beror på lagändringen eller inte. De 

likheter som finns i årsredovisningarna, åren emellan, visar på vad i redovisningen som inte har 

påverkats av lagförändringen.  

 

Denna analysmodell har mynnat ut i ett analysverktyg, för en mer metodisk analys. Se 4.6. 
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4 Metod 

4.1 Ämnesval 

För att söka inspiration till ett uppsatsämne sökte vi på olika revisionsbyråers hemsidor för att se 

om de hade förslag på intressanta ämnen. På KPMG:s hemsida fann vi en problemformulering 

som löd: ”Hur skall ideella mål mätas och presenteras på ett ändamålsenligt sätt i 

årsredovisningen? Är det möjligt att hitta olika typer av nyckeltal för hur väl målen har uppfyllts?” 

Vi fastnade direkt för frågan eftersom vi tycker att den är av ett samhällsintresse. Den ideella 

sektorn är större än vad många tror. De allra flesta svenskar har någon koppling till någon form 

av ideell förening, det kan vara allt ifrån barnens deltagande i den lokala fotbollsklubben eller ett 

månatligt bidrag till ett fadderbarn någonstans i världen. Den ideella sektorns omsättning 

beräknas till drygt fyra procent av BNP.59 Årligen omsätter den ideella sektorn 140 miljarder 

kronor och hade i början av 2000-talet 145 000 anställda.60 Med den här bakgrunden fann vi 

ämnet intressant och beslutade oss för gå igenom tidigare uppsatser på ämnet för att se vilka 

studier som gjorts. Det blev ganska tidigt klart för oss att när det gäller ideella föreningars 

årsredovisningar så har studenter främst tittat på just KPMG:s förslag till problemfråga. För att få 

hjälp med vad vårt bidrag skulle kunna bli sökte vi upp Agneta Gustafson, lektor vid Örebro 

Universitet, som har skrivit en avhandling på området ideella föreningar. Tillsammans med henne 

kom vi fram till att frångå att se på nyckeltal som effektivitetsmått i årsredovisningen då det dels 

har skrivits en del uppsatser om det samt att det är lätt att hamna i fällan där vi skulle behöva 

komma med förslag på nya nyckeltal för att mäta effektivitet, vilket ofta är mycket svårt. Istället 

kom vi fram till att det skulle vara intressant att jämföra årsredovisningar från 2000 med 

årsredovisningar från 2007 för att identifiera om den nya bokföringslagen har lett till någon 

förändring i vilka uppgifter ideella föreningar har valt att ta med.  

4.2 Urval 

När vi bestämt oss för att vår uppsats skulle handla om ideella föreningar var det nära till hands 

för oss att urvalet skulle hamna inom insamlingsorganisationer. Detta för att de drar in enorma 

summor pengar varje år och det borde finnas ett stort intresse från givarnas sida att se hur de 

insamlade medlen använts. De insamlingsorganisationers årsredovisningar som vi har valt att 

studera är valda utifrån summan insamlade pengar under år 2007. FRII gjorde i mars 2008 en 

                                                   
59 Wijkström F & Einarsson T (2006) s 25-26 
60 Ibid s 4 

http://www.kpmg.se/pages/101648.html
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sammanställning över de insamlingsorganisationer som samlade in mest pengar under föregående 

år. Resultatet är denna lista, som publicerades på FRII:s hemsida:61  

Insamlat 2007 (år 2006 inom parentes)  

Cancerfonden 410 mkr (360) +14% 

Rädda Barnen 320 (311) +3% 

Röda Korset 282 (275) +2% 

Plan Sverige 209 (209) oför. 

SOS-Barnbyar 200 (183) +9% 

UNICEF Sverige 200 (182) +10% 

Svenska kyrkan 180 (186) Minskar 

Världsnaturfonden 157 (114) +38% 

Barncancerfonden 143 (113) +26% 

Läkare utan gränser 143 (123) +16% 

 

Det är dessa organisationers årsredovisningar vi har valt att studera närmare. Eftersom 

ovanstående organisationer är de som samlade in mest pengar under 2007, är de med andra ord 

de organisationer som svenskarna helst skänker sina pengar till. Därför borde det ligga i dessa 

insamlingsorganisationers intresse att för givarna redovisa vart pengarna faktiskt gått i sina 

årsredovisningar. Vi kommer att titta närmare på dessa insamlingsorganisationers 

årsredovisningar från 2007, för att se i vilken omfattning de redovisar vart pengarna går. 

Dessutom tänker vi ta en titt på hur årsredovisningarna såg ut år 2000, för att få en uppfattning 

om lagändringens betydelse. Vi väljer också att enbart se på insamlingsorganisationer som är 

medlemmar i FRII. FRII:s styrande riktlinjer som medlemsorganisationerna går efter är en direkt 

följd av lagförändringen och därför finner vi det intressant att se om och hur den nya lagen 

medfört någon förändring när det gäller hur insamlingsorganisationer presenterar var de 

insamlade medlen har gått. Vi är medvetna att insamlingsorganisationernas årsredovisningar för 

2007 kan vara väldigt likartade då de alla är medlemmar i FRII och antagligen följer deras ”mall” 

för årsredovisning. Om vi i urvalet hade tagit med ideella föreningar av andra storlekar och 

karaktärer kan det bli svårt att avgöra om de förändringar vi kan urskilja har med den nya lagen 

att göra. Vi skulle t.ex. kunna tänka oss att det inom en viss kategori av ideella föreningar, t.ex. 

idrottsföreningar o.s.v., uppkommit praxis och normer vid upprättandet av årsredovisningen. Vid 

                                                   
61 www.frii.se 11 
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ett blandat urval, skulle skillnaderna då kunna bero på faktorer som vi inte intresserar oss för i 

den här undersökningen. Därför vill vi ha ett så homogent urval som möjligt och medlemskapet i 

FRII utgör därför en bra utgångspunkt.  

Nästa steg i uppsatsprocessen blev att beställa hem de årsredovisningar vi tagit med i vårt urval.  

Vi ringde upp insamlingsorganisationerna och bad att få årsredovisningarna hemskickade på 

posten. Efter att ha studerat dessa från de två utvalda åren, 2000 och 2007, slog det oss att det 

kan vara så att 2000 års årsredovisningar redan skulle kunna vara anpassade efter den nya lagen 

eftersom att den blev klar redan 2000 men dock inte trädde i kraft förrän 2001. Vi valde därför 

att ta med ett ännu tidigare år också. Det visade sig vara svårt att få tag på samma år från alla 

insamlingsorganisationer varpå vi beslutade oss för att ta antingen 1998 eller 1999 beroende på 

vad som fanns att tillgå. Vi ansåg dock inte att de skulle skilja sig så mycket från varandra att det 

skulle påverka vårt resultat, eftersom vi enbart var intresserade av lagförändringens effekter. 

Anledningen att vi behöll årsredovisningarna för 2000 i undersökningen, var för att kunna se 

lagförändringens effekter i de fall då den nya lagen anammades ett år i förtid. Vi tyckte också att 

skillnaden på 8 eller 9 år, mellan 1998/1999 och 2007, var stor så att 2000 fick vara kvar som ett 

komplement.   

4.3 Bortfall 

Trots att vi kontaktat Röda Korset ett flertal gånger har vi inte lyckats få tag på de eftersökta 

årsredovisningarna. Vi har därför beslutat att utesluta Röda Korset ur vår studie. 

4.4 Datainsamling 

Vi har valt att granska den information som insamlingsorganisationer ger i form av 

årsredovisningar. Även om inte årsredovisningen är den enda källan till information för givaren, 

anser vi den vara den mest tillförlitliga källan, som till viss del enligt lag måste granskas av 

revisorer. Därför finner vi att den är den mest meningsfulla informationen att undersöka, när det 

gäller redovisningen om vart de insamlade medlen faktiskt har gått. Dessutom kan vi till  följd av 

att insamlingsorganisationer sedan 2001 omfattas av årsredovisningslagen, se om lagen påverkat 

vilken information som återges, genom att jämföra det senaste årets årsredovisning med året före 

lagen trädde i kraft.  

Med utgångspunkt i vårt syfte har vi valt teorier, som vi utgår ifrån vid analysen av den insamlade 

datan. Utifrån Agneta Gustafsons avhandling har vi fått idéer och inspiration till vilka teorier som 
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är lämpliga för vår studie. Efter att ha sökt reda på primärkällorna, sökte vi reda på litteraturen på 

Örebro Universitetsbibliotek. Där har vi även sökt på tidsskrifter i databasen Elin, sökorden har 

varit ”insamlingsorganisation” och ”ideella föreningar”. Övrig litteratur kommer även den från 

Universitetsbiblioteket.  

4.5 Analysverktyg  
Utifrån undersökningens syfte och våra referensramar, se 2.4, har vi utformat en matris, som ska 

ligga till grund för att sammanställa informationen från de undersökta årsredovisningarna. En 

sammanställning kommer att göras för var och en av de utvalda insamlingsorganisationerna. Vi 

kommer att ta ställning till var och en av de utformade frågorna i matrisen. Sedan kommer 

kommentarer att följa angående utvecklingen av varje aktuell fråga. Efter tabellen förklaras varje 

undersökningsfråga.  

      1998/99 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto?    

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %?    

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen?    

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad?    

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall?    

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär?    

7. Specificeras kostnaderna?    

 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? På vilket sätt i så fall? Uppger 

insamlingsorganisationen att de är innehavare av 90-konto utfärdat av SFI? Detta är ett 

sätt att förmedla att minst 75 % av de insamlade medlen går till ändamålet. Att framhäva 

sitt 90-konto kan ses som ett sätt för insamlingsorganisationen som agent att visa 

principalen, givaren, att de har uppfyllt kontraktet. Ett ökat framhävande av innehav av 

90-konto, kan visa på normativ eller eventuellt kognitiv påverkan.  

 

Vi gör bedömningen att om insamlingsorganisationen i sin årsredovisning nämner SFI utan att beskriva 

dess syfte har vi svarat ”nej” i matrisen. Inte heller bedömer vi att det framgår, om organisationens 

kontonummer finns återgivet i innehållsförteckningen eller tryckt på pärmen.  
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2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Att redovisa hur stor del av 

kostnaderna som är ändamålsenliga är ett enkelt och tydligt sätt för 

insamlingsorganisationen att redovisa hur stor del av givarnas pengar som går direkt till 

ändamålet. Är det dessutom procentsatsen som är framräknad med hjälp av SFI:s 

nyckeltal, borgar det för att ändamålet är godkänt. Att uppge denna procentsats stärker 

rapporteringen från agenten om att kontraktet är uppfyllt.  

 

Om insamlingsorganisationen väljer att redovisa andelen icke ändamålsenliga kostnader i procent 

kommer vi att betrakta detta som ett ”ja”, eftersom det på ett tydligt men indirekt svarar på frågan. Vi 

kommer att särskilt uppge om procentsatsen som anges sägs vara framräknad av SFI.  

 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Vilka i så fall? FRII föreslår i sina styrande 

riktlinjer att illustrationer i form av diagram eller grafer ska återfinnas för att förmedla till 

läsaren att det kostar pengar att uppfylla sitt ideella syfte. Användandet av diagram eller 

grafer förmedlar en tydlig rapportering av agentkontraktet. Eftersom det även är FRII 

som ger förslag i sin mall, skulle ett ökat användande av diagram eller grafer visar därför 

på en normativ påverkan på redovisningen. 

 

Vi tar bara hänsyn till diagram/grafer som visar på fördelning av kostnader. Alltså bortser vi ifrån 

diagram/grafer m.m. som behandlar intäkter, antal medlemmar osv.  

 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? Med en 

funktionsindelad resultaträkning ges läsaren en tydligare bild av vilken funktion 

kostnaderna fyllt. Det är dessutom denna uppställning som FRII förespråkar. 

Anledningen till detta är att posten ändamålskostnader då kan inkluderas i 

resultaträkningen och denna ger i sin tur tydliga signaler till läsaren om hur stor del av de 

totala intäkterna som är ändamålsenliga. Den funktionsindelade resultaträkningen är 

förvisso inte tvingande, men ett byte av uppställningsform i samband med införandet av 

de styrande riktlinjerna, och därmed även lagförändringen, skulle tyda på en regulativ 

påverkan, eftersom de styrande riktlinjerna här utgör ett komplement till ÅRL. Har 

ändringen däremot skett från och med 2002, kommer vi att ringa upp 

insamlingsorganisationen för att få klarhet i vilket år förändringen skedde samt varför.  
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I matrisen kommer funktionsindelad resultaträkning att markeras med F, kostnadsslagindelad 

resultaträkning kommer att markeras med K. 

 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall?  

Insamlingsorganisationerna ska lämna förklaringar till valet av benämningar enligt 

BFNAR 2002:8 punkt sju, om de avviker från ÅRL. Detta behövs inte göras, om de 

framhåller att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall. Därför ser vi det som att 

insamlingsorganisationerna står under en ständig regulativ påverkan. Möjligheten att 

upprätta årsredovisning enligt FRII:s styrande riktlinjer uppkom i samband med 

lagförändringen. Oavsett om insamlingsorganisationerna väljer att följa ÅRL eller FRII:s 

mall så ger detta en regulativ påverkan på årsredovisningens utformande.  

 

På denna fråga kommer svaret att bli nej för alla insamlingsorganisationer för åren 1998 eller 1999, 

eftersom mallen med de styrande riktlinjerna inte gavs ut förrän 2001. Däremot kan den ha använts för 

årsredovisningar för år 2000, på eget initiativ. Däremot kan de ha anpassat sig efter ÅRL på eget 

initiativ. Fr.o.m. 2000 kan mallen ha använts, men utan att de har uppgett detta i sina 

redovisningsprinciper och därmed bör lämna upplysningar enligt BFNAR 2002:8 punkt sju. Klargöras 

kan, att 2007 var alla undersökta insamlingsorganisationer medlemmar i FRII, men något tvång att 

följa mallen finns ej. 

 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Finns det någon beskrivning av vad 

som ingår i de olika kostnadsposterna under rubriken redovisningsprinciper? Om 

samlingsbegrepp såsom ändamålskostnader eller insamlingskostnader används, beskrivs 

då vad som menas med t.ex. ändamål? Eftersom insamlingsorganisationerna enligt BFN 

bör beskriva vad som ingår i olika poster, är en ökning av beskrivande text att betrakta 

som en regulativ påverkan. Har ökningen kommit så sent som 2007 kommer vi att 

behöva ringa upp insamlingsorganisationen för att få klargjort vilket år definitionerna 

infördes samt av vilken anledning detta gjordes. 

  

7. Specificeras kostnaderna? Vi kommer att titta efter om kostnaderna specificeras under 

kostnadsposten. Med specificering menar vi om insamlingsorganisationen har brutit ner 

kostnaderna i olika kostnadstyper, såsom lokalhyra, telefonkostnader, porto osv. 

Alternativt, om kostnaderna är hänförda till olika funktioner, d.v.s. olika 

forskningsprojekt, länder eller samhällsgrupper. Vi skiljer inte på om detta har gjorts 
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direkt i resultaträkningen eller i noter till denna. 

 

Ur ett agent-principalperspektiv är det här insamlingsorganisationerna har chans att 

verkligen åskådligöra uppfyllandet kontraktet genom att redovisa hur pengarna faktiskt 

har använts. 

4.6 Validitet 

För att säkerställa att vi i vår undersökning mäter det vi avsett att mäta, och på så sätt uppnår 

validitet, har vi försökt samla in data som är relevant för undersökningens syfte och problem. Det 

vill säga att vi i vårt analysverktyg har tagit med frågor som bygger på vår teoretiska referensram 

och har till uppgift att kunna besvara våra frågeställningar. För att uppnå validitet på frågorna ett 

och två gäller det främst att vi är noggranna när vi går igenom årsredovisningarna och inte missar 

uppgiften då den kan finnas med i var som helst i årsredovisningen. När det gäller fråga tre får vi 

vara uppmärksamma när vi gör vår bedömning av vilka grafer som vi tar med, risken finns att 

vårt subjektiva urval utelämnar information som gör att resultatet inte speglar verkligheten. Fråga 

fyra ger bara två alternativ och är ingen bedömningsfråga, det vi ska tänka på här är bara att vi är 

pålästa på de båda uppställningsformerna så att vi identifierar rätt form. Svaret på fråga fem har 

vi en aning om vart det finns i årsredovisningarna, vi får dock vara vaksamma för att avvikelser 

kan förekomma och därför ta hela rapporten i beaktning. Fråga sex kan ofta ha ett ganska 

omfattande svar och vi kan få göra begränsningar av vad som tillhör definitionen. Här är det 

viktigt att sådana begränsningar blir lika för alla insamlingsorganisationer vi tittar på. Därför 

försöker vi diskutera frågan oss emellan så att alla har samma uppfattning om vad som tillhör 

definitionen. Om vi inte har varit överens har vi gått tillbaka till analysverktyget och gjort 

undersökningsfrågan tydligare, så att alla årsredovisningar kan behandlas på samma sätt. Ibland 

kan definitionen vara svår att skilja från specifikationen som kommer i fråga sju. Det blir därför 

en utmaning för oss att kunna och särkskilja dessa och dessutom göra det på ett sätt  som blir lika 

för alla insamlingsorganisationers årsredovisningar.  

 

Den litteratur vi har valt att hämta vår teori ifrån är för att skapa oss en hel bild och ett bredare 

perspektiv av området, och på så sätt säkerställa validiteten genom att utforma ”rätt” frågor 

utifrån vår problemformulering. Det som kan begränsa vår validitet är att det kan uppstå 

tolkningsfel i vår analys av årsredovisningarna om vi från ett litet urval skulle dra slutsatser för en 
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större population. För att inte riskera detta drar vi inte några generella slutsatser utan uttalar oss 

endast om tänkbara tendenser inom vårt begränsade urval.   

4.7 Bearbetning av årsredovisningar 

Det verktyg vi har upprättat som användes för att analysera årsredovisningarna gjorde att de 

behandlades lika vilket stärker reliabiliteten och replikerbarheten. Risken om vi utförde varsin del 

av studien var att bedömningarna kunde bli olika och subjektiva. Detta försökte vi undvika 

genom ett tydligt analysverktyg samt att arbeta tillsammans i så stor utsträckning som möjligt. Vi 

förde dessutom kontinuerliga diskussioner när det uppkom frågetecken i samband med 

tolkningen av materialet. När vi testade analysverktyget på den första årsredovisningen, insåg vi 

att frågorna inte var helt anpassade för att svara på våra problemfrågor. Undersökningsfrågorna 

formulerades då om till de slutgiltiga som har använts i analysverktyget. Årsredovisningarna har 

hanterats minst två gånger var. Den första rundan satt vi tillsammans och gjorde bedömningarna 

gemensamt utifrån analysverktyget. Den andra gången vi gick igenom materialet, dubbelkollades 

bedömningarna. Dessutom kontrollerade vi då, att vi svarat ungefär lika utförligt utifrån frågorna 

för alla insamlingsorganisationer. Vi utgick ifrån undersökningsfrågorna och där vi hade 

behandlat årsredovisningarna i olika stor utsträckning, gicks bedömningen igenom ytterligare en 

gång. Under arbetets gång upptäckte vi att vi inte kunde svara på vissa frågor, då vi insåg att 

förändringar skett mellan år 2000 och 2007, men eftersom vi undersöker varje år, kan vi inte 

heller veta vilket år förändringarna skedde. Då kunde vi inte avgöra om förändringen skett till 

följd av lagförändringen. Efter att vi hade studerat årsredovisningarna, ringde vi därför upp 

insamlingsorganisationerna, för att ställa kompletterande frågor.   

4.8 Källkritik 

Visserligen är årsredovisningarna godkända av revisorer men de är ändå upprättade av 

insamlingsorganisationerna själva. Detta medför att vi får ha i åtanke att den information som 

presenteras kan vara vinklad för att gynna organisationen. När det gäller litteraturen kan 

författarna ha uttryckt subjektiva tolkningar eller personliga intressen. Inspiration till ämnes- och 

teorival har vi fått från Agneta Gustafson. Gustafson har forskat på området ett flertal år och är 

en framstående forskare på området ideella föreningar. Vi har läst hennes avhandling och 

därigenom fått vägledning till tillförlitlig litteratur när det gäller teori, främst den institutionella av 

DiMaggio. Som komplement har vi valt att ta med den framstående organisationsteoretikern 

Richard Scott, för att ytterligare stärka litteraturens tillförlitlighet. ÅRL och BFNAR är källor av 
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sådan karaktär som inte är att betvivla. Informationen på SFI:s hemsida betraktar vi vara 

tillförlitlig eftersom det är ett kontrollorgan för insamlingsorganisationerna och de har anledning 

att ha ett objektivt förhållningssätt till insamlingsorganisationerna. FRII däremot är ett 

branschorgan vars medlemmar bl.a. består av de undersökta insamlingsorganisationerna och är 

därmed ska läsaren ha i åtanke att den indirekt är skapad av de insamlingsorganisationer som vi 

har med i vår studie.  
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5 Presentation av undersökningsobjekt 

5.1 Cancerfonden 

Cancerfonden är Sverige största fristående ideella insamlingsorganisation, med en vision att 

kunna bota cancer. Cancerfonden får inga statliga medel alls, utan finansieras av privatpersoner, 

företag och föreningar. Cancerfondens största insamlingskampanj är Rosa Bandet – kampanjen.  

Cancerfondens vision är alltså att cancer ska kunna botas. Målet är att fler ska överleva och färre 

ska drabbas av cancer. För att nå denna vision och detta mål så stödjer Cancerfonden den 

svenska cancerforskningen, dem jobbar även hårt för att cancervården ska vara den bästa möjliga 

i hela landet. Under 2007 lyckades Cancerfonden samla in otroliga 410 miljoner kronor, vilket är 

en ökning med 14 % jämfört med 2006.62 

5.2 Rädda Barnen 

Rädda Barnen är en politiskt och religöst obunden folkrörelse som bildades den 19:e november 

1919. De har sin verksamhet i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Arbetet inriktas i 

första hand på att förbättra villkoren för de barn som har allra svårast att få sina rättigheter 

respekterade och tillgodosedda. Deras vision lyder: 

”Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter 

tillgodosedda. Det är en värld 

 som respekterar och värdesätter varje barn 

 som lyssnar till- och lär av- barn 

 som ger varje barn framtidstro och möjligheter ”63 

 

 

 

 

                                                   
62 www.cancerfonden.se 1 
63 www.raddabarnen.se 1 

http://www.cancerfonden.se/
http://www.raddabarnen.se/
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Internationellt har Rädda Barnen åtta regionkontor som håller samman arbetet i sammanlagt ett 

sjuttiotal länder. Figurer illustrerar region- och landkontoren. 

 

Fig 2. Källa:. http://www.raddabarnen.se/omraddabarnen/varvifinns/Pages/default.aspx 

Mer än hälften av Rädda Barnens intäkter kommer från allmänheten och olika företag. Sida och 

EU står för drygt 40 % och övriga intäkter utgörs av medlemsavgifter, försäljning av böcker, 

kurser och kapitalinkomster. Under 2007 samlade Rädda Barnen in hela 320 miljoner vilket var 

en ökning med 3 % jämfört med 2006. I Sverige finns ca 200 anställda, varav 34 personer är 

utsända och stationerade på utlandskontor i världen, tillsammans med 555 lokalt anställda.64 

5.3 Plan Sverige 

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar med de mest utsatta barnen i världen. 

Deras utvecklingsarbete utgår från FN:s barnkonvention och alla barns rätt att överleva, 

utvecklas och delta. Plans mål är att ge barn i världen en bättre framtid och att försvara deras 

rättigheter. Plan har 7 000 anställda världen över varav de flesta jobbar på lokalnivå. Dessutom 

hjälper 60 000 frivilliga till med att implementera projekt i lokalsamhällena världen över.  

Huvudfinansieringen kommer främst genom fadderskap, totalt finns över en miljon. Andra 

bidragsgivare är privatpersoner, företag, statliga institutioner och enskilda organisationer.  Plan 

Sverige startade sin verksamhet 1997 och är en självständig del av den internationella 

biståndsorganisationen Plan där 66 länder ingår. Plan fick totalt in 209 miljoner under 2007 vilket 

var samma summa som året innan. 65 

                                                   
64 www.raddabarnen.se 2 
65 www.plansverige.org 1 

http://www.raddabarnen.se/omraddabarnen/varvifinns/Pages/default.aspx
http://www.raddabarnen.se/
http://www.plansverige.org/
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5.4 SOS – Barnbyar 

SOS – Barnbyar är den enda organisationen som använder familjekonceptet som bas för att ta 

hand om föräldralösa och övergivna barn. Organisationen är politiskt och religöst obunden och 

arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention. Deras idé är att ta hand om barnen till dess att 

de är redo att stå på egna ben. Idag utgör barnbyarna hjärtat i deras verksamhet, precis som det 

gjorde för 60 år sedan då allt startade. Hittills har det byggts 473 barnbyar i 132 länder, där det 

även drivs medicinkliniker, skolor, förskolor, yrkesskolor och sociala center. Ytterligare 27 

barnbyar är under uppbyggnad. Totalt hjälper de 1,3 miljoner människor världen över, i första 

hand barn och mammor. Deras verksamhet startade 1972 i Sverige och har idag 23 anställda. 

SOS – Barnbyar fick in 200 miljoner under 2007 och detta var en ökning med 9 % jämfört med 

2006.66 

5.5 UNICEF Sverige 

UNICEF (United Nations International Children´s Emergency Fund) är en organisation som 

arbetar på uppdrag av FN för att föreverkliga barns rättigheter. UNICEF har sedan starten 1946 

kämpat för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Samtidigt som de 

över hela världen arbetar med att bilda opinion, påverka politiker, samla in pengar och att skaffa 

fram materiella resurser för att kunna förändra barns liv.  

I över 190 länder och territorier finns representanter från UNICEF. I 155 av dessa länder drivs 

utvecklingsprojekt för utsatta barn. Ute på fälten jobbar 85 % av UNICEF:s medarbetare med att 

ge barn bra hälsovård, rent vatten och dräglig sanitet, grundläggande utbildning och skydd mot 

våld, övergrepp och diskriminering. Barnkonventionen är grunden för alla deras insatser.  

UNICEF är ett helt fristående FN-organ och får därför inga pengar alls från FN:s budget. De är 

alltså helt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. 

Under 2007 lyckades UNICEF samla in 232 miljoner kronor vilket var en ökning med 50 

miljoner mot föregående år.67 

5.6 Svenska Kyrkan 

Svenska Kyrkan omfattar en massa verksamheter, men den grundläggande uppgiften utförs i 

första hand i församlingar. Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för Svenska kyrkans 

                                                   
66 www.sos-barnbyar.se 1 
67 www.unicef.se 1 

http://www.sos-barnbyar.se/
http://www.unicef.se/
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gemensamma angelägenheter ifråga om utbildning, samråd med ekumeniska relationer, 

information, verksamheter bland svenskar i utlandet, internationell misson och diakoni samt 

inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Men även att vara kyrkans röst utåt i 

Sverige och internationellt. Svenska Kyrkan arbetar för en värld utan hunger, fattigdom och 

förtryck, de är också ofta engagerade i olika katastrofinsatser i utlandet eller i vårt land. Svenska 

kyrkan viktigaste och största inkomstkälla är kyrkoavgiften, år 2007 var riksgenomsnittet 0.98 % 

på den beskattningsbara inkomsten. Svenska kyrkan har sju miljoner medlemmar, ca 74 % av 

Sveriges befolkning. Totalt fick de in 180 miljoner under 2007 vilket är en minskning med 6 

miljoner mot föregående år.68 

5.7 Världsnaturfonden – WWF 

”WWF, World Wide Fund for Nature, är en helt oberoende och partipolitiskt obunden 

naturvårdsorganisation som bildades 1961. Syftet med verksamheten är att bedriva 

naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara 

utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper”69. 

WWF är aktiva i närmare 100 länder och bedriver ett mycket aktivt naturvårdsarbete i fält men 

också bakom skrivbord, i laboratorier, i maktens korridorer och vid de internationella 

förhandlingsborden. Verksamheten finansieras till största del av gåvor från allmänheten och med 

sina fem miljoner medlemmar runt om i världen är WWF världens största och mest respekterade 

ideella naturvårdsorganisation.70 Totalt fick WWF in 157 miljoner kronor under 2007, en ökning 

med 38 % mot föregående år. 

5.8 Barncancerfonden 

Barncancerfondens största uppgift är att samla in medel för att förebygga och bekämpa 

cancersjukdomar hos barn samt att arbeta för en bättre vård- och livssituation för 

cancerdrabbade barn och deras familjer. För att kunna uppnå dessa mål arbetar de inom tre olika 

områden: Forskning, Vård och utbildning och Information. Barncancerfonden får inga bidrag alls från 

stat, kommun eller landsting utan drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och 

företag. Barncancerfonden bildades 1:a januari 1982 och har idag 500 medlemmar. Under 2007 

                                                   
68 www.svenskakyrkan.se 1 
69 www.wwf.se 1 
70 Ibid 

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.wwf.se/
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lyckades de samla in143 miljoner kronor vilket var rekord och en ökning med 26 % mot 

föregående år. 71 

5.9 Läkare utan gränser 

Läkare utan gränser eller Médecins Sans Frontiéres (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp unga 

franska läkare. Läkare utan gränser är en medicinsk, humanitär organisation med världen som 

arbetsfält som bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer. Deras 

huvudsakliga insatser är att ge botande och förebyggande vård åt människor i fara, oavsett var i 

världen de befinner sig. Läkare utan gränser har ungefär 28 300 medarbetare som jobbar med 

olika projekt i närmare 80 länder runt om i världen.72 

 

Fig 3. Källa: http://www.lakareutangranser.se/sv/About-MSF/Organisation/ 

Organisationen är uppbyggd på fem sektioner, dessa länder är Belgien, Holland, Frankrike, 

Schweiz och Spanien.  Dessa är så kallade operationella sektioner, därifrån drivs och beslutas om 

vilka projekt och insatser som är nödvändiga. De övriga sektionerna arbetar huvudsakligen med 

rekrytering av volontärer, insamling och informationsverksamhet. Under 2007 fick de in 143 

miljoner och detta var en ökning med 16 % jämfört med 2006.73  

 

                                                   
71 www.barncancerfonden.se 1 
72 www.lakareutangranser.se 1 
73 www.lakareutangranser.se 2 

http://www.barncancerfonden.se/
http://www.lakareutangranser.se/
http://www.lakareutangranser.se/
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6 Empiri 

6.1 Cancerfonden 
 

 1999 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Nej Nej Ja 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Nej Ja Ja 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Nej Ja 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad? F F F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Ja Ja 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Ja Ja 

7. Specificeras kostnaderna? Ja Ja Ja 

 

1. Varken i 1999 eller 2000 års årsredovisningar framhäver Cancerfonden att de är 

innehavare av 90-konto och vad det innebär. 2007 redogörs för SFI som stiftelse och 

kraven för 90-konto presenteras.  

 

2. 1999 redovisas ingen total procentsats för medlen som har gått till ändamålet. Däremot 

redovisas hur stor del av de insamlade pengarna som varje kostnadspost utgör, 

exempelvis gick 11 % till kostnader för insamling och marknadsföring. 2000 redovisas hur 

stor del av de totala kostnaderna som varje kostnadspost utgör, men då presenteras även 

att totalt 86 % går till ändamålet. Dock nämns det inte om dessa procentsatser är knutna 

till SFI eller inte. 2007 uppger Cancerfonden att det enligt SFI går 17 % av de insamlade 

medlen till insamlings- och administrationskostnader.   

 

3. Varken 1999 eller 2000 försöker Cancerfonden visa på kostnadernas fördelning genom 

diagram eller grafer. I årsredovisningen från 2007 finns diagram för fördelning av 

kostnader och fördelning av forskningsprojekt. 

 

4. År 1999, 2000 och 2007 är resultaträkningen funktionsindelad.  
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5. 2000 och 2007 har de tagit hjälp av FRII:s styrande riktlinjer, vilket uppges under 

rubriken ”redovisningsprinciper”. 

6. Vad som ingår under varje kostnadspost 1999 framgår inte av årsredovisningen. 2000 

beskrivs ändamålskostnader framförallt som anslag till forskning och utveckling inom 

cancerområdet samt information och prevention. Insamlingskostnader definieras som de 

kostnader som är direkt hänförliga till insamlingsaktiviteter. 2007 omfattar 

ändamålskostnader posterna forskning och utveckling samt informationsspridning och 

opinion samt kostnader som har direkt samband med att uppfylla cancerfondens syfte. 

Administrationskostnader som uppstår som en direkt följd av en aktivitet inom ändamålet 

räknas också till ändamålskostnader. Benämningen inkluderar bland annat löner och 

sociala avgifter, forskningsanslag och utrustning som behövs för ändamålet. 

Insamlingskostnader är de som varit nödvändiga för att generera externa intäkter samt 

kostnader för varumärkesbyggande. Kostnader för annonser, reklam, löner, sociala 

avgifter samt tackbrev hör också hit. Administrationskostnader definieras som sådana 

kostnader som behövs för att administrera Cancerfonden.  

Sammanfattningsvis görs definitionerna år 2000 ytligt, medan de 2007 är betydligt mer 

distinkta i beskrivningen och ger exempel. 

7. Kostnaderna specificeras under alla tre åren: 

1999: Kostnaderna är indelade i anslag, vårdutveckling och patientstöd, 

information/hälsoupplysning, riksmarschen 1999, internationellt samarbete, 

insamling/marknadsföring, administration och finansförvaltning som är uppdelat i 

forskningsadministration, ekonomi/personal/IT , finansförvaltning och gemensamma 

kostnader. Inga noter förekommer. 

2000: Benämningen verksamhetskostnader görs och dessa delas in under anslag till 

forskning och utveckling, information och prevention, insamlingskostnader och 

administrationskostnader. Respektive post förutom insamlingskostnader är vidare 

specificerade i not.  

2007: Verksamhetskostnaderna är indelade i forskning och utveckling, 

informationsspridning och opinionsbildning, insamlingskostnader, lotteri samt 

administrationskostnader. Alla poster utom insamlingskostnader och lotteri är 

specificerade i not. Alla tre åren finns forskningsprojekten redovisade i bilagor, namn på 

forskarna som har beviljats anslag samt i vilket syfte de bedriver forskningen. 
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6.2 Rädda Barnen 
 

 1999 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Nej Nej Ja 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Nej Nej Nej 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Nej Ja 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? F F F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Nej Ja 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Nej Ja 

7. Specificeras kostnaderna? Ja Ja Ja 

 

1. Varken 1999 eller 2000 uppger Rädda Barnen att de är innehavare av 90-konto. 2007 

däremot framgår det att organisationen har 90-konto och säger att de uppfyller de krav 

som ställs av SFI.  

2. Inget av åren redovisas en total siffra för hur stor de av kostnaderna som är 

ändamålskostnader. 2007 visas två procentsatser för programverksamheten (84,1 %) och 

medlemsrörelsen (3,2 %), som tillsammans utgör ändamålsenliga kostnader, vilket 

framgår av redovisningsprinciperna. 

3. 2007 är det enda året där Rädda Barnen åskådliggör kostnaderna genom grafer. I 

årsredovisningen visas hur kostnaderna över året har fördelats mellan de olika 

funktionerna. Fördelningen av de direkta kostnaderna per region visas även i ett diagram.  

4. Resultaträkningen är funktionsindelad för alla respektive år.  

5. 2007 uppger Rädda Barnen att de tagit hjälp av FRII:s mall för årsredovisning vid 

upprättandet av årsredovisningen. 1999 och 2000 finns inga redovisningsprinciper 

angivna.  

6. I redovisningsprinciperna för 2007, definieras ändamålskostnader som kostnader för 

program- och medlemsverksamhet. Någon mer ingående förklaring ges inte. Insamlings- 

och administrationskostnader definieras som marknadsföring, styrelse och ledning, 

ekonomi, personal, IT och intern service. Ur denna information går inte att utläsa vilket 

år mellan 2000 och 2007 Rädda Barnen började med att definiera kostnadsbegreppen. 
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När vi ringde Rädda Barnen för att fråga, kunde de inte svara exakt vilket år definitioner 

infördes, men däremot trodde de att det gjordes till följd av lagförändringen. Antagligen 

skedde detta samma år som de började följa FRII:s styrande riktlinjer.  

7. Resultaträkningen för 1999 och 2000 har en relativt lika uppställning. Kostnaderna 

fördelas över programmet, medlem, insamlingsverksamhet och administration. År 2007 

har rubrikerna programmet och medlen samlats under ändamålskostnader. De övriga 

finns under insamlings- och administrationskostnader.  

1999 och 2000 specificeras programkostnaderna mycket utförligt. I not till 

kostnadsposten programmet finns en korstabell där det går att utläsa hur mycket pengar 

som gått till varje region/land, samt hur de har fördelats över programområden, t.ex. barn 

i krig och på flykt. Även rubriken planering och uppföljning finns med för varje region.  

2007 finns en liknande tabell, men dock i en förenklad form. Där går det att utläsa hur 

stor del av kostnaderna som gått till varje region/land eller varje programområde. 

Däremot går det inte att se hur kostnaderna inom en region har fördelats över 

programområden och tvärtom.  

I not specificeras även fördelningen av insamlings- och administrationskostnader för 

2007. 

6.3 Plan Sverige 
 

 1998 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Ja Ja Ja 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Ja Ja Ja 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Nej Nej 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? K K F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Nej Ja 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Ja Ja 

7. Specificeras kostnaderna? Nej Nej Nej 

 



 

 

40 

1. Att de har 90-konto framgår i alla tre årsredovisningarna, samt att de är kontrollerade 

av SFI. 

2. Under 1998 och 2000 presenterar Plan Sverige vilken andel som gått till ändamålet 

med 80 respektive 81 %. 2007 har de däremot vänt på siffrorna och meddelar istället 

att 15,1 % inte har gått till ändamålet. Det framgår inte om procentsatserna är 

framräknade genom SFI:s nyckeltal eller inte.  

3. Inga diagram eller grafer visas i något av åren. 

4. Plan Sverige använder sig av kostnadsslagindelade resultaträkningar 1998 och 2000 

men har 2007 gått över till en funktionsindelad. Efter ett telefonsamtal till Plan 

Sverige fick vi veta att de bytte uppställningsform år 2004. Anledningen till detta var 

att de ville ge läsaren en tydligare bild av kostnadernas fördelning, samt bli mer lika 

övriga insamlingsorganisationer. 

5. Först 2007 framgår det under rubriken ”redovisningsprinciper” att Plan Sverige följer 

FRII:s mall. 

6. Eftersom de 1998 använder sig av en kostnadsslagindelad resultaträkning använder de 

sig inte av samlingsbegrepp så som ändamålskostnader eller insamlingskostnader, 

definitioner är därför inte nödvändiga. 2000 definieras informationskostnader, 

insamlingskostnader och programkostnader. Plan Sverige uppger över telefon att de 

2004 övergick till att använda de definitioner som används även 2007. Då beskrivs 

nationella ändamålskostnader som kostnader för det internationella programstödet, 

vilket inkluderar policy/metodutveckling, påverkansarbete på svenska biståndsaktörer 

samt personalkostnader. Hit räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet 

och alla kostnader för kommunikation. Insamlingskostnader beskrivs som 

nödvändiga kostnader för att generera externa intäkter, här ingår kampajer, reklam, 

annonser, lönekostnader i relation till insamling, utskick och liknande aktiviteter. Hit 

hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering. 

Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. 

Exempel på det är övriga personalkostnader, revision, hyra, försäkringar, 

kontorsmaterial, porto och administrativa system. Inköp av varor och tjänster utgörs i 

huvudsak av leksaker, böcker, tv-produktion och fadderresor.  
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7. 1998 delas kostnaderna upp i posterna personalkostnader, lokalkostnader, 

kontorsmaterial, telefon och porto, kampanjkostnader och övriga kostnader. 2000 

delas de upp i personal, insamling, information, administration och 

programkostnader. Kostnadsposterna i resultaträkningen specificeras inte närmare år 

1998 och 2000. Både dessa år uppger de att årets resultat överförs till Plan 

International. Dessa två år har vi ansett att detta inte är en tillräcklig specifikation för 

att få ”ja” på denna fråga. Det går ur ett givarperspektiv inte att utläsa vart 

ändamålsmedlen i slutändan går. Inte heller kan vi ta reda på vad som ingår i varje 

post, vad som menas med kampanjkostnader o.s.v. 2007 delar de in kostnaderna i 

ändamålskostnader (överförs till Plan International), ändamålskostnader (nationella 

kostnader), insamlingskostnader, administrationskostnader och inköp av varor och 

tjänster. Dessa specificeras inte närmare förutom styrelsens löner m.m. Det går inte 

här heller att utläsa hur mycket som går till varje del inom det som definieras som 

t.ex. administrationskostnader. Därför betraktar vi denna specifikation som för 

otillräcklig för att få ett ”ja”. 

6.4 SOS – Barnbyar 
 

 1999 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Ja Ja Ja 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Nej Nej Ja 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Nej Ja 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? F F F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Nej Ja 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Nej Ja 

7. Specificeras kostnaderna? Ja Ja Ja 

 

1. Att de har ett 90-konto framgår tydligt under alla tre år, men vad det innebär eller att 

de är kontrollerade av SFI uppges inte. 

2. 1999 respektive 2000 redovisas inte någon procentsats för ändamålskostnader. 2007 

visar de i ett cirkeldiagram att 79,7% går till ändamålet. Om procentsatsen är 

framräknad genom SFI:s nyckeltal framgår inte. 
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3. Först 2007 använder de sig av grafer för att illustrera hur kostnaderna har fördelats.  

4.  Alla tre åren används en funktionsindelad resultaträkning. 

5. 2007 nämner SOS – Barnbyar under rubriken ”redovisningsprinciper” att de följer 

FRII:s mall. 

6. De två första av de undersökta åren har vi inte kunnat hitta några definitioner av 

kostnadsbegreppen. Via telefon, får vi information från SOS Barnbyar att de började 

definiera kostnadsbegreppen i årsredovisningen 2002. Detta på grund av att de då 

började upprätta årsredovisningen enligt FRII:s styrande riktlinjer. 2007 definierades 

ändamålskostnader som kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag 

enligt dess stadgar. Utbetalningar till barn, byar och projekt via Österrike ingår. Även 

hantering av fadderregister samt interna kostnader som är hänförliga till ändamålet, 

räknas dit. Insamlingskostnader är de som har varit nödvändiga för att generera 

externa intäkter samt att behålla och rekrytera nya faddrar. Kostnader för 

insamlingsaktiviteter, annonser, reklam, kampanjer, utskick, givarregister samt 

försäljningskostnader som är förenade med försäljning av varor, ingår i definitionen 

av insamlingskostnader. Administrationskostnader definieras som kostnader som 

behövts för att administrera organisationen. Exempel är revision, administrativa 

system och kostnader som inte är att hänföra till ändamålskostnader eller 

insamlingskostnader. 

7. 1999 och 2000 är kostnadsposterna i resultaträkningarna mycket väl specificerade och 

lättöverskådliga med t.ex. poster som lokalkostnader, telefon och porto och 

informationskostnader. 2007 ser resultaträkningen annorlunda ut. Där specificeras i 

not enbart personalkostnader och arvode till revisorer. Det går alltså inte att utläsa 

hur mycket pengar som går till respektive land eller projekt.  
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6.5 UNICEF Sverige 
 

      1999 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Nej Nej Ja 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Nej Nej Ja 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Ja Nej Nej 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? F F F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Nej Nej 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Nej Ja 

7. Specificeras kostnaderna? Nej Nej Ja 

 

1. 1999 och 2000 framgår det inte att UNICEF har 90-konto medan de däremot 2007 

skriver att de har ett 90-konto och därmed granskas av SFI. 

2. Det framgår inte under 1999 och 2000 hur stor del av de totala insamlade medlen som 

gått till ändamålet. 2007 finns uppgiften med men är ganska svårupptäckt då den placerats 

i not att siffran är 83 %. Det framgår även att procentsatsen är framräknad med hjälp av 

SFI:s nyckeltal. 

3. 1999 finns ett cirkeldiagram där UNICEF visar vilka projekt pengarna har fördelats 

mellan. Det går dock inte att utläsa ur diagrammet hur stor del av de insamlade medlen 

som har lagts på administration och så vidare. 2000 samt 2007 finns inga diagram eller 

grafer som tydliggör hur kostnaderna fördelats.  

4. Resultaträkningen är funktionsindelad alla tre åren.  

5. FRII nämns inte i någon av årsredovisningarna.  

6. 1999 och 2000 framgår det inte vad som ingår i kostnadsposterna. En representant för 

UNICEF meddelar över telefon att de från och med 2001 har definierat 

kostnadsbegreppen i årsredovisningen. Anledningen till detta var att de började upprätta 

årsredovisningen efter FRII:s styrande riktlinjer. I 2007-års årsredovisning definieras 

ändamålskostnader som det överskott som uppkommit genom insamling och försäljning 

och sänts vidare till den internationella organisationen. I kostnaderna ingår 

kommunikationskostnader, direkta löner och lönebikostnader, tryckkostnader, 
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massmediakontakter, andel av hyra, kontorskostnader, direkta produktionskostnader, 

produktion och underhåll av webbplats, utställningsproduktion mm. Insamlingskostnader 

definieras som kostnader för insamlingsbössor, annonser, reklam, lönekostnader, 

tackbrev, försäljningskostnader samt del av organisationens lokalkostnader och allmänna 

kontorskostnader. Till administrationskostnader hör kostnader för extern revision, 

medlemsregister, årsstämma, upprättande av årsredovisnings samt löner för administrativ 

personal samt del av lokal- och kontorskostnader. 

7. Kostnaderna är i resultaträkningen från 1999 och 2000 är uppdelade i administration och 

utveckling, försäljning, information, insamling, nätverk, styrelsen samt Göteborg 

(Göteborg och Malmö 2000). Ett fåtal noter finns men de är inte tillfredställande. 2007 

ser resultaträkningen annorlunda ut. Kostnadsposterna här är ändamålskostnader, 

insamlingskostnader och försäljningskostnader samt administrationskostnader. Dessa 

specificeras vidare i not, bl.a. hur mycket som överförs till UNICEF:s penninginsamling.   

6.6 Svenska Kyrkan 

 

 1998 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90 – konto? Nej Nej Nej 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Nej Nej Nej 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Nej Ja 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? K K K 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Nej Nej 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Nej Nej 

7. Specificeras kostnaderna? Ja Ja Ja 

 

1. Inget av åren framgår att Svenska Kyrkan är innehavare av 90-konto. SFI nämns 

överhuvudtaget inte. 

2. Varken 1998, 2000 eller 2007 presenteras andelen ändamålsenliga kostnader i %. 

Begreppet ändamålskostnader förekommer överhuvudtaget inte. 

3. 1998 och 2000 finns inga diagram eller grafer. 2007 visas kostnader per verksamhetsgren, 

regional fördelning av insatser samt utlandskyrkans kostnader genom diagram. 

4. Resultaträkning är kostnadsslagindelad under alla tre åren.  
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5. Inget av åren är årsredovisningen upprättad enligt FRII:s mall, utan de har tagit hjälp av 

riktlinjer fastställda av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté. Riktlinjerna heter 

”redovisning av ändamålsbestämda gåvor”. 

6. Definitioner går inte att hitta från något av åren. Däremot går det 2007, under 

redovisningsprinciper, att läsa hur Svenska Kyrkan behandlar ”destinerade medel”. 

7. Kostnaderna specificeras för alla tre åren i respektive årsredovisning. 1998 delar de in 

kostnaderna i lämnade anslag, personalkostnader, varukostnader, förtroendevalda, 

uppdragstagare, övriga kostnader samt avskrivning av materiella anläggningstillgångar. De 

två första och två sista specificeras ytterligare i not. År 2000 fördelas kostnaderna över 

utjämningsbidrag, lämnade bidrag, övriga externa kostnader, personalkostnader, 

företagsanknutna medel samt avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Samtliga 

kostnader specificeras ytterligare i not. 2007 ser uppdelningen av kostnaderna likadana ut 

som för 2000 förutom att företagsanknutna medel är borttagna. Även detta år specificeras 

alla kostnaderna i not. Alla tre åren tas ändamålsdestinerade medel upp under 

dispositioner sist i resultaträkningen, dessa specificeras också i not.  

6.7  Världsnaturfonden - WWF 
 

     1998 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Nej Nej Nej 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Nej Nej Nej 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Nej Nej 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? F F F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Nej Ja 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Nej Nej 

7. Specificeras kostnaderna? Ja Ja Ja 

 

1. Att organisationen har ett 90- konto framgår inte alls under åren.  

2. Hur står del av kostnaderna som gått till ändamålet framgår inte under åren.  

3. Det finns inga diagram eller grafer i någon av årsredovisningarna. 

4. Funktionsindelad resultaträkning används under alla tre åren.  

5. Endast 2007 nämns under rubriken ”allmänna redovisningsprinciper” att de upprättat 

årsredovisningen enligt FRII:s mall. 
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6. Det finns inga definitioner om kostnadsbegreppen. 

7. I den funktionsindelade resultaträkningen för 1998 specificeras kostnader för 

naturvårdsverksamheten medan den posten benämns som ändamålskostnader 2000. 

2000 och 2007 specificerar de personalkostnader som de slår ut på de olika 

funktionerna. 2007 specificerar de ändamålskostnader som naturvårdsverksamhet och 

informations- och utvecklingsverksamhet. Någon djupare förklaring ges inte i 

resultaträkningen och not saknas. Däremot specificeras naturvårdsverksamheten på 

ett mycket utförligt sätt i förvaltningsberättelsen där verksamheten delas in i 

programrubriker på ett nationellt och internationell plan. Under varje programrubrik 

redogörs det för de olika kampanjerna som drivs i anknytning till varje ändamål. 

6.8 Barncancerfonden 
 

     1999 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Nej Ja Ja 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Nej Ja Ja 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Ja Ja 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? F F F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Ja Ja 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Nej Ja Ja 

7. Specificeras kostnaderna? Ja Ja Ja 

 

1. 1999 säger Barncancerfonden att bokslutet har upprättats med de kostnadsbegrepp 

som används av SFI. Däremot framgår det inte att de är innehavare av ett 90-konto 

vilket det gör 2000 och 2007. Där beskrivs det också vad det innebär att vara 

innehavare av kontot och att de kontrolleras av SFI. 

2. Inga procentsatser presenteras under 1999, begreppet ändamål nämns inte heller. 

2000 uppger de att 91,6 % av de insamlade medlen gick till ändamålen, 2007 

presenteras en siffra på 81,4 %. Det framgår ej om de är uträknade med hjälp av SFI:s 

nyckeltal. 

3. I 2000 och 2007 års årsredovisning finns det till skillnad från 1999 grafer som 

illustrerar hur verksamhetens kostnader har fördelats.  
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4. Alla tre åren används en funktionsindelad resultaträkning. Från och med 1999 

meddelar Barncancerfonden att de i huvudsak tillämpar den nya EU-anpassade 

årsredovisningslag som träder i kraft först 2001. De uppger att detta har inneburit 

förändringar i hur uppställningen av resultaträkningen ser ut jämfört med år tidigare 

än 1999.  

5. 2000 och 2007 uppger Barncancerfonden under rubriken ”redovisningsprinciper” att 

de tagit hjälp av FRII:s mall för årsredovisning vid upprättandet av årsredovisningen. 

1999 finns inga redovisningsprinciper angivna. 

6. 1999 finns det inga förklarningar till vad kostnadsbegreppen innebär. 2000 och 2007 

definierar Barncancerfonden insamlingskostnader som de som varit nödvändiga för 

att generera externa intäkter vilket i deras fall innebär kostnader för insamlingsbössor, 

annonser, reklam, lönekostnader, tackbrev m.m. Men hit hör också 

försäljningskostnader som är förenade med försäljning av varor, det vill säga 

varukostnader, direkta försäljningskostnader samt kostnader för porto, löner, lokaler 

och dylikt. Ändamålskostnader klassificeras som kostnader som har direkt samband 

med att uppfylla organisationens syfte och/eller stadgar. Trots att de både 2000 och 

2007 använder sig av begreppet administrationskostnader är det bara 2000 de 

definierar begreppet. Där har de definierat administrationskostnader som kostnader 

som inte ger eller skapar ett mervärde för ändamålet, sett med givarnas ögon. Hit 

räknas därför redovisnings- och revisionskostnader, kostnader för medlemsregister, 

årsmöten, hyra och personal m.m. samt kostnader som inte är att hänföra till 

insamlingskostnader eller kostnader för ändamålet. Anledningen till att definitionerna 

började göras var, enligt en representant för Barncancerfonden, för att ge läsarna en 

tydligare bild av vilka kostnader som var ändamålsenliga.   

7. Alla tre åren har specifikationer för kostnadsposter i noter. 1999 och 2000 handlar det 

främst om att administrations- och förvaltningskostnaderna har specificerats i 

revisionskostnader, medlemskostnader till SFI samt styrelsekostnader. Dessa två år 

anges också till vilka forskningsanslagen har gått. 2007 delas verksamhetskostnaderna 

in i ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrationskostnader. 

Ändamålskostnader specificeras i not även gemensamma kostnader såsom 

personalkostnader. Däremot redovisas inte till vilka som tilldelats forskningsanslag.  
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6.9 Läkare utan gränser 
 

      1999 2000 2007 

1. Framgår det att organisationen har 90-konto? Nej Ja Nej 

2. Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %? Ja Ja Ja 

3. Finns diagram/grafer i årsredovisningen? Nej Ja Ja 

4. Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? F F F 

5. Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall? Nej Nej Ja 

6. Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär? Ja Ja Ja 

7. Specificeras kostnaderna? Ja Ja Ja 

 

1. 1999 och 2007 framgår det inte, däremot menar vi att det indirekt framgår 2007 då 

de skriver att årsredovisningen innehåller upplysningar som krävs av SFI. 2000 

framgår det klart och tydligt att de har ett 90-konto och vad det innebär. 

2. Under alla tre åren redovisas hur stor del av de insamlande medlen som gått till 

ändamålen 87,8 %, 88,2 % respektive 90,2 %. Det framgår ej om det beräkningarna 

är gjorda utifrån SFI:s nyckeltal. 

3. Alla tre åren visar de i ett cirkeldiagram vad pengarna har använts till. Det finns 

dessutom 2007 en graf som visar vad som ingår i kostnaderna för ändamålet och hur 

stor del varje post står för.  

4. Funktionsindelad resultaträkning används uteslutande. 

5. Först 2007 framgår det under ”redovisnings- och värderingsprinciper” att de följer 

FRII:s mall.  

6. Definitioner för kostnadsbegreppen går att finna i alla tre årsredovisningarna. 1999 

och 2000 definieras insamlingskostnader som samtliga kostnader relaterade till 

insamling av medel från allmänheten och myndigheter. Detta inkluderar, löner, 

sociala avgifter, kostnader för att producera och distribuera brev och direktutskick, 

annonsering m.m. Till kostnader för den ideella verksamheten hör de beviljade 

Sidamedel som utbetalats från Läkare utan gränsers konton, de insamlade medlen 

från allmänheten som allokerats till fältprojekt samt alla kostnader, inklusive löner 

och sociala avgifter, relaterade till rekrytering av fältpersonal och media och 

opinionsbildande verksamhet. Administration och förvaltningskostnader är 



 

 

49 

kostnader för att driva kontoret i Stockholm vilket inkluderar löner och sociala 

avgifter för generalsekreterare och ekonomiansvarig, hyra, el, kontorsmaterial, 

telefon, porto för allmänna ändamål samt kostnader för styrelse. 2007 är 

definitionerna de snarlika, dock har rubriken kostnader ideella verksamheten ändrats 

till ändamålskostnader. 

7. 1999 saknas specifikationer i resultaträkningen, noter förekommer inte heller. 

Däremot går det, i en ekonomisk översikt, se fördelningen av kostnaderna för den 

ideella verksamheten. Fördelningen är gjord efter land. Dessutom ingår poster för 

indirekta operationella kostnader, projektfond samt opinionsbildning och rekrytering. 

Samma sak gäller för 2000. I 2007 specificeras ändamålskostnaderna i not. Där 

uppdelas dem efter land samt vaccin, mässling, kvinnohälsa, katastrofinsatser, 

hjärnhinneinflammation, HIV, AIDS m.m. Övriga kostnadsposter specificeras inte 

precis som tidigare år. I matrisen har vi ändå valt att svara ”ja” för alla tre åren, då 

tillfredställande specifikationer görs för ändamålskostnader och eftersom den är den 

mest intressanta kostnadsposten för läsaren/givaren. 
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7. Analys 

Nedan visas en sammanställning av vårt empiriska material. Siffrorna i matrisen betyder antal 

årsredovisningar. Därefter analyserar vi våra undersökningsfrågor i förhållande till resultatet, var 

och en för sig. 

 98/99 

Ja      Nej                 

2000 

Ja     Nej 

2007 

Ja     Nej 

1.Framgår det att organisationen har 90-konto?  2         7   4       5  6        3 

2.Redovisas andelen ändamålsenliga kostnader i %?  2         7   4       5         6        3 

3.Finns diagram/grafer i årsredovisningen?  1         8   2       8  6        3 

4.Är resultaträkningen funktionsindelad eller kostnadsslagindelad? f=7   k=2    f=7  k=2     f=8   k=1 

5.Uppger de att årsredovisningen är upprättad enligt FRII:s mall?  0        9 2      7  7        2 

6.Definieras vad kostnadsbenämningarna innebär?  1        8   4       5        7        2 

7.Specificeras kostnaderna?  7        2   7       2  8        1 

 

1. I vår första fråga visar det sig att sex av nio insamlingsorganisationer uppger att de har ett 90-

konto i sin årsredovisning för 2007. Utvecklingen pekar på att organisationerna blir mer benägna 

att ta med denna information då det endast var två av nio som uppgav detta 1998/1999. Ur ett 

agentperspektiv tyder detta på att insamlingsorganisationerna är mer måna om att visa för givaren 

hur kontraktet har uppfyllts då de är kontrollerade och godkända av SFI.  

 

2. Sex av nio insamlingsorganisationer presenterar 2007 hur stor del av de insamlade medlen 

som gått till ändamålet. Denna siffra har ökat från två av nio 1998/1999. Med tanke på den 

informationsassymetri som råder mellan givare och mottagarorganisation tycker vi att siffran är 

förvånansvärt låg. Detta eftersom det borde ligga i organisationens intresse att visa att de 

uppfyller givarnas krav. Det faktum att inte alla som faktiskt uppger prodentsatsen, upplyser om 

att det är enligt SFI:s beräkning utgör en ”brist” från organisationernas sida. Om de hade 

tydliggjort att procentsatsen är framräknad av SFI hade de kunnat visa på en godkänd och 

kontrollerad siffra. De som gör detta stärker återkopplingen till givaren. Det kan också vara så att 

siffran inte är den siffra som SFI kontrollerar, utan ett egenhändigt framräknat nyckeltal. Däri kan 

ju organisationen ha lagt vilka kostnader som helst, att betrakta som ändamålsenliga. Detta 
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faktum gör att vi anser att insamlingsorganisationerna på denna punkt, kan bli mycket bättre. 

 

3. Det är tydligt att användandet av grafer och diagram har blivit vanligare på senare år. Sex av 

nio insamlingsorganisationer har i sin årsredovisning från 2007 med grafer av något slag, till 

skillnad från 1999 då endast en av nio använde sig av grafer för att illustrera hur de insamlade 

medlen fördelats. Grafer förekommer främst i form av cirkeldiagram. Eftersom FRII i sin mall 

ger förslag till användandet av grafer m.m. för att på ett tydligt sätt åskådliggöra användningen av 

medlen för läsaren ser vi denna utveckling som normativ. Användandet av grafer i större 

utsträckning bidrar till att förstärka åskådliggörandet av kontraktet vilket innebär att 

organisationerna idag är tydliga med att visa hur de olika kostnadsposterna är fördelade, därmed 

utgör graferna även en kontrollfunktion ur ett agentperspektiv.  

 

4. Den funktionsindelade resultaträkningen användes under de tre undersökta åren för sju av 

nio insamlingsorganisationer. Plan Sverige hade kostnadsslagindelad resultaträkning fram till och 

med 2000 medan de 2007 hade övergått till en funktionsindelad uppställning. Svenska Kyrkan 

håller sig till den kostnadsslagindelade uppställningen över alla de undersökta åren. Att Plan 

Sverige har bytt uppställningsform efter lagförändringen tyder på en regulativ påverkan, vilket 

även bekräftas via telefon av en representant för Plan Sverige. Att majoriteten av 

insamlingsorganisationerna redan innan mallen med de styrande riktlinjernas uppkomst, visar på 

en praxis inom branschen, då den funktionsindelade uppställning kan ha ansetts lämpligare med 

tanke på den ideella verksamhetens art. Detta kan i sin tur ha påverkat FRII:s styrande riktlinjer 

till att anta funktionsindelning som norm. Ur givarens, principalens, perspektiv är den 

funktionsindelade resultaträkningen att föredra då det är enklare att se vilken funktion 

kostnaderna har fyllt. Därför åskådliggör insamlingsorganisationerna även här till givarna att 

kontraktet är uppfyllt.  

 

5. Då FRII:s styrande riktlinjer inte upprättades förrän efter 1998/1999 kan organisationerna 

följaktligen inte ha använt sig av den förrän senare. Idag uppger sju av nio 

insamlingsorganisationer att de använder sig av FRII:s mall. Därmed slipper de förklara valet av 

benämningar om dessa avviker från ÅRL. Om de övriga två insamlingsorganisationerna redovisar 

enligt FRII eller inte, har vi inte tagit hänsyn till, utan det är enbart de som uppger att de gör 

detta som är intressanta utifrån denna frågställning. 
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6. Idag definierar sju av nio insamlingsorganisationer sina kostnadsbegrepp. Läkare utan gränser 

har använt sig av definitioner under alla tre år. Svenska Kyrkan däremot har inga definitioner alls 

men detta hänger ihop med att de har en kostnadsslagindelad resultaträkning och därmed inte 

använder sig av begrepp såsom ändamålskostnader. WWF definierar inte heller sina begrepp men 

å andra sidan har de otroligt detaljerade specifikationer vilket gör att definitioner inte är 

nödvändiga. I övrigt har fyra av nio organisationer börjat med definitioner 2000. Eftersom 

insamlingsorganisationerna har gått från att inte definiera till att definiera i större utsträckning i 

samband med lagförändringen visar det på en regulativ påverkan. Ökningen av definitioner beror 

på att insamlingsorganisationerna började följa FRII:s styrande riktlinjer och därefter anammade 

begreppen ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrationskostnader. Detta har vi 

även fått bekräftat från insamlingsorganisationerna, via telefonkontakt. Vi betraktar FRII:s 

styrande riktlinjer som en regulativ påverkan eftersom de i detta fall är en direkt effekt av 

lagändringen. De resterande tre insamlingsorganisationerna har först 2007 definierat sina 

kostnadsbegrepp. Dessa är Rädda Barnen, SOS Barnbyar och UNICEF. Efter att ha ringt upp 

dessa fick vi informationen om att samtliga har infört definitioner i årsredovisningen år 2001 eller 

2002. Anledningen till detta uppgavs vara att årsredovisningen började upprättas enligt FRII:s 

styrande riktlinjer. Även i dessa fall beror alltså förändringen på den regulativa påverkan. 

 

Idag specificerar åtta av nio undersökta insamlingsorganisationer sina kostnader mer eller mindre 

utförligt i resultaträkningen. Sju av dessa har specificerat fördelningen av kostnaderna under alla 

tre år. Plan Sverige specificerade inte tillfredsställande under de två första undersökningsåren 

vilket kan bero på att de då använde sig av en kostnadsslagindelad resultaträkning. Posterna som 

anges i den är inte nedbrutna och det framgår inte vad som egentligen ingår i varje post. År 2007 

har de börjat specificera mer, till följd av den funktionsindelade resultaträkningen, men de lyckas 

ändå inte förmedla hur mycket pengar går till varje del inom kostnadsposterna Av de sju som har 

specificerat kontinuerligt, har tre, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och Barncancerfonden, dock 

minskat ifråga om specifikationens omfattning, d.v.s. att de specificerar mindre år 2007 än 

tidigare. De övriga fyra specificerar på samma nivå som tidigare. Detta betyder alltså att ingen 

insamlingsorganisation specificerar mer än tidigare, när det gäller hur de insamlade medlen har 

använts. Vilket innebär att om lagförändringen har haft någon påverkan på specifikationer av 

kostnader i resultaträkningarna, är det till givarnas, principalernas, nackdel eftersom tre har blivit 

otydligare och att ingen har blivit tydligare i sina specifikationer. Det som FRII dock har påverkat 

är utseendet, användandet av noter har ökat markant.
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8. Slutsats  

För att besvara vår första problemfråga, i vilken omfattning insamlingsorganisationer åskådliggör hur de 

insamlade medlen använts, i sin årsredovisning, anser vi efter vår undersökning, att 

insamlingsorganisationerna i tillräcklig omfattning åskådliggör hur kostnaderna är fördelade. 

Majoriteten av insamlingsorganisationerna både definierar och specificerar kostnaderna i dagens 

läge. Ur ett agentteoretiskt perspektiv åskådliggör insamlingsorganisationerna uppfyllandet av 

kontraktet, d.v.s. att uppgifter om hur de insamlade medlen används, i tillräckligt stor omfattning 

finns i årsredovisningen. Däremot ser vi punkter där insamlingsorganisationerna ytterligare kan 

åskådliggöra hur medlen har använts. Ett exempel på det är att vi tycker att det borde vara 

självklart för insamlingsorganisationerna att presentera den procentsats, som är framräknad och 

kontrollerad av SFI och som ligger till grund för innehavet av 90-konto. Detta för att verkligen 

visa för läsaren att de är en kontrollerad och godkänt insamlingsorganisation. 

 

Vår andra fråga var om det går att identifiera skillnader eller likheter mellan årsredovisningar från 1998/99, 

2000 och 2007, när det gäller uppgifter om hur de insamlade medlen har använts. Vi har identifierat både 

skillnader eller likheter. Generellt för den större delen av den undersökta gruppen, är att FRII:s 

mall med styrande riktlinjer har haft en stark påverkan. 2007 är årsredovisningarna mycket mer 

lika varandra än 1998/99.  Vi har under studiens gång uppmärksammat ökande likheter när det 

gäller utformningen av årsredovisningarna och uppställningen av kostnader i resultaträkningen. 

De områden där FRII har haft störst påverkan är åskådliggörandet av kostnadernas fördelning via 

grafer i årsredovisningen och definitioner av kostnadsbegrepp. Förekomsten av diagram m.m. blir 

allt vanligare. FRII förespråkar detta för att det på ett tydligt sätt visar givaren hur pengarna 

används. Detta tydliga åskådliggörande tycker vi visar på en normativ påverkan och även till ett 

tydligt åskådliggörande av kontraktets uppfyllande. Definitioner av kostnadsbegrepp uppstår från 

år 2000, som en uppenbar respons på den nya bokföringslagen. Detta är naturligtvis en följd av 

att begreppen ”ändamålskostnad”, ”insamlingskostnad” och ”administrationskostnad” införs av 

FRII i de styrande riktlinjerna, och dessa begrepp kräver definitioner. Detta kopplar vi samman 

till att det i tre fall år 2007 specificeras mindre än tidigare i fråga om vart de insamlade medlen 

går, Barncancerfonden har t.ex. upphört med att redovisa till vilka forskare anslagen går, vilket de 

har gjort tidigare. Detta kan bero på att de inte specificerar ändamålskostnaderna så långt, när de 

definieras under rubriken redovisningsprinciper. Dock är inte definitionerna lika uttömmande 

som specifikationerna är tidigare år. Här finns alltså ett exempel på att lagförändringen, via FRII, 

har gjort att specificeringen av hur de insamlade medlen verkligen använts, har blivit mindre 

utförliga eller mindre förekommande. 
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Den insamlingsorganisation som avviker mest är Svenska Kyrkan. Där är utvecklingen av de 

faktorer som vi har tittat på, i princip obefintlig. Därmed inte sagt att deras redovisning är 

undermålig, snarare är det så att det håller en egen tydlig linje och redovisar efter en egen ”mall”, 

som uppenbarligen skiljer sig från den FRII ger ut. Detta kan antas bero på att Svenska Kyrkans 

karaktär skiljer sig från de andra insamlingsorganisationerna i undersökning, de är inte en 

traditionell insamlingsorganisation som beror på enstaka och oregelbundna givare och därmed 

inte konkurrerar med de övriga. De kan snarare ses som en institution, som har trogna anhängare 

under en längre tid, ofta hela liv. En annan årsredovisning som sticker ut är WWF:s. Där kan vi 

inte heller se samma utveckling som i de övriga, den största delen har vigts åt att redogöra för de 

olika projekten och hur mycket pengar som går till varje. Sedan specificeras kostnaderna 

ytterligare för varje delprojekt. Därför kan det anses onödigt att göra definitioner och diagram, 

när varje moment specificeras så långt.  

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att årsredovisningarna, sedan den nya bokföringslagen 

infördes, har blivit tydligare när det gäller att åskådliggöra för givaren hur de insamlade medlen 

har använts. Det har visat sig att insamlingsorganisationerna har blivit mer måna om att visa sina 

givare vad som har hänt under verksamhetsåret. Vi kan också urskilja att likformigheten har blivit 

större med tiden, men att det också finns insamlingsorganisationer som har gått en egen väg. 

Däremot har specificeringen av kostnaderna inte ökat, snarare tvärtom. Snarare har användandet 

av definitioner ökat, vilka i många fall är anpassade omformuleringar av SFI:s 

standardformulering. Den tydligaste utvecklingen är årsredovisningarnas utformning. De har 

blivit mer överskådliga och användarvänliga, mycket tack vare FRII:s styrande riktlinjer. Däremot 

visar inte vår undersökning på att man som givare kan utläsa mer information idag om hur de 

insamlade medlen har använts än innan den nya bokföringslagen. Därmed inte sagt att den 

information som ges är otillräcklig. Det ursprungliga syftet med att utvidga ÅRL, till att även 

omfatta ideella föreningar, var att alla verksamhetsformer skulle omfattas av samma regler för att 

få en större enhetlighet inom branschen. Detta syfte anser vi, efter denna studie, uppfyllt.  
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9 Egna reflektioner  

Vår uppfattning är att det finns tillräckliga upplysningar i årsredovisningarna som vi studerat och i 

de fall det finns ett bristande förtroende, kanske det snarare är givarna som brister i att faktiskt ta 

del av informationen. För att möta det bristande förtroendet hos allmänheten tycker vi att 

insamlingsorganisationerna borde kunna bli ännu tydligare att presentera den efterfrågade 

informationen. I vissa fall finns den redan men kanske på ett allt för svårupptäckt ställe i 

årsredovisningen. För att ytterligare åskådliggöra uppfyllandet av kontraktet med givarna tycker vi 

att insamlingsorganisationerna borde bli bättre på att framhäva t.ex. att de har ett 90-konto och är 

kontrollerade av SFI eller om de använt sig av SFI:s nyckeltal för att räkna fram procentsatser om 

hur mycket av de insamlade medlen som gått till ändamålet.  

Eftersom vår slutsats är att insamlingsorganisationerna, åtminstone i denna undersökning, i 

tillräckligt stor omfattning åskådliggör hur de insamlade medlen används, förvånar det oss något 

att så många som var fjärde svensk har lågt förtroende för insamlingsorganisationer. Det 

bristande förtroendet tror vi snarare har med medias inverkan att göra. Naturligtvis finns oseriösa 

insamlingsorganisationer, och några av dessa hamnar varje år i ljuset, till följd av någon skandal 

eller rättslig tvist. Den information som givaren tar till sig, kan i större utsträckning vara medias 

rapporter om skandaler och i mindre utsträckning den årsredovisning som är granskad och 

godkänd av revisorer.   

När det gäller diagrammet som visades under problemdiskussionen (1.2) kan vi inte slå fast om 

den ökade andelen ändamålskostnader i förhållande till intäkterna i samband med lagändringen 

verkligen beror på ökad effektivitet eller inte. Vi misstänker att det handlar om att kostnader som 

innan 2001 inte betraktades som ändamålsenliga, började tas med under posten 

”ändamålskostnader” efter införandet av den nya bokföringslagen. Vad varje 

insamlingsorganisation betraktar som ändamålsenligt, framgår antingen i definitionerna eller är 

specificerat och det är det vi har beaktat i denna undersökning. Om det däremot är försvarbart att 

t.ex. uppbyggnad av webbplats, massmediakontakter eller avgifter till internationella 

organisationer betraktas som ändamålskostnader, är en annan mycket intressant fråga men en 

aspekt som vi inte har behandlat i denna uppsats.  
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Något som vi inte har kunnat undgå under studiens gång, är den enorma utveckling som har skett 

när det gäller årsredovisningarnas omfattning. Allt mer plats och fokus läggs på att berätta om de 

olika projekt som insamlingsorganisationen driver eller stödjer. 2007 är årsredovisningarna 

generellt fulla av solskenshistorier och bilder av barn, sjuka och kändisar. Detta är naturligtvis en 

del i åskådliggörandet av hur pengarna används, men den omfattningen som det görs i, gör att det 

uppfattas mer som reklam i våra ögon. Även i årsredovisningen vill insamlingsorganisationen 

göra ett så bra intryck som möjligt, eftersom målet är att samla in så mycket pengar som möjligt, 

och då verkar fokus ha hamnat på denna del, snarare än de finansiella rapporterna, som finns, 

men dock i skymundan.     

 

Om denna undersökning hade gjorts med ett annat urval, hade resultatet antagligen sett helt 

annorlunda ut. Vårt urval består av de största insamlingsorganisationerna när vi ser till storleken 

insamlade medel. Därmed går det också att säga att de bär det största ansvaret gentemot givarna. 

Detta kan ha bidragit till att de redan innan de omfattades av ÅRL, hade en välarbetad 

årsredovisning. I och med FRII:s styrande riktlinjer har årsredovisningarna blivit ännu mer lika 

varandra. På vissa punkter liknade de redan varandra, t.ex. resultaträkningens uppställningsform, 

där den funktionsindelade formen var vanligast. Att FRII i sin tur förespråkar denna, är inte så 

konstigt, eftersom det i stor utsträckning är insamlingsorganisationerna i vår undersökning som 

utgör FRII, dels i form av ledamöter i styrelsen, men även i egenskap av att de är de största 

insamlarna och därmed borde ha stort inflytande. Rimligtvis utformades de styrande riktlinjerna 

utifrån de största insamlingsorganisationernas befintliga normer när det gäller att upprätta en 

årsredovisning. Hade undersökningen gjorts utifrån de minsta organisationerna inom FRII eller 

t.o.m. organisationer som inte är med i FRII, skulle nog skillnaderna vara fler än likheterna över 

tid.  

 

De slutsatser vi har dragit speglas förstås av de teorier och metoder som vi har valt. Naturligtvis 

kan årsredovisningarnas utveckling bero på andra orsaker än de vi har identifierat. Därför skulle 

denna undersökning kunna göras, utifrån andra teorier och metoder, för att ytterligare fastställa 

påverkande faktorer. 
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