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1 Bakgrund och forskningsfråga 

1.1 Inledning 
Redovisningen har vuxit i omfattning i samband med att företag vuxit i storlek och att 
deras verksamheter och ägarförhållanden blivit mer komplicerade. Händelser som den 
industriella revolutionen och Kreugerkraschen har påskyndat redovisningens utveck-
ling. Den externa redovisningen handlar om att kommunicera information som under-
lättar bedömningar och beslut för externa intressenter, men innehåller också informa-
tion om förvaltarskap. Behovet att genom redovisningslagstiftning betona företagens 
ansvar gentemot externa intressenter har varit mer påtagligt sedan slutet av 1800-talet 
(Jönsson, 1985 s.12).  

Generellt kan man säga, att redovisningen i ideella organisationer är mindre utvecklad 
i jämförelse med redovisningen i vinstdrivande företag (Lourdes Torres och Vicente 
Pina, 2001 s.2). För affärsdrivande företag har det utvecklats redovisningsnormer som 
utgör ett ramverk för deras externa redovisning. Dessa normer påverkar redovisnings-
praxis genom lagar och rekommendationer. Redovisningsnormer för ideella organi-
sationer har inte utvecklats i samma takt. Då ideella organisationer skiljer sig från 
vinstdrivande företag i flera avseenden såsom avsaknaden av vinstsyfte, kan inte re-
dovisningspraxis i affärsföretag på ett enkelt sätt överföras på ideella organisationer. I 
Sverige har vi inte haft någon redovisningslagstiftning för den ideella sektorn förrän 
1996 för stiftelser och 2001 för ideella föreningar. Frånvaron av allmänna krav på 
ideella organisationers externa redovisning ledde i praktiken till en mycket varierad 
redovisningsstandard (Torkelsson, 1995 s.32-33; Harvey och Sorkin, 1988 s.46). 
Harvey och Sorkin med erfarenheter från USA framhåller att “every possible combi-
nation of accounting techniques is presently in use by one non-profit organization or 
another”. Detta är anmärkningsvärt av framför allt tre skäl. 

För det första för att den ideella sektorn omfattar en stor verksamhet. De mest aktuella 
siffrorna i Sverige är från 1992 (Wijkström, 1997a s.634) och visar att sektorn omsatte 
nästan 60 miljarder kronor, vilket motsvarade ca 4 % av BNP. Wijkströms studie, där 
den svenska sektorn jämförs med andra länder, visar att den ekonomiska betydelsen av 
den svenska ideella sektorn är helt i linje med situationen i andra industrialiserade och 
utvecklade länder. Dessutom bärs verksamheten i ideella organisationer ofta upp av 
frivilliga medarbetare. Det ideella arbete som medlemmar och andra personer bidrar 
med utgör en viktig resurs för organisationerna. Ca 480 miljoner timmar presterades 
totalt inom den ideella sektorn under år 1992. (Wijkström & Lundström, 1997 s.17, 
26.) Detta kan jämföras med att det totalt betalda arbetsbehovet inom jordbruket under 
samma år uppgick till 135 miljoner timmar (Lantbruksregistret, SCB). I ett försök att 
värdera det ideella arbete som utförs i Sverige använde Wijkström och Lundström den 
genomsnittliga kostnaden för en arbetstimme, som 1992 var 145 kronor, vilket då 
skulle innebära ett totalt värde av cirka 70 miljarder. 

För det andra för att verksamheten i ideella organisationer är förtroendebaserad. I 
många organisationer finns det ingen koppling mellan de som bidrar med resurser och 
de som är förmånstagare av verksamheten och då bygger förvaltningen och nyttjandet 



 
 2 

av resurserna helt på ett förtroende. Då får de som bidrar ingen direkt information om 
verksamheten utan är helt beroende av den redovisning som organisationen lämnar ut 
för att kunna se om organisationen lever upp till sitt förtroende. 

För det tredje för att redovisningen i ideella organisationer inte handlar om beräk-
ningen av en vinst, som skall fördelas mellan olika intressenter utan får ekonomiska 
konsekvenser som ser annorlunda ut. Även om ideella organisationer inte har några 
ägare med de rättigheter och privilegier, som följer ägarskapet i ett affärsdrivande 
bolag, så finns det många olika grupper av människor som har ett utbyte med ideella 
organisationer. Det finns alltså grupper av intressenter som kan förväntas ha ett stort 
intresse av hur verksamheten redovisas. 

En pilotstudie (Gustafson, 2000) av 39 ideella föreningars externa 
redovisningsrapporter för 1997, dvs. innan den nya bokföringslagen trädde i kraft för 
ideella föreningar, har bekräftat Harveys och Sorkins samt Torkelssons påstående om 
en varierad redovisningsstandard bland ideella organisationer. Pilotstudien visade att 
det trots stora variationer i föreningarnas sätt att redovisa fanns ett mönster nämligen 
att de tenderade att snegla på redovisningspraxis för vinstdrivande företag. Denna 
pilotstudie gav upphov till vissa intressanta frågor. En fråga som hänger kvar efter 
pilotstudien är varför en förening i vissa fall följt redovisningsnormer för vinst-
drivande företag medan den i andra fall konstruerat egna redovisningslösningar, dvs. 
en egen redovisningspraxis. Det aktualiserar frågan om likheter och olikheter mellan 
en ideell organisation och ett vinstdrivande företag. 

1.2 Ideell verksamhet och redovisningsnormer för vinstdrivande 
företag 

Det finns både redovisare och redovisningsforskare som har framhållit den ideella 
organisationens egenart (Bruegman och Brighton, 1963; Mautz, 1994; Torkelsson, 
1995, Panozzo & Zan, 1999). Mautz menar att kommersiella och ideella organisa-
tioner skiljer sig åt avsevärt i avseenden som borde påverka deras redovisning och 
finansiella rapportering. Att applicera det som utgör god redovisningssed för affärs-
drivande organisationer på ideella organisationer kan enligt Mautz (1994, s xii) 
resultera i mystiska och nästan obegripliga finansiella rapporter, vilket också be-
kräftades i pilotstudien.  

Andra redovisningsforskare har pekat på likheter mellan ideella och vinstdrivande 
organisationer. Anthony (i Vatter, 1979 s.574) framhåller i sin studie ”Financial 
Accounting in Nonbusiness Organizations: An Exploratory Study of Conceptual 
Issues” att båda måste balansera inflöden och utflöden för att undvika kapital-
förstörelse, om de skall överleva. Moonitz (1961 s.15) menar att i den utsträckning 
som ideella organisationers huvudsakliga aktiviteter omfattar förvaltning och 
omvandling av ekonomiska resurser så liknar den en organisation inom den 
vinstdrivande sektorn. Han säger dock, att relevanta mått för att mäta den ideella 
organisationens framgångar skiljer sig från de mått som är relevanta för den 
vinstdrivande organisationen.  
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1.2.1 Redovisningsenhetens transaktioner med omvärlden 
Nedanstående modell belyser de transaktioner ett vinstdrivande företag har med sin 
omvärld. Gröjer och Stark (1978 s.41) beskriver traditionell redovisning i en vinst-
drivande verksamhet i denna input-outputmodell i redovisningstermer, där den externa 
redovisningen avser att spegla redovisningsenhetens monetära transaktioner med 
omvärlden för att fastställa en periodisk vinst, dvs. den totala monetära effektiviteten. 
När periodens inkomster överstiger periodens utgifter uppstår en vinst. I ett företag 
med vinstsyfte blir den monetära effektiviteten viktig, vilket redovisas i företagets 
resultaträkning. 

 

 
Det finns skillnader mellan ett vinstdrivande företag och en ideell organisation när det 
gäller de transaktioner organisationerna har med sin omvärld. En ideell organisations 
transaktioner med omvärlden är för det första inte alltid monetära. De resurser som 
sätts in i verksamheten kan utgöras av både pengar, frivilligt arbete och även materi-
ella gåvor, vilket innebär att de inte alltid orsakar utgifter och ofta är det så att de som 
erhåller varor och tjänster inte alls bidrar med några inkomster. Inkomsterna kommer 
då från annat håll. Det finns alltså en uppenbar skillnad i samspelet mellan å ena sidan 
producent och konsument i en affärsrelation och å andra sidan ideellt projekt och 
projektets existerande eller presumtiva understödjare.  

En modell som belyser de transaktioner en ideell organisation har med sin omvärld 
skulle se annorlunda ut. Om alla transaktioner med omvärlden skall inkluderas skulle 
även resurser som inte är monetära behöva ingå i modellen. För att kunna överföra 
ovanstående input-outputmodell på en ideell organisation behöver man ha en specifik 
organisation i åtanke. Eftersom organisationerna inom den ideella sektorn skiljer sig åt 

Redovisningsenhet

Omgivning Omgivning EXTERN REDOVISNING

INTERN REDOVISNING

Utgifter Kostnader Inkomster 

Figur 1:1 Input-output modell i redovisningstermer i ett vinstdrivande företag. 
 Källa: Jan-Erik Gröjer och Agneta Stark, 1978 s.41. 

Input 
(Resurser) 

Process 
(Resursomvandling)

Output 
(Varor och tjänster) 
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avseende resurser och verksamhet får en sådan beskrivning vänta. Det är i varje fall 
helt klart att en ideell organisation också behöver pengar. Pengar får de framför allt i 
form av gåvor, bidrag och medlemsavgifter och omfattningen av pengar i förhållande 
till andra resurser varierar stort mellan olika organisationer. 

1.2.2 Begrepp i redovisningen 
Resultaträkningen är den redovisningsrapport som sammanfattar de transaktioner ett 
vinstdrivande företag har med sin omvärld, vilket illustreras i figur 1.1. Den externa 
företagsredovisningen har byggts upp med sex olika begrepp, som utgör grundlägg-
ande byggstenar. Mautz (1994, s.43-46) analyserar, hur dessa begrepp förhåller sig till 
en verksamhet, som inte har vinst som syfte.  

Resultaträkningen 
I resultaträkningen används begreppen intäkt, kostnad och vinst och frågan är hur 
dessa begrepp stämmer med de förhållanden som råder i en ideell organisation. 

Intäkter. Syftet med verksamheten i en ideell organisation är ideellt till skillnad från 
kommersiellt. Mautz ställer frågan om gåvor och bidrag utgör ”intäkter”? Begreppet 
intäkt är enligt honom kopplat till prestationer. Littleton och Paton (1940 s 15) beskrev 
intäkter som ”accomplishments”. Frågan blir då om det krävs att en ideell organisation 
presterar något för att få bidrag och gåvor. 

Kostnader. Hur redovisar ideella organisationer hur de använder sina resurser?   
Mautz ställer frågan om begreppet ’kostnad’ eller ’utgift’ skall användas i en ideell 
organisation. Littleton och Paton (1940 s 15) beskriver kostnader som ”efforts to 
obtain revenue”. Kostnader innebär då en förbrukning av resurser vid produktion av 
varor och tjänster som vid försäljning ger intäkter. Matchningsprincipen innebär att 
intäkter och de kostnader som generar dessa intäkter redovisas under samma period 
(Paton och Littleton 1940 s.24).  

Frågan i en ideell verksamhet är då om utgifter för resurser redovisas när de anskaffas 
eller om utgifterna periodiseras och redovisas som kostnader för de räkenskapsperi-
oder då resurserna förbrukas. Finns det en koppling mellan utgifter och inkomster i en 
ideell verksamhet så att förbrukade resurser kan kopplas till intäkter för en specifik 
räkenskapsperiod. Finns det någon anledning att göra periodiseringar? Tillämpas 
matchningsprincipen i ideell verksamhet? 

Vinst. Begreppet vinst har enligt Torkelsson (1995 s.33) ingen innebörd i en ideell 
verksamhet. Verksamheten har inget vinstsyfte och då blir inte vinstbegreppet re-
levant. Mautz  (1994 s.51) skriver: ”If we accountants are content to treat all costs 
incurred by the non profit entity as expenses and all receipts as revenues, and if we 
then combine these in a single step operating statement a la business accounting we 
will never even consider exploring the measurement of accomplishments for such 
entities”. Vad säger egentligen skillnaden mellan intäkter och kostnader i en ideell 
organisation? Om vinstbegreppet inte är relevant hur mäter man då vad en ideell 
organisation åstadkommer i sin verksamhet? 
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Balansräkningen 
Balansräkningen är en redovisning av de monetära resurser ett vinstdrivande företag 
har och hur dessa resurser har finansierats dvs. varifrån resurserna kommer. De har 
antingen finansierats med ägarkapital eller med lånade pengar. En ideell organisation 
behöver också monetära resurser för att bedriva sin verksamhet. I balansräkningen 
används begreppen tillgång, eget kapital och skuld och frågan är hur dessa begrepp 
förhåller sig till de förhållandena som råder i en ideell organisation.  

Tillgångar. Tillgångar i ett vinstdrivande företag anskaffas med den förväntan att de 
skall ge positiva kassaflöden över sin livslängd. En ideell organisation kan ha ägodelar 
som kan se ut som tillgångar och som är viktiga för organisationens verksamhet och 
som kostade mycket att anskaffa – men de anskaffades inte med intentionen eller 
föreställningen att de skulle ge ett nettokassaflöde över tiden. Bussen som används 
som soppkök för servering till hemlösa eller handikapputrustningen som används på 
handikappläger kan utgöra två exempel. Dessa ägodelar är värdefulla, anskaffade med 
vetskapen att de är viktiga för den ägande organisationens syfte, men de konsumerar 
kassaresurser. Om ett vinstdrivande företag skulle äga något som förväntas ge ett 
kontinuerligt kassautflöde skulle den ägodelen betraktas som en förlust och därmed 
kasseras så snabbt som möjligt. Men för en ideell organisation är en sådan ägodel inte 
en förlust utan ett hjälpmedel för organisationen att realisera syftet med sin existens.  

Eget kapital. En ideell organisation har inget ägarkapital. I ägarskap inkluderas ett 
antal rättigheter och privilegier. Ägarna har rätt att få del av nettovinsten, att ha 
organisationen förvaltad för sin finansiella nytta, att avyttra detta ägarskapsintresse 
och att ha en röst när företagsledningen skall väljas. Inga intressen som liknar dessa 
finns i en ideell organisation. 

Skulder. Skulder är förpliktelser, men det innebär inte att alla förpliktelser är skulder. 
En ideell organisation har enligt Mautz förpliktelser som inte är skulder. En del av 
dessa kan vara fasta planer, som ännu inte har nått kontraktstadiet, medan andra kan 
gälla planer som är möjliga vid en gynnsam utveckling, men som också snabbt kan bli 
inställda. Mautz framhåller att en policyförändring kan omorganisera en ideell 
organisations förpliktelser med kort varsel.  

Det är dessa skillnader mellan ideella och kommersiella organisationer, som är en 
utgångspunkt i denna studie och har skapat en nyfikenhet på hur de har påverkat 
utformning och innehåll i ideella organisationers årsredovisningar. Hädanefter 
kommer begreppet ’kommersiell organisation’ att användas för att beteckna vinst-
drivande företag och ’kommersiell redovisning’ för att beteckna redovisningspraxis 
efter de normer som vinstdrivande företag följer. 

1.3 Den ideella sektorn 
Litteraturen ger olika definitioner av den ideella sektorn. I denna studie används en 
definition, som tillämpades i ett internationellt projekt, där fem nyckelkriterier för en 
ideell organisation identifierades (Salamon, 1997 s.33-34). Sverige var ett av 22 länder 
som ingick i projektet, som utgör den största internationella studie, som gjorts av den 
ideella sektorn. Definitionen fastställer att en ideell organisation skall: 
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• vara formellt organiserad, dvs. vara institutionaliserad på något sätt 

• vara privat i förhållande till staten och således separerad från staten 

• vara ”nonprofit distributing”, dvs. inte dela ut några vinster eller utdelningar till 
ägare, ledare eller medlemmar 

• vara självstyrande, dvs. utrustad för att kontrollera och styra sina egna aktivi-
teter 

• vara frivillig, dvs. innebära någon meningsfull grad av frivilligt deltagande eller 
givande av bidrag 

Det innebär att ideella organisationer varken befinner sig under statens eller markna-
dens maktutövning. Ideella organisationerna drivs istället av en verksamhetsidé och 
styrs av ideella mål. Denna ideella drivkraft finns personifierad i människor som 
moder Teresa och Martin Luther King.  

Organisationerna i den ideella sektorn representerar en rik variation, när det gäller 
både målsättning och form. En mångfald av namn, ofta överlappande, har utvecklats 
och används inom olika fält eller verksamheter inom sektorn. Vanligt är att grup-
peringar av organisationer som ideologiskt eller intressemässigt ligger nära varandra 
sammanfattas eller beskrivs med en anspelning på någon form av rörelse-bakgrund. 
Ofta ser vi att man genom valet av namn vill anspela på att verksamheten äger en 
dimension av någonting fritt, oberoende och frivilligt. (Wijkström & Lundström, 2002 
s.71-72.) En av de viktigaste nationella paraplyorganisationerna i den amerikanska 
ideella sektorn heter exempelvis Independent Sector.  

Internationellt används beteckningar som ’NGO’ (Non-Governmental Organization), 
som markerar att organisationerna inte är en del av staten. En annan beteckning är 
’NPO’ (Nonprofit Organization) och här ligger istället organisationernas roll som 
producenter av välfärdstjänster som vård, skola och omsorg i fokus. Gräsrotsor-
ganisationer och ’SMO’ (Social Movement Organization) är andra beteckningar. Även 
beteckningen ’frivilligorganisation’ används ibland när man vill betona det frivilliga 
arbetets betydelse och särskilja denna typ av aktiviteter från den offentliga och 
kommunala socialtjänsten. Med de termer som används inom skilda områden och 
akademiska discipliner lyfts olika centrala attribut eller dimensioner av de ideella eller 
idéburna organisationerna fram. En och samma organisation kan ha flera beteckningar. 
(Wijkström & Lundström, 2002 s.69-71.) Ideell verksamhet exemplifieras av Riks-
skatteverket (2002 s.30) som att ”de utan marknadsmässig ersättning tillhandahålla 
tjänster”. Det förekommer också att hela den ideella sektorn kallas det ’civila sam-
hället’. I denna studie används begreppet ’ideella’ organisationer som samlingsnamn 
för alla de former av organisationer som finns inom den ideella sektorn.  

1.3.1 Verksamheten inom sektorn 
Att syftet är ideellt behöver inte innebära att syftet är ”gott”. Wijkström (1998 s.9) 
uppmärksammar de ”sämre” sidorna av det civila samhället i sin studie där han 
analyserar olika hatrörelser som till exempel Ku Klux Klan och Hell’s Angels. Ideell 
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verksamhet kan likaväl handla om en fientlig verksamhet, som inte har ett kommer-
siellt syfte. Ideella verksamheter med ”goda” syften vill i olika avseenden förbättra 
världen. Organisationer erhåller pengar, frivilligt arbete och materiella varor. Dessa 
resurser organiseras och omvandlas till:  

• hälsosamma och utvecklande aktiviteter för unga människor 

• kultur och rekreation för att höja människors livskvalitet    

• större trygghet åt arbetstagare 

• utbildning och stöd åt lågutbildade och analfabeter 

• nödhjälp, mat, kläder och tak över huvudet åt hungriga och fattiga människor  

• stöd och hjälp åt handikappade för att höja deras livskvalitet  

• stöd och hjälp åt människor som blivit utsatta för våld och övergrepp  

• stöd och hjälp åt missbrukare 

• juridisk hjälp åt utsatta och svaga 

• sjukvård och mediciner åt sjuka  

• forskning för att få fram botemedel mot sjukdomar  

• information och presentation av olika livsåskådningar   

• aktiviteter för en bättre miljö  

• aktiviteter för att rädda utrotningshotade djur- och fågelarter etc. 

Insatta resurser kan få ett mervärde när de organiseras, kanaliseras och förs samman 
av ideella organisationer. Man måste naturligtvis dela organisationens ideella syfte för 
att värdera detta mervärde.  

1.4 Referensram 
Denna studie har fokus på ideella organisationers redovisning. Redovisning är ett 
mångfacetterat område och kan studeras ur skilda synvinklar. Det finns många olika 
slags teorier om redovisning. Olika ansatser leder till teorier av olika slag. Tallberg 
(1995 s.13-15) talar om teorier på olika nivåer:  

• Teorier om hur olika redovisningsmetoder fungerar 

• Teorier om hur redovisning som helhet fungerar och vilka funktioner den fyller. 

Han talar om teorier som är relevanta med hänsyn till redovisningens interna respek-
tive externa effektivitet. Det kan uttryckas så att redovisningens externa effektivitet 
handlar om vad redovisning är medan redovisningens interna effektivitet handlar om 
hur man redovisar. Denna avhandling handlar framför allt om hur man redovisar och 
vilka metoder och principer, som tillämpas, men redovisningens funktion i de orga-
nisationer som studeras kommer också att beröras. 
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1.4.1 Teorier om redovisning som en beskrivning av vad som är 
Beskrivande teorier försöker beskriva och förklara vilken finansiell information som 
presenteras och kommuniceras till användare av redovisningsdata medan normativa 
teorier försöker att föreskriva vilka data som borde presenteras och hur de borde 
kommuniceras, dvs. de försöker förklara vad som borde vara istället för vad som är. 
Redovisningsteoretiker är intresserade av svaren på båda dessa slags frågor, dvs. de 
beskrivande som försöker att upptäcka hur de styrande beslutar om den väg som är 
bäst för dem och de normativa som försöker att upptäcka de bästa sätten att redovisa 
en transaktion.  

Det huvudsakliga syftet med beskrivande teorier är att hjälpa oss att förstå hur saker 
och ting är. De bygger på observationer från den faktiska externa redovisningens 
tillämpning och utveckling. Utifrån dessa observationer formuleras en teori om extern 
redovisning. En del teorier handlar enbart om att beskriva redovisningspraxis eller 
redovisares beteenden. En del beskrivande teorier går ett steg längre och ger för-
klaringar till olika fenomen. (Henderson et al, 1992 s.8-12.) De som förespråkar 
beskrivande redovisningsteorier menar att redovisning är ett intresseområde och att det 
inte är forskningens uppgift att ta ställning i en eventuell intressekonflikt utan att 
forskningens uppgift är att beskriva och analysera. (Artsberg, 1992 s.18; Littleton, 
1961 s.310, 376.)   

Att skilja mellan teori och policy gäller inte bara redovisning. En stor skillnad mellan 
redovisning och exempelvis medicin, är att de flesta medicinska metoder är resultat av 
tidigare forskning, medan god redovisningssed utgörs av metoder som man kommit 
överens om. ”Politik är inte vetenskap, men vetenskapen kan göra politik mer begrip-
lig” (Gidlund, föredrag 29/9 1999). Översatt till detta ämnesområde skulle det kunna 
uttryckas så att redovisningsteori kan göra redovisningspolicy mer begriplig. 

Jag ansluter mig till de forskare som förordar beskrivande redovisningsteorier, dvs. 
teorier som beskriver och analyserar hur redovisningsprocessen ser ut för närvarande 
och förklarar varför den ser ut som den gör. Beskrivande redovisningsteorier, dvs. 
teorier som beskriver vilken funktion redovisningen har i samhället, vilka konsekven-
ser som olika principer och metoder leder till osv. har en mer indirekt påverkan på 
redovisningens utveckling.  

1.5 Tidigare forskning om redovisning i ideella organisationer  
Den ideella sektorn har på senare tid vuxit i de flesta västerländska länder och med 
den också litteraturen om redovisning i ideella organisationer. Det har vuxit fram en 
större angelägenhet när det gäller sektorns redovisningsskyldighet (Figlewicz, et al, 
1985; Seville, 1987). Trots detta är omfattningen av redovisningsforskning inom den 
ideella sektorn fortfarande mycket begränsad och en återblick på tidigare forskning 
visar att den i huvudsak varit normativ, dvs. den mesta litteraturen har handlat om 
bristen på adekvat extern redovisningspraxis i dessa organisationer och om utveck-
lingen av ’lämpliga’ redovisningsprinciper och standards för att förbättra redovis-
ningen (Anthony, 1978; CICA 1980; FASB, 1980; Booth och Paterson, 1982; Falk 
1990; Booth, 1993). Booths (1993) gör en utvärdering av forskningen om redovisning 
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i kyrkor och andra religiösa organisationer - en bransch inom den ideella sektorn - och 
visar att de flesta studier föreskriver vilka metoder och principer som skall tillämpas. I 
huvudsak har det som betraktats som god praxis varit baserat på den redovisnings-
praxis som utvecklats för kommersiella organisationer och som av professionen kom-
mit att omfattas som normen för alla organisationer.  

Mautz (1994) hävdar emellertid att kommersiella redovisningsnormer, dvs. de 
principer och metoder som är vedertagna i kommersiell redovisning, inte möter de 
behov som finns i ideella organisationer. Han studerar tre icke vinstdrivande orga-
nisationer i USA och gör en analys av skillnaden mellan vinstdrivande företag och 
dessa organisationer, när han jämför olika egenskaper.  Hans slutsats är att icke vinst-
drivande organisationer i många avseenden är olika varandra men framför allt att de 
skiljer sig i så stor utsträckning från vinstdrivande organisationer, att redovisnings-
normer för vinstdrivande organisationer inte kan förväntas möta de behov som finns i 
icke vinstdrivande organisationer utan en viss modifiering. Icke desto mindre krävs 
det i vissa länder som Australien och även Sverige sedan 2001, att ideella organisa-
tioner skall tillämpa kommersiella redovisnings- och rapporteringsnormer.  

En intressant fråga blir då hur det gick till när man främjade och försvarade en 
tillämpning av kommersiella redovisningsnormer i ideella organisationer. Potter 
(2002) har med ett institutionellt perspektiv undersökt hur denna utveckling gick till i 
Australien med tanke på att det primära syftet för många av dessa ideella organisa-
tioner inte alls är att generera vinster. Hans studie visar att redovisningsregleringen 
tvingades fram. När regleringen främjades och försvarades var det bara vissa frågor 
som blev ställda och många problem och frågor som var förenade med regleringarna 
blev aldrig beaktade. Potters studie ger en större förståelse för institutionens roll när 
redovisningspraxis utvecklades i ideella organisationer i Australien.  

Utifrån Mautz slutsats att ideella organisationer i många avseenden är olika varandra 
men framför allt skiljer sig i så hög grad från vinstdrivande att det krävs en modifi-
ering av kommersiell redovisning, blir det intressant att studera redovisningspraxis 
som den ser ut i olika typer av ideella organisationer. Det finns förhållandevis få 
studier där man försöker att förstå redovisningen som en praxis under specifika orga-
nisatoriska förhållanden i olika typer av ideella organisationer, vilket bekräftas av 
Booth (1993) i hans studie av forskningen inom kyrkliga och religiösa organisationer. 
Hans studie visar att forskningslitteraturen inte har gett oss någon insikt i hur redovis-
ningen används eller hur användandet i hans fall är kopplat till den religiösa trons 
specifika karaktär.  

Man kan dock se en viss ökning av studier av detta slag, men de har i huvudsak haft 
fokus på den offentliga sektorn eller ideella organisationers interna redovisning. 
(Hopwood, 1983; Chua, 1988; Meyer, 1994; Panozzo och Zan, 1999; Carpenter och 
Feroz, 2001). En sådan studie är Panozzos och Zans (1999) undersökning, när de 
försöker förklara en italiensk fackförenings val av redovisningspraxis. I sin analys 
fokuserar de på hur redovisningsskyldigheten utvecklas i en fackförening. Deras 
förståelse är baserad på en distinktion mellan den formella idén om det ekonomiska 
och självständiga former av ”ekonomisk problematisering”. Det är enligt dem den 



 
 10 

formella idén, som ligger bakom den okritiska överföringen av en affärsmässig 
ideologi till alla slags sociala institutioner. Självständiga former däremot kan växa 
fram inom organisatoriska kontexter som egna och socialt konstruerade sätt att ge 
ekonomiska problem en innebörd. Huvudpoängen, som växer fram ur deras studie är 
uppfattningen att det ekonomiska beteendet och redovisningsskyldigheten är oupplös-
ligt insnärjda i en organisations etiska grundsyn och kultur.  

En annan studie är Carpenters och Feroz (2001). De utvecklar en föreställningsram, 
som kan användas för att bättre förstå den process som påverkar valet av redovisnings-
principer. De kombinerar ett institutionellt perspektiv med ett perspektiv utifrån ett 
resursberoende, när de försöker förklara vad det är som påverkat fyra amerikanska 
stater att anta eller motstå GAAP för sin externa redovisningsrapportering. 

De identifierar tre faktorer som initialt kan leda till ett motstånd mot institutionella 
påtryckningar för förändring: 

1. Redovisningsbyråkrater är inte aktiva i de professionella organisationer som 
förespråkar ett antagande av GAAP  

2. Den organisatoriska prägeln utgör ett hinder för ett antagande av GAAP. 

3. Starka intressen kan hindra GAAP om de föreslagna GAAP-reglerna förväntas 
ändra på de existerande maktrelationerna.  

De fyra staterna var föremål för starka institutionella påtryckningar att anta GAAP 
efter 1975. Påtryckningarna var skapade av den federala regeringen, professionella 
redovisningsföreningar och representanter för kreditmarknader och var framför allt 
normativa och tvingande. Deras studie visar att redovisningspraxis i organisationer 
trots deras olika prägel blir alltmer homogen på grund av påtryckningar till likfor-
mighet – s.k. institutionell isomorfism, som relaterar till organisatorisk konkurrens om 
politisk makt, social anpassning och institutionell legitimitet.  

Beslutet hos offentliga förvaltningar att anta GAAP för sin externa finansiella 
rapportering visade sig vara påverkat av: 

1. de personliga uppfattningar som nyckelpersoner i organisationens beslutsfattande 
har 

2. kulturen och det som präglar organisationen 

3. professionella utbildningsprogram i redovisning     och 

4. institutionella påtryckningar för förändring som härstammar från kreditmarknader. 

Studien visar att staternas beroende av kreditmarknader för att få resurser hade resul-
terat i tvingande isomorfiska påtryckningar i de stater som var tidigast med att anta 
GAAP. Det var kreditmarknadernas krav att anta GAAP som påverkade dem. 

En genomgång av tidigare forskning har visat att det finns få studier där man försöker 
att förstå redovisningen som en praxis under specifika organisatoriska förhållanden. 
Booth (1993) menar att det finns en tydlig lucka i litteraturen här. Som nämnts tidigare 
finns det visserligen enstaka studier där icke vinstdrivande organisationer undersökts, 
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men då framför allt i den offentliga sektorn. Då den ideella sektorn i flera avseenden 
skiljer sig från den offentliga sektorn, kan jag inte ta för givet att samma faktorer, som 
exempelvis Carpenter och Feroz identifierat, förklarar valet av redovisningspraxis 
inom den ideella sektorn. Ideella och offentliga organisationer skiljer sig framför allt 
åt i sin finansiering och i det politiskt valda ledarskapet. Den offentliga sektorn finan-
sieras med skattemedel som inte är frivilliga, medan en ideell organisation måste 
samla in frivilliga resurser. Ledarskapet i en ideell organisation är inte politiskt valt 
utan tillsatt på annat sätt. 

Förestående studie är ett bidrag till forskningen inom detta område genom att ideella 
organisationers externa redovisning, undersöks i syfte att försöka förstå redovisningen 
som en praxis under de specifika organisatoriska förhållanden som råder i några olika 
typer av ideella organisationer.  

1.6 Fråga och syfte 

1.6.1 Fråga 
Tidigare studier har visat att redovisningen av organisationer i allmänhet är påverkad 
av institutionella påtryckningar (Meyer och Rowan, 1977; Jönsson, 1985; Meyer, 
1994; Carpenter och Feroz, 2001). Föreliggande arbete fokuserar på ideella organi-
sationer i Sverige och på den redovisning och de rapporter som riktar sig till deras 
externa intressentgrupper. Jag beskriver årsredovisningens innehåll och utformning 
samt försöker förklara varför de ideella organisationer som studeras redovisas på 
”detta sätt”.  

Den pilotstudie (Gustafson, 2000) som har föregått denna studie visar att 39 insam-
lingsorganisationer i stor utsträckning har följt kommersiella redovisningsnormer i 
sina finansiella rapporter, men visar också att det förekommer avvikelser från dessa 
normer. En fråga som är ett resultat av pilotstudien är varför en organisation i vissa 
fall har följt kommersiella redovisningsnormer och varför den i andra fall konstruerat 
en egen redovisningspraxis. I denna studie söker jag svaret på frågan när redovisnings-
praxis i en ideell organisation påverkas av institutionella påtryckningar att följa kom-
mersiella redovisningsnormer och när organisationen bryter mot dessa normer.  

1.6.2 Syfte 
Syftet med den beskrivande studien 
Redovisning i ideella organisationer är ett relativt outforskat ämne. Den beskrivande 
delen av avhandlingen syftar till att bidra med kunskap om ideella organisationers 
redovisningspraxis genom att ge ett empiriskt grundat bidrag till kunskapen om års-
redovisningens innehåll och utformning i svenska ideella organisationer. Det innebär 
att ett syfte är att beskriva hur ideella organisationer redovisar sin verksamhet och sitt 
ekonomiska tillstånd för sin omgivning.  

Syftet med den förklarande studien 
Den förklarande delen av denna avhandling syftar till att utveckla en modell som 
söker förklaringar till varför årsredovisningen har fått detta innehåll och denna 
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utformning. Ett andra syfte är således att söka förklaringar till ideella organisationer 
redovisningspraxis. 

1.6.3 Studiens bidrag 
Avhandlingen bidrar med kunskap om begrepp, principer och metoder i ideella organi-
sationers redovisning samt ger en förklaring till de externa rapporternas innehåll och 
utformning. Avhandlingen belyser också vilka särdrag som ideella organisationer har i 
jämförelse med kommersiella, vilket är särskilt intressant med tanke på att den nya 
bokföringslagen, som tillämpas av ideella organisationer sedan 2001, har utvecklats 
utifrån de förhållanden som råder i kommersiella organisationer. Jag beskriver hur 
organisationernas årsredovisningar förändras med den nya lagstiftningen, men kärn-
frågorna i avhandlingen är hur de redovisade och rapporterade innan lagstiftningen 
trädde i kraft och vilka faktorer som då påverkade utformningen av och innehållet i 
årsredovisningen.  

Få studier har gjorts där man försöker att förstå redovisningen som en praxis under   
de specifika organisatoriska förhållanden som råder i olika typer av ideella organisa-
tioner. En kombination av ett institutionellt perspektiv och ett strategiskt perspektiv 
utifrån ett resursberoende har tidigare använts vid studier av redovisningspraxis i den 
offentliga sektorn (Vivian Carpenter och Ehsan Feroz, 2001) men inte i den ideella 
sektorn. I föreliggande studie används denna kombination av perspektiv för att för-
klara redovisningspraxis i tre ideella organisationer i Sverige, när det gäller deras 
externa redovisning. Denna studie ger ett empiriskt bidrag till denna kombination av 
teorier som förklaringsmodell i syfte att mer tydligt kunna specificera vad som på-
verkar ideella organisationer, när de väljer vilka normer de skall följa i sin redovis-
ningspraxis.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Den pilotstudie (Gustafson, 2000) som föregått denna fallstudie visar att av de 39 
ideella föreningar som studerades hade samtliga i vissa fall följt kommersiella redo-
visningsnormer medan de i andra fall konstruerat egna redovisningslösningar. En 
fråga som hänger kvar efter pilotstudien är varför en ideell organisation i vissa fall 
följer redovisningsnormer för vinstdrivande företag, medan den i andra fall konstru-
erar egna redovisningslösningar.  

Detta leder tanken till två teoretiska huvudlinjer, som får utgöra utgångspunkten i 
denna studie när det gäller faktorer som påverkar redovisaren. Den ena linjen har ett 
institutionellt perspektiv. Den centrala grundsatsen är att aktörer rättar sig efter en 
uppsättning institutionella uppfattningar och normer för att uppnå legitimitet. Vissa 
organisationer framstår som förebilder och sedan gör andra likadant. Denna likriktning 
sker inom alla fält såsom forskning, utbildning, media, redovisning etc. (Meyer & 
Rowan, 1977; Zucker 1983; DiMaggio & Powell, 1983; Scott 1987; Touron, 2003.) 
Tanken är att det är denna likriktning som är orsaken till att föreningarna följt 
kommersiella redovisningsnormer  

Den andra linjen har ett perspektiv utifrån en organisations beroende av resurser för 
att överleva. Alla organisationer är beroende av resurser. Med detta perspektiv 
betraktas de maktstrukturer som finns i en enskild organisations miljö. Den man är 
beroende av har makt och en organisation måste förhålla sig till dem som har makten. 
Inom redovisningen skulle det innebära att den som framställer årsredovisningen i en 
organisation ställer upp med redovisningen som en strategisk respons på krav från de 
grupper i organisationens miljö, som har makten över resurserna och som organisa-
tionen är beroende. (Pfeffer & Salancik,1978; Zald, 1970.) Tanken har varit att ideella 
organisationer har skapat egna redovisningslösningar som skiljer sig från kommersiell 
redovisning pga. sitt beroende av resurser för att kunna uppnå sina ideella mål. De 
måste möta kravet på redovisningsinformation från dem som har de resurser de behö-
ver. Hur starka och hur vanliga dessa krav är varierar i olika organisationers miljöer. 

I senare tids forskning har en kombination av institutionell teori och resource 
dependence theory visat sig användbar (Oliver, 1991; Goodstein, 1994; Ingram och 
Simons, 1995; Abernethy & Chua, 1996; Zinn, Weech och Brannon, 1998; Carpenter 
& Feroz, 2001; Jonsson, 2002). Jonsson använder denna kombination av teorier när 
han studerar effekten av ekonomisk och institutionell påverkan på beteendet i företag 
där det råder konkurrens. Han undersöker om aktiefonder följer normerna inom sin 
bransch när de introducerar nya produkter eller om de bryter mot normerna och istället 
påverkas av hur effektiva olika produkter är. Hans studie visade att de företag som 
omfattades av branschnormer mindre sannolikt kom att introducera produkter, som 
avvek från normen oavsett om produkten var effektiv.  

Abernethy och Chua (1996), utvecklar en förståelse för utformning och användning av 
kontrollsystem inom redovisningen genom att studera hur redovisningskontroller som 
en del av en organisatorisk kontrollmix fungerar. De kritiserar institutionell teori för 
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att den bortser från makt och intressen och menar att även organisatorisk följsamhet 
utgör en typ av strategisk respons. De använder en kombination av institutionell teori 
och resource dependence theory och studerar den relativa betydelsen av organisa-
tionens strategiska val respektive organisationens institutionella miljö, när det gäller 
den specifika mix av kontroller som valts. Deras studie illustrerar hur förändringar i 
kontrollmixen både är en funktion av en organisations institutionella miljö och en 
strategisk agenda hos dominanta koalitioner.  

I detta kapitel beskrivs först det institutionella perspektivet med betoning på insti-
tutionella normer för att uppnå legitimitet och därefter beskrivs ett perspektiv utifrån 
den enskilda organisationens beroende av resurser för att kunna uppnå sina ideella 
mål. Genomgången mynnar ut i en diskussion om hur olika faktorer påverkar och 
begränsar aktörers sätt att agera och som skulle kunna förklara redovisningspraxis i 
ideella organisationer. Avsikten är att utveckla begrepp som kan användas för att 
försöka förklara varför aktörer agerar som de gör när de framställer externa redovis-
ningsrapporter. Kapitlet avslutas med att de båda perspektiven förs samman i en 
modell, som används som ett analysverktyg i denna studie. 

2.1 Ett institutionellt perspektiv  
Institutionella teoretiker betonar den del av världen som är en produkt av våra idéer 
och föreställningar. De betonar innebörden i det som är socialt skapat och bekräftat 
och som definierar verkligheten. (Selznik, 1949; Meyer och Rowan, 1977; DiMaggio 
och Powell, 1983; Scott, 1998.) Begreppen institution, institutionalisering och insti-
tutionell miljö har definierats på många sätt. Institutionalisering kan definieras som 
den process i vilken handlingar repeteras och ges samma innebörd av en själv och 
andra. En institutionell miljö karaktäriseras då av utarbetade regler, praxis, symboler, 
trosuppfattningar och normativa krav, som individuella organisationer väljer att följa 
för att få stöd och legitimitet (Abernethy och Chua, 1996 s.3).  

DiMaggio och Powell (1991 s.63-65) framhåller att strukturella förändringar i orga-
nisationer inte drivs av behovet av att vara effektiv. De anser istället, att byråkra-
tisering och andra former av förändringar uppstår som ett resultat av en anpassning, 
som gör organisationer mer likformade utan att de nödvändigtvis blir mer effektiva. 
De ifrågasätter om de strategier som är rationella för enskilda organisationer blir 
rationella om de antas av ett stort antal organisationer, men framhåller att det faktum 
att strategierna är normativt sanktionerade gör det ändå troligt att de blir antagna. 
Individer och grupper utsätts för institutionella påtryckningar och anpassar sig för att 
belönas med ökad legitimitet eller för att undvika straff. Ett beteende betraktas som 
legitimt så länge det är anpassat till existerande lagar och regler. (Scott, 1998 s.134, 
498.) 

I den utsträckning som effektiviteten ändå förbättras i en organisation är skälet ofta att 
organisationen belönas för sina likheter med andra organisationer inom samma fält. 
Det finns emellertid ingen garanti för att dessa likformade organisationer gör det de 
gör mer effektivt än deras mer avvikande jämlikar. (DiMaggio & Powell, 1991 s.66, 
73.) Organisationer konkurrerar inte bara om resurser, utan också om institutionell 
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legitimitet. Medan tekniska förklaringar till en organisations existens framhåller 
effektivitet och tillförlitlighet vid produktion av varor och tjänster, så framhåller 
institutionella förklaringar hur en organisation ombesörjer ”accountability”. (Scott, 
1998 s.163.) 

2.1.1 Institutionell isomorfism    
Organisationer kan frivilligt anta en praxis, som svar på påtryckningar att rätta sig 
efter accepterade standards eller ofrivilligt som svar på tvång från institutioner med 
makt. Enligt DiMaggio och Powell (1991 s.73) är isomorfism det begrepp som bäst 
fångar denna homogeniseringsprocess. Institutionell isomorfism är då en process där 
aktörer i organisationer tenderar att anta samma praxis och/eller strukturer över tiden 
som en respons på allmänna institutionella påtryckningar, som kan existera på individ, 
organisations- eller organisationsfältsnivå. Begreppet institutionell isomorfism är 
användbart för att förstå den politik och de ceremonier som uppfyller mycket av 
modernt organisationsliv. (DiMaggio & Powell, 1983, Scott 1987 i Melissa Barringer 
och George Milkovich, 1998 s.3-4.)  

Varje institutionell homogeniseringsprocess kan förväntas framskrida i frånvaron av 
bevis för att den ökar intern organisatorisk effektivitet. DiMaggio och Powell (1983 
s.73) tar offentliga förvaltningar som ett exempel på organisationer, som ofta har 
tvetydiga mål och opålitliga prestationsmått och som tillgriper legitima ritualer för att 
demonstrera social och ekonomisk anpassning. Att samla in och framställa enorma 
mängder av information, som inte har någon relevans för aktuella beslut, utgör en 
manifestation av att organisationer är i behov av institutionell legitimitet. DiMaggio 
och Powell (1991, ss 67-72) identifierar tre mekanismer, när det gäller institutionell 
isomorfism: påtvingad isomorfism, imiterande processer och normativa påtryckningar. 

Påtvingad isomorfism   
Isomorfism kan vara påtvingad antingen genom formella eller informella påtryck-
ningar från andra organisationer som organisationen i fråga är beroende av eller 
genom kulturella förväntningar i det samhälle, som organisationen befinner sig i. 
Under vissa förhållanden är aktörernas handlingar en direkt respons på krav från myn-
digheter. Meyer och Rowan (1977 i DiMaggio & Powell 1991, s.67) argumenterar för 
att organisatoriska strukturer alltmer reflekterar regler som är institutionaliserade och 
legitimerade av och inom staten. Som ett resultat blir organisationer alltmer homogena 
inom givna domäner och alltmer organiserade runt ritualer i överensstämmelse med 
större institutioner.  

Imiterande processer  
All institutionell isomorfism drivs inte av en påtvingad auktoritet. Imiterande pro-
cesser kan enligt DiMaggio och Powell inträffa när organisationer möter osäkerhet 
och av det skälet frivilligt formar sig efter andra organisationer. Osäkerhet uppmuntrar 
till imitation. När verksamhetsmått är svåra att ta fram, när målen är tvetydiga eller när 
miljön skapar osäkerhet, ligger det nära till hands att organisationer formar sig efter 
andra organisationer. Fördelarna är påtagliga, när en organisation möter problem med 
tvetydiga orsaker eller oklara lösningar. Att imitera andra kan då vara en praktisk 
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lösning för en liten kostnad. Organisationer tenderar att kopiera de organisationer 
inom deras egna organisatoriska fält, som uppfattas som mer legitima eller framgångs-
rika eller de organisationer utanför deras organisatoriska fält som liknar dem själva i 
komplexitet. Mycket av likheter i organisatoriska strukturer orsakas också av att det 
bara finns en relativt liten variation att välja från även om man skulle söka efter 
variationer. Att vissa strukturella arrangemang är allmänt förekommande kan troligen 
i högre grad tillskrivas imiterande processer än något konkret bevis på att den antagna 
modellen förbättrar effektiviteten. 

Normativa påtryckningar   
Normativa påtryckningar utgör en tredje källa för isomorfism och uppstår när pro-
fessionen i en organisation är utsatt för påtryckningar att rätta sig efter en uppsättning 
normer och regler, som utvecklats av professionella grupper. Dessa normer kan ha stor 
makt särskilt om de är sanktionerade av staten (Abernethy och Chua, 1996 s.3-4). 
Normativa påtryckningar härstammar primärt från professionalismen. Professionen 
utövar kontroll genom att definiera social verklighet, anordna föreställningsramar för 
tillvarons beskaffenhet, föreslå särskillnader, skapa exemplifieringar och konstruera 
principer eller vägledningar för handling (Scott, 1998 s.211). Larsson (1977 s.49-52) 
tolkar professionalism som den kollektiva mödan hos medlemmarna av en profession 
att definiera villkor och metoder för sitt arbete, att kontrollera och att etablera en bas 
och legitimation för sitt yrkesmässiga självstyre. Professioner är själva underkastade 
samma påtvingade påtryckningar och samma påtryckningar att imitera, som organi-
sationer är. Två aspekter av professionalism utgör viktiga källor för isomorfism:  

• Formell utbildning.  

• Tillväxten och vidareutvecklingen av professionella nätverk, där nya modeller 
sprider sig snabbt.  

Nedanstående modell illustrerar denna institutionella påverkan på aktörers beteende. 
Pilarna står för den isomorfism som beskrivits ovan och påtryckningarna kan vara 
både påtvingade, normativa eller utgöra imiterande processer. 
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 AKTÖRER 
Figur 2:1 Modell över den homogeniseringsprocess som DiMaggio och Powell kallar isomorfism 
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2.1.2 Hur normer för redovisning kommer till 
I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av institutionella normer inom extern redovis-
ning. I ett institutionellt perspektiv innefattar begreppet norm alla de normer som 
påverkar ett mänskligt beteende helt allmänt. Det kan vara kulturella och politiska 
förväntningar, traditioner, trosuppfattningar och vanor. Det kan också vara normativa 
krav från myndigheter, utarbetade regler och praxis, som härstammar från professiona-
lism. Alla dessa normer har påverkat utformningen av extern redovisning. 

Det är uppenbart att redovisningen har förenklats betydligt genom den rationalisering 
som extern redovisning har genomgått. Rationaliseringen har inneburit att ett gemen-
samt redovisningsspråk har skapats för att bringa ordning i ett kaos av idéer och 
praxis, som varit i konflikt med varandra. Meyer (1994 s.122) talar om en kulturell 
rationalisering, när mänskliga aktörer, handlingar och objekt i redovisningen reduceras 
till monetära värden. När den externa redovisningen tillkom och när definitionen av 
redovisning formulerades var det sannolikt en tanke om ”rationell” information, som 
låg till grund, men ju fler konkurrenter som antar en standard ju starkare blir påtryck-
ningarna att anta standarden. Standarden betraktas alltmer som en bästa praxis och en 
organisations legitimitet kopplas samman med organisationens samtycke till denna 
standard. Att redovisning har utsatts för institutionella påtryckningar har bekräftats i 
många studier. (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Zucker, 1983; 
Touron, 2003.) 

Meyer och Rowan (1977 i Scott, 2001 s.137) framhåller att normerna för kommersiell 
redovisning utgör några av det moderna samhällets många komplexa institutionella 
regler och mönster. Carpenter och Feroz (2001, s 570) betraktar GAAP, USA:s mot-
svarighet till god redovisningssed i Sverige, som en symbol för legitimitet. De fram-
håller (s.566) att institutionell teori är viktig för att förklara organisationers val av 
redovisningspraxis, när aktörer, som maximerar sitt egenintresse och är styrda av 
egenintressen, inte kan utöva en effektiv påverkan på sitt val av redovisningspraxis på 
grund av sin relativa maktposition. På grund av lagar och normer är det andra som 
bestämmer hur redovisningspraxis ska se ut. 

God redovisningssed 
God redovisningssed för kommersiell redovisning har framkommit genom att olika 
aktörer har kommit överens om antaganden, definitioner och principer under påverkan 
av politiska, ekonomiska och kulturella intressen. Dessa antaganden, definitioner och 
principer påverkar de redovisningsmetoder som tillämpas, men redovisningsmetoder 
har också påverkats av den redovisningspraxis som har utvecklats ute i olika företag, 
eftersom man där utarbetat praktiska lösningar på sina redovisningsproblem. Dessa 
redovisningslösningar har utvecklats till normativa redovisningsmetoder som i sin tur 
har lett till normativa redovisningsprinciper. God redovisningssed har utvecklats över 
tiden och utgörs av de redovisningsregler, som utformats utifrån praxis i vinstdrivande 
företag, av redovisningsprofessionens aktiviteter och av statens regleringar. Processen 
illustreras i figur 2.2. 
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Scott (1998 s.211) framhåller att redovisningsprocessen är starkt påverkad av staten 
och professioner, som ”rationaliserat” under nittonhundratalets andra hälft. Jönssons 
studie (1985) visar att revisorer har en stark ställning inom redovisningseliten och att 
rapporteringen styrs av en växande uppsättning normer. När det gäller redovisnings-
information och konkret redovisning så handlar det om att tillämpa generella redo-
visningsmetoder på specifika problem. De institutionella normer som har utvecklats 
för extern redovisning, det som betraktas som god redovisningssed, har utvecklats för 
att möta det behov av information som vinstdrivande företags intressenter har. 

Kommersiella redovisningsnormer och ideella organisationer 
Ideella organisationer har ett annat syfte än vinstdrivande företag, varför vi kan anta 
att de ideella organisationernas intressenter har ett annat behov av information än 
vinstdrivande företags intressenter. Det skulle innebära att andra definitioner, 
principer och metoder skulle vara tillämpliga när det gäller redovisning inom den 
ideella sektorn, men där har det inte utvecklats några motsvarande normer för extern 
redovisning.  

Det är de kommersiella redovisningsnormernas påverkan på redovisningspraxis i    
den ideella sektorn, som undersöks i denna studie. I figur 2:3 illustreras tre tänkbara 
orsaker till att ideella organisationer i sin redovisningspraxis följer kommersiella 
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  Figur 2:2 Modell över framtagandet av redovisningsnormer för kommersiell redovisning 
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redovisningsnormer. Ideella organisationer kan utsättas för påtvingade eller normativa 
påtryckningar att följa kommersiell redovisning. De kan också imitera kommersiell 
redovisning för att den betraktas som legitim och för att det saknas redovisnings- 
normer för ideella organisationer. 

Enligt institutionell teori uppstår denna isomorfism om det finns osäkerhet om hur 
redovisningen skall utformas. Ett annat skäl kan vara att det inte finns några 
utarbetade alternativa tillvägagångssätt att välja mellan, vilket gör det enkelt att välja 
de metoder och principer som finns tillgängliga. Det skulle också kunna vara så att 
organisationer förväntas följa god redovisningssed för vinstdrivande företag oavsett 
typ av organisation. Ett annat skäl till att ideella organisationer skulle följa 
kommersiella redovisningsnormer kan vara att deras redovisare och revisorer är 
utbildade i och har sina erfarenheter från kommersiell redovisning. 

2.2 Ett perspektiv utifrån resursberoende 
Den andra teoretiska huvudlinjen för denna studie har ett perspektiv utifrån organi-
sationens behov av resurser, Resource Dependence Theory (RD-teorin). Även detta 
perspektiv är grundat i den öppna systemmodellen. Det argumenteras för att man inte 
kan förstå beteendet hos en organisation utan att förstå den kontext inom vilken orga-
nisationen verkar. Miljön undersöks utifrån den enskilda organisationens perspektiv, 
då teorin primärt fokuserar på organisationer. Teorin lyfter fram de problem som är 
associerade med en organisations anskaffning av resurser från omgivningen för att 
förstå beteendet hos organisationens aktörer. I detta perspektiv framhålls att aktörer 
inte bara kommer att samtycka utan aktivt försöka styra olika påtryckningar åt ett 
önskvärt håll och agera för att förbättra organisationens chanser till överlevnad. 
(DiMaggio & Powell, 1983; Oliver, 1991 i Barringer och Milkovich, 1998 s.8.)  
DiMaggio (1988 i Scott, 1998 s.137) hävdar att institutionella teoretiker bortser från 
att mänskligt beteende kan förklaras av att det finns intressen och att aktörer har ett 
målmedvetet strategiskt beteende.  

KOMMERSIELLA REDOVISNINGSNORMER 
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Figur 2:3  Modell över kommersiella redovisningsnormers påverkan på redovisningspraxis i ideella 

organisationer. 
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 Tillgångar Eget Kapital/Skulder 
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Figur 2:4 Redovisning av resources och sources i ett T-konto 

Pfeffer och Salancik (1978), som har utvecklat teorin, menar att ingen organisation är 
självtillräcklig utan måste engagera sig i utbyten med sin miljö som ett villkor för 
överlevnad. Tidigare hade detta tänkande med ett resursberoende använts i ett 
nationalekonomiskt perspektiv (Penrose, 1959), medan Pfeffer och Salancik för fram 
det ur en enskild organisations perspektiv. Det handlar då om den enskilda organisa-
tionens beroende av resurser och om de förhållanden, som påverkar tillgången på 
resurser i organisationens miljö. Tanken här är att det är beroendet av resurser som får 
den ideella organisationen att bryta isomorfismen och skapa de redovisningslösningar 
som de aktörer som förser organisationen med resurser kräver. 

Organisationer får resurser från olika källor samtidigt som de i sin tur utgör en resurs-
källa för andra organisationer. Varje organisation blir ett led i en större kedja. Detta 
fenomen illustreras i en organisations redovisning. En balansräkning i kommersiell 
redovisning visar resurserna på aktivsidan, medan källorna till resurserna finns på 
passivsidan. Det illustreras i ett T-konto i figur 2:4 och framkommer tydligare om de 
engelska begreppen används. 

Redovisningen är en förutsättning för att denna kedja av resurser till en organisation, 
som i sin tur är en källa för resurser till en annan organisation osv. skall fungera. 
Behovet av resurser skapar beroenden. De organisationer som kan tillhandahålla 
resurser kan utöva makt över de organisationer som behöver resurser. RD-teorin 
förklarar den påverkan som organisationer har på varandra. Det gäller för aktörerna i 
en organisation att känna till den sociala kontexten och de restriktioner som finns i den 
miljö, där organisationen är verksam och att aktivt välja hur de skall anpassa sig. Det 
handlar om hur människor tänker, fungerar och hur organisationen skaffar resurser. 
(Carpenter och Feroz, 2001 s.571-572.) RD-teorin framhåller att organisationer på ett 
strategiskt sätt agerar och anpassar sig till sin omgivning för att få de resurser, som de 
är beroende av och därigenom kunna uppnå sina syften. Nedan beskrivs de faktorer 
som enligt Pfeffer och Salancik påverkar de krav som ställs på en enskild organisation 
för att få nödvändiga resurser. I denna studie handlar det om hur en ideell organisation 
får resurser för att uppnå sina ideella mål. 

2.2.1 Faktorer i en organisations miljö 
Pfeffer och Salancik (1978 s.39-68) beskriver en enskild organisations miljö med fem 
olika faktorer. De tre första faktorerna gäller strukturella egenskaper i miljön.  
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1. Hur koncentrerad är kontrollen över resurser? 
Hur beroende en organisation är av andra organisationer kan härledas från hur kon-
centrerad kontrollen över resurserna är, dvs. i vilken utsträckning transaktioner enbart 
görs med en eller bara ett fåtal organisationer. Ju större koncentration desto mer 
ekonomisk makt i händerna på några få.  

2. Hur beroende är organisationen av dessa resurser och vem har kontrollen    
  över dem? 
Det finns enligt Pfeffer och Salancik tre faktorer som avgör hur beroende en 
organisation är av en annan organisation pga. resurserna:  

a. Hur beroende en organisation är av resurserna från en specifik resurskälla för att 
kunna bedriva sin ideella verksamhet och uppnå sina ideella mål. Det handlar 
om hur sårbar en organisation är och sårbarheten bestäms av hur stora relativt 
sett och hur nödvändiga resurserna är. 

b. Vem, som bestämmer hur resurserna ska fördelas och användas. Det handlar om 
makt, ägande, tillgång till resurser, kontroll av användandet, möjligheten att 
reglera osv. Regler bestämmer också i vilken utsträckning de beroenderela-
tioner, som utvecklas kan användas för att åstadkomma extern kontroll av be-
teenden. 

c. I vilken utsträckning det finns alternativa resurskällor. 

3. Vilka relationer har organisationen till andra organisationer och grupper? 
Ideella organisationer kan hamna i svårigheter för att de inte lyckas förstå de grupper 
och organisationer som de är beroende av för fortsatt stöd.  

Pfeffer och Salancik framhåller ytterligare två faktorer som gäller relationerna mellan 
aktörer, dvs. om det är ett ömsesidigt beroende eller råder konflikt. 

4. Är organisationen beroende av andra organisationer?  
I sociala system och sociala interaktioner existerar ett beroende så fort en aktör inte 
ensam har total kontroll över alla nödvändiga villkor för att uppnå ett mål eller för att 
få ett önskat utfall från en handling. Man kan tala om att två organisationers utfall är 
ömsesidigt beroende av varandra eller att aktiviteterna i sig själva är beroende av 
andra sociala aktörers handlingar. Begreppet beroende är viktigt för en organisation, 
eftersom det påverkar organisationens förmåga att uppnå sitt önskade utfall. Beroendet 
är en konsekvens av de egenskaper som organisationer med ett öppet system har och 
är skälet till att ingenting faller ut exakt på det sätt som man skulle önska. Detta 
beroende varierar med tillgången av nödvändiga resurser i relation till deras efter-
frågan. För att fortsätta att ge en ideell organisation de resurser den behöver för att 
uppnå sina ideella mål, kan externa grupper eller organisationer kräva vissa handlingar 
tillbaka. En organisation kan inte överleva om den inte ger respons på krav från sin 
omgivning.  

5. Råder det konflikt? Är flera organisationer ute efter samma resurser? 
Konflikt är på ett sätt motsatsen till koncentration, för den visar bristen på förmåga att 
samverka när aktiviteter är beroende av varandra. När det råder konflikt försvagas 
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samverkan. Ett beroende behöver inte resultera i konflikt, om aktörerna delar samma 
preferenser. Å andra sidan är konflikt inte möjlig utan att det finns ett beroende, 
eftersom det då inte finns någon koppling mellan olika aktiviteter och således ingen 
grund för konflikt. Ett delat beroende är därför en nödvändig men inte tillräcklig orsak 
till konflikt. Knappa resurser kan vara en källa till konflikt mellan organisationer, 
särskilt om de är ute efter samma resurser. En intressant fråga är då om ideella orga-
nisationer samverkar för att uppnå ideella mål eller om de konkurrerar om knappa 
resurser. 

Relationen mellan dessa fem faktorer 
Enligt Pfeffer och Salancik är dessa fem faktorer beroende av varandra och i figur 2:5 
beskriver de en enkel linjär relation mellan faktorerna i en enskild organisations miljö. 
Deras modell, RD-modellen, skiljer på strukturella egenskaper i miljön, relationer 
mellan sociala aktörer och utmynnar i en sista egenskap hos organisationen - osäkerhet 
om framtiden.  

Om det råder osäkerhet 
Osäkerheten om framtida resurser varierar mellan olika organisationer. Osäkerheten 
påverkas av hur stora möjligheter en enskild organisation har att förutse framtida 
resurser, vilket enligt Pfeffer och Salancik beror på de förhållanden som råder i den 
ideella organisationens miljö avseende dessa fem faktorer. Utfallet visar hur stor 
osäkerhet som råder, när det gäller framtida resurser.  

De strukturella egenskaperna i miljön bestämmer om det råder konflikt eller ett 
beroende mellan organisationen och dess miljö. De egenskaper som framhålls är om 
makten över de resurser som en organisation är beroende av är koncentrerad eller 
utspridd, om resurserna är betydelsefulla, vem som bestämmer över hur de skall 
användas och hur organisationen förhåller sig till dem som den är beroende av. Hur 

Strukturella  
egenskaper i 1.Maktkoncentration 2. Resurser 3. Kopplingar till andra 
miljön organisationer 
 
 - - - + 
 
 
 
Relationer + 
mellan sociala 5. Konflikt 4. Beroende 
aktörer  
 + + 
 
 
 
Utfall Osäkerhet 
 Krav på organisationen 
 
Figur 2:5 Relationer mellan faktorer i en enskild organisations miljö. Figuren är en översättning av 

Pfeffers och Salanciks modell.  Källa: Pfeffer och Salancik, 1978 s.68 
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stor den osäkerhet är som en organisation möter och vilka krav som ställs på en orga-
nisation bestäms i sin tur av om det råder konflikt eller samverkan mellan organisa-
tionen och organisationens miljö. En ideell organisation kan exempelvis konkurrera 
med andra organisationer om samma resurser om det råder ett ensidigt och delat be-
roende. Om det däremot råder ett ömsesidigt beroende mellan organisationer kommer 
de att samverka. Hur stor osäkerheten är i en ideell organisation, när det gäller till-
gången på framtida resurser, påverkar i sin tur hur organisationens aktörer uppfattar 
omgivningens krav. De krav, som ställs på en organisation är därför ett annat tänkbart 
utfall. 

2.2.2 Aktörers påverkan av och respons på kraven på organisationen 
Aktörer måste enligt RD-perspektivet aktivt hantera kraven från sin miljö för att få 
tillgång till resurser. Åtkomsten av resurser påverkas av organisationens förmåga att 
strategiskt och självständigt anpassa sig till kraven från dem som har de resurser som 
organisationen är beroende av. Aktörer möter krav från dem i sin omedelbara omgiv-
ning, som har de resurser organisationen behöver. Det finns valmöjligheter i den här 
modellen och aktörer gör aktiva val för att uppnå sina syften och därigenom få 
nödvändiga resurser.  

De faktorer, som Pfeffer och Salancik beskriver, påverkar om de som har resurser har 
makt att ställa krav. De som har tillgång till resurser får större makt att ställa krav om 
det råder konkurrens om dessa resurser och om en organisation är helt beroende av 
resurserna för sin fortsatta verksamhet. Om det inte finns några alternativa källor blir 
organisationen helt beroende av dem som har dessa resurser.  

Det kan vara medlemmar, givare, bidragsgivande myndigheter, media, kreditgivare, 
kapitalförvaltare etc., som ställer krav på redovisningen i en ideell organisation. 
Resurser i den här modellen står för alla slag av resurser som förbättrar en organisa-
tions chanser till överlevnad. Ideella organisationer behöver förutom gåvor, bidrag, 
materiella gåvor och frivilligt arbete också allmänhetens förtroende, goodwill, 
erfarenheter, kompetent personal etc. för att överleva. 

För att kunna fastställa eventuella krav, behöver vi ta reda på vilka grupper eller 
organisationer som är nödvändiga för att en enskild organisation skall fungera. Frågan 
är vilka resurser och aktiviteter som är kritiska för en ideell organisation och vilka 
organisationer eller grupper det är som förser organisationen med dessa resurser idag 
eller potentiellt skulle kunna förse med eller påverka dessa resurser. Det måste också 
fastställas hur en given aktivitet eller ett givet resultat påverkar dessa grupper och 
organisationer. Detta ställer krav på aktörers sätt att agera gentemot sin omgivning, 
vilket också innefattar sättet att kommunicera med externa redovisningsrapporter. Då 
handlar det om hur redovisare kommunicerar i sin redovisning, dvs. vilken utformning 
och vilket innehåll redovisningsrapporterna måste ha för att säkerställa framtida resur-
ser så att organisationen kan uppnå sina ideella mål. 

Redovisningspraxis 
Jag föreställer mig att redovisarna i en organisation gör strategiska val när de avgör 
hur de ska utforma sina externa redovisningsrapporter, för att så bra som möjligt 
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bemöta de krav, som resursstarka aktörer ställer på redovisningen. De gör övervä-
ganden och väljer vad de vill redovisa för sina intressenter. Enligt RD-perspektivet 
påverkas redovisarna av de krav på information som deras resursstarka intressenter 
har. Det skulle innebära att aktörerna i en organisation, som är beroende av resurser, 
ställer upp med redovisningen som en strategisk respons på krav från resursstarka 
intressenter. I denna studie undersöks hur redovisningspraxis i en ideell organisation 
påverkas av att aktörer i föreningen ger en strategisk respons på dessa krav. Den 
nedåtgående pilen i figur 2:6 illustrerar redovisarnas anpassning till dessa krav och 
förväntningar medan den uppåtgående pilen symboliserar deras strategiska respons. 

 

KRAV FRÅN DEM SOM 
BIDRAR MED RESURSER 

 
 
 

REDOVISNINGSPRAXIS 
I EN IDEELL ORGANISATION 

 
Figur 2:6 Ett RD-perspektiv på hur redovisningspraxis i en ideell organisation påverkas av att aktörer 

anpassar sig och ger respons på krav och förväntningar från dem som har makten över resurser. 

2.3 Normer för redovisning, legitimitet och beroendet av 
resurser 

Här för jag samman de två perspektiv, som beskrivits ovan dvs. det institutionella och 
RD-perspektivet till en gemensam modell, som utgör grunden till den analysmodell 
som används i denna studie. Tidigare forskning (Carpenter & Feroz, 2001) visar att 
organisationer rättar sig efter generella institutionella normer, samtidigt som de måste 
förhålla sig till grupper och organisationer som de är beroende av för olika resurser. I 
denna studie använder jag båda dessa perspektiv. Som nämndes inledningsvis i detta 
kapitel så har det gjorts studier tidigare där forskare har integrerat de insikter, som 
institutionell teori erbjuder med dem som erbjuds av RD-teorin. Teorierna skiljer sig 
åt i det avseendet att institutionell teori är mer deterministisk medan RD-teorin betonar 
att det finns valmöjligheter och framhåller att aktörer gör strategiska val där de kan 
välja mellan flera alternativ.(Greening & Gray, 1994; Oliver, 1991.) Denna åtskillnad 
har påverkat mitt beslut att integrera båda dessa perspektiv i denna studie.  

I institutionell teori framhålls att organisationer utsätts för påtryckningar att följa de 
generella institutionella uppfattningar som råder. Den institutionella miljön när det 
gäller redovisning karaktäriseras av utarbetade normer, som enskilda organisationer 
följer antingen ofrivilligt för att undvika straff eller frivilligt för att få legitimitet och 
stöd. I RD-teorin framhålls externa faktorer i den enskilda organisationens miljö, som 
innebär att det ställs krav på organisationen. Aktörer i den enskilda organisationen ger 
enligt RD-teorin en strategisk och självständig respons på dessa krav. När det gäller en 
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organisations externa redovisning så handlar det om att redovisaren i redovisningen 
gör strategiska val i sin kommunikation med omgivningen så att kraven tillgodoses, 
detta för att organisationen skall få de resurser den är beroende av.  

Utgångspunkten är att redovisningspraxis i en ideell organisation både påverkas av 
isomorfism så att aktörer följer kommersiella normer i sin strävan efter legitimitet och 
av att aktörer ger respons på specifika krav från dem som har makten över de resurser 
som organisationen är beroende av för att kunna uppnå sina ideella mål. Tidigare 
studier har visat isomorfismens styrka, men tanken här är att beroendet av resurser 
skulle kunna bryta isomorfismen.  

2.4 Analysmodell 
I denna studie undersöks redovisningspraxis i ideella organisationer. Ett syfte är att 
förklara vad som påverkar utformning av och innehåll i dessa organisationers 
årsredovisningar.  

God redovisningssed i kommersiell redovisning följer de institutionella normer som 
har utvecklats för att möta de behov av information som vinstdrivande företags 
intressenter har. År 1998 behöver ideella föreningar varken följa någon lagstiftning 
eller några uttalade normer, när det gäller årsredovisningens innehåll och utformning. 
En intressant fråga blir då om kommersiella redovisningsnormer har påverkat ideella 
organisationers redovisningspraxis. År 2001 har de däremot blivit föremål för en ny 
redovisningslagstiftning, som innebär att de tvingas följa kommersiella redovisnings-
normer. En intressant fråga blir då vilka förändringar dessa påtvingade påtryckningar 
innebär i organisationernas redovisningspraxis samt hur de hanterar anpassningen till 
kommersiell redovisning.  

Dels undersöks om en ideell organisation följer kommersiella redovisningsnormer 
pga. institutionell isomorfism, vilket innebär att jag undersöker vilken påverkan de tre 
mekanismerna påtvingande, imiterande och normativ isomorfism har på deras redo-
visningspraxis. Detta illustreras i figur 2:7 i den analysmodell som används i denna 
studie. De tre nedåtriktade pilarna illustrerar isomorfismen dvs. de påtvingade, imite-
rande eller normativa påtryckningar, som kommersiella redovisningsnormer kan utgö-
ra på redovisningspraxis i ideella organisationer. 

Dels undersöks om redovisningspraxis påverkas av att aktörerna i en ideell organisa-
tion ger en mer aktiv och strategisk respons på krav och förväntningar från dem som 
har de resurser som organisationen är beroende av. Då jag har ett producentperspektiv 
undersöks producenternas strategiska val för att möta de krav och förväntningar som 
de uppfattar att årsredovisningarnas användare har. Analysmodellen innehåller ytter-
ligare en nedåtriktad pil (1) som står för krav och förväntningar från dem som har 
makten över resurserna. Kraven varierar mellan enskilda organisationer beroende på 
varifrån organisationen får sina nödvändiga resurser, dvs. om makten över de resurser 
organisationen behöver är koncentrerad till några få, vem som har kontrollen över 
resurserna, relationen till dem som den samverkar med, om det finns ett ömsesidigt 
beroende och om den konkurrerar om knappa resurser. Säkerheten respektive osäker-
heten när det gäller framtida resurser varierar med ovanstående faktorer och påverkar 
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de krav som ställs på den enskilda organisationen från dem som förser organisationen 
med resurser. Den uppåtriktade pilen (2) illustrerar organisationens strategiska val och 
självständig respons på dessa krav på redovisningspraxis. 

 

 
Kommersiella redovisningsnormer utgörs här av de generella begrepp, principer och 
metoder som utgör god redovisningssed för den externa redovisningen i vinstdrivande 
företag.  

Resurser står här för alla de resurser som förbättrar en ideell organisations chanser att 
bedriva sin verksamhet och uppnå sina ideella mål. Ideella organisationer behöver 

 1. Maktkoncentration 2. Resurser  3. Kopplingar till andra 
 organisationer 
 
 
 - - - + 
 
 + 
 5. Konflikt     4. Beroende 
 
  +  + 
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 REDOVISNINGSPRAXIS 

 I EN IDEELL ORGANISATION 
 
Figur 2:7 Analysmodell över institutionella och resursberoende förklaringar 
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förutom gåvor, bidrag, materiella gåvor och frivilligt arbete också allmänhetens för-
troende, goodwill, erfarenheter, kompetent personal etc. för att bedriva sin verksam-
het. 

Resursstarka grupper som har makten över resurser i en ideell organisations miljö 
skulle kunna utgöras av medlemmar, gåvogivare, bidragsgivande myndigheter, fri-
villigabetare, media, kapitalförvaltare, kreditgivare etc.  

Jag avgränsar mig således i denna studie till att undersöka vilken påverkan kommer-
siella redovisningsnormer och organisationernas beroende av olika resurser har på de 
ideella organisationernas redovisningspraxis. 
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3 Metod 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av bakgrunden till projektet och forsk-
ningsprocessen. Efter en beskrivning av forskningsfältet redogörs för valet av forsk-
ningsmetod, valet av studieobjekt, tillvägagångssätt vid datainsamlingen samt analys 
av insamlade data. 

3.1 Forskningsprocessen 
Min bakgrund som medlem i flera ideella föreningar och med ett stort engagemang i 
ideell verksamhet tillsammans med egen erfarenhet av redovisning i ett antal olika 
ideella organisationer har gjort mig intresserad av redovisningen av ideell verksamhet 
och uppmärksam på att det i denna sektor finns intressanta redovisningsfrågor. Det var 
i den ideella sektorn som jag intog mina första färdigheter i redovisning. En ekonom-
utbildning med en fördjupning i affärsredovisning tillsammans med en bakgrund som 
revisor och flera års erfarenhet som universitetslärare inom redovisning har gett mig 
ytterligare erfarenheter inom redovisningsområdet. Jag sitter sedan några år tillbaka 
med i styrelsen i en internationell hjälporganisation. Min förförståelse för ämnesom-
rådet har påverkats av tidigare och nuvarande yrkeserfarenheter. 

Det var först när mina forskningsstudier tog en inriktning mot den ideella sektorn som 
motivationen och lusten infann sig. Jag började med att studera ett antal årsredovis-
ningar från olika typer av insamlingsorganisationer, vilket utvecklades till den pilot-
studie (Gustafson, 2006), som har föregått denna studie. Till att börja med reagerade 
jag på att de här årsredovisningarna hade avvikelser från årsredovisningar i vinst-
drivande företag. Allt eftersom jag satte mig in i deras verksamheter förundrades jag 
över att de finansiella rapporterna i så stor utsträckning liknade finansiella rapporter 
från vinstdrivande verksamheter. Pilotstudien ledde fram till frågan: Varför följer en 
förening i vissa fall god redovisningssed för vinstdrivande företag medan den i andra 
fall konstruerar egna redovisningslösningar? Den frågan blev en utgångspunkt för 
denna studie.  

För att ta reda på vad som gjorts i tidigare forskning inom detta forskningsfält har 
vetenskapliga artiklar sökts i databaserna ABI/Inform, Elin@Örebro samt JSTOR. 
Databassökning har gjorts med nyckelorden: Nonprofit, Non-profit, Not for profit, 
NGO, Accounting, Accounting norms, Accounting practices, Institutional theory, 
Isomorfism, Resource dependence theory. Sökningen av artiklar och litteratur har 
fortgått löpande under hela studien, men det har bara funnits ett fåtal artiklar om re-
dovisning inom den ideella sektorn där institutionell teori eller resourse dependence 
theory har använts.  

3.2 Den ideella sektorn 
I detta avsnitt beskrivs mitt forskningsfält - den ideella sektorn. Organisationerna i den 
ideella sektorn styrs varken av statens maktutövning eller av kommersiella drivkrafter 
utan av en inre styrka. Denna ideella drivkraft för ändamålet med verksamheten har 
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jag sett på nära håll i de organisationer där jag varit engagerad. Varje organisation har 
en verksamhetsidé med egna ideella mål och variationen är stor. 

3.2.1 Olika juridiska former 
Verksamheten inom den ideella sektorn bedrivs i tre olika associationsformer: ideella 
föreningar, stiftelser och sedan 1998 också registrerade trossamfund. 

Ideella föreningar 
Ideella föreningar omfattar bl.a. politiska partier, fackliga organisationer, frikyrkor 
och nykterhetsorganisationer, som bildades under 1800-talets senare del och som på 
många sätt deltar i samhällslivet. Ideella föreningar bildas även i vår tid. Miljörörelser, 
idrotts- och fritidsverksamheter samt internationella hjälpverksamheter är några 
exempel. Ideella föreningar är den enda associationsform, som saknar särskild 
associationsrättslig lagstiftning i vårt samhälle. De utgör inget skatteobjekt. I den 
förening som har en viss näringsverksamhet, har näringsverksamheten omfattats av 
bokföringsplikt och för denna del av verksamheten är föreningen även skattskyldig 
(Torkelsson, 1995 s.33). 

Den största delen av den ideella sektorn omfattas av föreningar. Ideella föreningar är 
den associationsform, som används av den stora majoriteten av de stora folkrörelserna 
liksom nästan alla frivilliga eller icke vinstdrivande organisationer, där man engagerar 
ett antal individer som medlemmar. Ca 80 % av den svenska ideella sektorns utgifter 
under 1992 hittades i ideella föreningar (Lundström & Wijkström, 2002 s.158). 

I avsaknad av en allmän civilrättslig lag om ideella föreningar utgår vi i svensk rätt 
från den definition som lagen om ekonomiska föreningar innehåller för ekonomiska 
föreningar. En ideell förening är då en förening som: 

1. inte kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlemmars 
ekonomiska intressen. 

2. främjar ideella intressen genom icke-ekonomisk verksamhet. 

3. främjar ideella intressen genom ekonomisk verksamhet. 

Verksamheten i ideella föreningar kan vara icke-ekonomisk eller ekonomisk och de 
medlemsintressen som skall tas till vara kan vara ideella eller ekonomiska. De före-
ningar som främjar ideella intressen genom icke-ekonomisk verksamhet kallas ofta 
rent ideella föreningar. (Hemström, 1998 s.96.) Detta leder till en tvådimensionell 
klassificering som illustreras i en typologi över svenska föreningar figur 3:1. 
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En förening som både bedriver ekonomisk verksamhet och främjar medlemmarnas 
ekonomiska intresse är ingen ideell förening utan en ekonomisk förening 

Från och med 2001-01-01 gäller en ny bokföringslag även ideella föreningar. Bok-
föringslagen som är en ramlag gäller för alla slag av verksamheter, oavsett vilken 
omfattning eller inriktning verksamheten i det enskilda fallet har eller vilken juridisk 
form den bedrivs i. Bokföringsskyldigheten inträder när värdet av en förenings till-
gångar överstiger 30 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Bokförings-
lagen (1999:1078) kräver att större föreningar redovisar efter årsredovisningslagen. 
Årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed. Om föreningen bedriver 
näringsverksamhet, nettovärdet av tillgångarna överstiger 1000 prisbasbelopp eller om 
antalet anställda varit större än 200 de senaste två räkenskapsåren skall årsredovis-
ningen också innehålla en finansieringsanalys.  

Lagreglerna kompletteras med normer som successivt utvecklas inom ramen för god 
redovisningssed. Bokföringsnämnden har till uppgift att ta fram normer för hur lagen 
skall tillämpas. God redovisningssed kan utvecklas för en viss bransch och därmed 
göra årsredovisningar inom samma bransch mer jämförbara (Öhrlings Price Water-
house Coopers 2001). FRII - en branschorganisation för insamlingsorganisationer - 
har ambitionen att driva arbetet med god redovisningssed för landets ledande insam-
lingsorganisationer (www.frii.se). FRII har tagit fram en mall för årsredovisning för 
insamlingsorganisationer, Riksidrottsförbundet för idrottsföreningar osv. 

Stiftelser  
Stiftelserna representerar en ansenlig del av den ideella sektorn i Sverige. Ca 12 % av 
den svenska ideella sektorns utgifter under 1992 hittades i stiftelser. I ekonomiska 
termer utgör stiftelserna en betydelsefull del av sektorn och därmed i samhället i stort. 

 Bedriver ekonomisk verksamhet? 

 Nej Ja 

 

 

 Nej 

 

 Främjar medlemmarnas                                                                                                    
 ekonomiska intressen? 

 Ja 

 

 
 
 
 
            Figur 3:1 En typologi över svenska föreningar. Källa: Hemström, 2000 s.18-19 
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Det finns 14 000 -15 000 stiftelser med en förmögenhet över 350 000 kronor, som 
tillsammans förvaltar ett kapital på i grova tal 200-250 miljarder kronor. (Wijkström 
& Lundström, 2002 s.158.) Stiftelser har funnits länge i Sverige. Mot slutet av 1800-
talet växte det fram ett alltjämt bestående intresse för donationer till förmån för högre 
utbildning och vetenskaplig forskning. De verksamma stiftelserna finns huvudsakligen 
inom forskning och utbildning, kultur och välfärdsservice.(Hemström, 1998 s.109.) 

Trots att stiftelser har funnits länge i Sverige introducerades en stiftelselag nyligen för 
första gången. ”En genomgång av stiftelselagens olika kapitel visar att lagstiftaren i 
hög utsträckning har tagit sina idéer från aktiebolagslagen och föreningslagen i de 
delar där problemen är desamma inom associationsrätten” (Hemström 1998, s.109). 
Stiftelselagen innehåller regler om bokföring och årsredovisning, samt revision. 
Åtskilliga stiftelser är enligt stiftelselagen bokföringspliktiga, bland annat de som 
utövar näringsverksamhet och de som har tillgångar som överstiger tio gånger bas-
beloppet. (Stiftelselag 1994:1220.) 

Trossamfund 
Svenska kyrkan har varit en del av staten, men har i verkligheten varit en klart sepa-
rerad och självständig enhet. En separation har debatterats åtminstone sedan mitten på 
70-talet och år 2000 blev det verklighet i enlighet med ett riksdagsbeslut 1996. I sam-
band med separationen från staten övergick svenska kyrkan till att bli trossamfund. 
Även andra kyrkliga samfund har övergått från en ideell förening till associations-
formen registrerat trossamfund. Med registrerat trossamfund avses svenska kyrkan och 
trossamfund som har registrerats enligt den lag om trossamfund, som kom till 1998. 
(FAR, 2000 s.9-11.) Från och med 1.1.2001 följer trossamfunden samma lagreglering 
som ideella föreningar (Bokföringslagen 1999:1078). 

3.2.2 Den ideella organisationens intressenter 
En aktuell fråga i detta sammanhang är vem/vilka dessa olika typer av ideella orga-
nisationer redovisar för? God redovisningssed i Sverige har noggrant utvecklats under 
många år för att betjäna framför allt en intressent, kapitalägaren, dvs. bolagens ägare 
samt långivare, men ideella organisationer har inga ägare med de rättigheter och 
privilegier, som följer ägarskapet i en affärsdrivande organisation. Det kan finnas 
anledning att utvidga intressentbegreppet då syftet med en ideell verksamhet kan vara 
komplext. 

Privata individer och grupper lämnar gåvor. Medlemmar betalar medlemsavgifter. Fri-
villigarbetare ger av sin tid och kraft. Kommuner, landsting och statliga myndigheter 
lämnar bidrag, erhåller skatt och kanske gynnas eller drabbas av den samhällsnytta 
eller samhällsskada som en ideell organisation medverkar till. Vidare så finns det an-
ställda och konsumenter som konsumerar organisationernas produkter. Intresset för 
miljön gäller alla, även om ideella organisationer oftast inte har någon produktion med 
farliga utsläpp, så kan de med t ex sina transporter delta i miljöförstörelsen. Syftet med 
den ideella verksamheten kan också vara att skydda miljön.  
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Zachrison, generalsekreterare för branschorganisationen FRII nämnde ytterligare 
intressenter för den typ av ideell organisation som insamlingsorganisationer utgör; 
huvudmän, länsstyrelsen (skatteanvisningar) och media. (Enligt samtal 1998-09-22.) 

I ett vinstdrivande företag ställer intressenter krav på belöningar i utbyte för sina 
bidrag. Om förhållandet mellan belöningar och bidrag i ett företag inte upplevs som 
tillfredsställande av en intressent kommer intressenten på sikt att avbryta relationerna 
med företaget (Gröjer och Stark, 1978 s.78). Ofta får de som lämnar bidrag till ideella 
organisationer inga belöningar alls och då finns inte detta förhållande mellan belö-
ningar och bidrag. Förhållandet mellan de som bidrar och de som drar nytta av en 
ideell verksamhet aktualiserar ytterligare en klassificering av ideella organisationer. 

3.2.3 Klubbar och icke-klubbar   
Falk (i Bloom & Elgers, 1995, s.531-549) gör en klassificering av ideella organisa-
tioner som är intressant ur ett redovisningsperspektiv, dvs. vilka intressenterna är och 
vilken redovisningsinformation de kan vara intresserade av. Han delar in sektorn i två 
ömsesidigt exklusiva kategorier: klubbar och icke-klubbar. I en klubb är nyttan för 
dem som understöder organisationen och nyttan för understödstagarna ömsesidigt 
beroende av varandra eftersom de är desamma medan de inte är beroende av varandra 
i en icke-klubb. Den stora skillnaden i en icke-klubb är att penninggåvor från allmän-
heten liksom bidrag från myndigheter inte kommer från dem som får nytta av organi-
sationens varor och tjänster. 

I klubbarna betjänar man medlemmarna och medlemskapet är begränsat till dem som 
ger bidrag. Den medlem som inte är nöjd kan låta bli att förnya sitt medlemskap. En 
medlem som väljer att förnya medlemskapet för ytterligare en period eller en ny 
medlem som köper ägarskap för den betalda perioden, har ett visst ansvar under den 
perioden med övriga medlemmar för förvaltningen av klubbens tillgångar och skulder. 
Det är klubbarna som utgör volymen i den svenska ideella sektorn. 

En icke-klubb erbjuder sina varor och tjänster åt alla tänkbara understödstagare utan 
undantag. Bidragsgivarna förväntar sig varken en ekonomisk avkastning i form av 
pengar eller i form av varor/tjänster. De har inte heller någon del i tillgångar och 
överskott/underskott och är inte ansvariga för skulder. Icke-klubbar är särskilt intres-
santa eftersom det inte finns någon koppling mellan bidragsgivare och bidrags-tagare. 
Det finns inga kunder som kontrollerar kvalitet, pris och service. Kunder gör bara 
affärer med ett företag om de anser, att det de köper är prisvärt. Investerare kan kon-
trollera om deras kapital används effektivt. Denna kontroll saknas i en icke-klubb och 
av det skälet kan man förvänta sig att årsredovisningen i en icke-klubb är av stort 
intresse för intressenterna. 

Falk skiljer också på organisationer som tillhandahåller kollektiva respektive privata 
varor/tjänster. Både klubbar och icke-klubbar kan antingen producera kollektiva 
varor/tjänster eller privata varor/tjänster eller bådadera. Med kollektiva varor/tjänster 
menar Falk att förmånerna är riktade till specifika och definierade grupper som klubb-
medlemmar, de fattiga eller de som bor inom ett specifikt område. Den huvudsakliga 
egenskapen hos en privat vara/tjänst är enligt Falk att den har en identifierbar enhets-
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kostnad och kvalitetsmix och att det är möjligt att utesluta andra från förmånstagandet. 
Detta leder till en tvådimensionell klassificering som illustreras i en fyrfältare i figur 
3:2.  

Exempel på ideella organisationer i cellerna: 

Typ a den allmänna parken som endast får användas av dem som bor i grannskapet 

Typ b miljöföreningen 

Typ c löntagarägda cafeterian begränsad till förbundsmedlemmarna 

Typ d soppköket 

Det är sällan som både klubbar och icke-klubbar specialiserar sig på antingen kollek-
tiva eller privata varor/tjänster. Vidare så är det möjligt att typ d också är verksam med 
att producera vinster, som används till att understödja andra aktiviteter, vilkas kost-
nader slutligen balanseras av gåvor. Det betyder att en enhet som är vinstgivande bara 
kan verka i förening med en enhet som absorberar pengar. I annat fall producerar 
organisationen avsiktliga vinster och blir diskvalificerad som ideell organisation. Det 
existerar inga ägarskapsanspråk på sådana vinster eller lönsamma produktionsenheter 
och i kontrast till klubbar existerar inga medlemsavgifter som påverkas. Falk fram-
håller att behovet av redovisningsinformation skiljer sig åt mellan dessa olika kate-
gorier av ideella organisationer.  

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Fallstudier 
Jag har valt att göra fallstudier, eftersom de fenomen som ska beskrivas är relativt 
komplexa. Det är ideella organisationers redovisningspraxis, som utgör studieobjekt. 

 Understödjares och understöds- Beroende Ej beroende 
 tagares nytta är: av varandra av varandra 
  (klubbar) (icke klubbar) 
 

 

 Producerar kollektiva varor/tjänster 

 

 

 

 Producerar privata varor/tjänster 
 
 
 
 
Figur 3:2  En tvådimensionell klassificering av ideella organisationer. Källa:  Översättning från 

Falks artikel i Bloom & Elgers, 1995 s.544.  

 
 a b 
 
 
 
 c d 
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Eftersom flera fall studeras, blir resultatet av denna process också en ”cross-case” 
analys och inte enbart en analys av varje fall för sig. Möjligheten till generaliseringar 
blir mindre med fallstudiemetoden, men å andra sidan uppnår jag med denna metod en 
detaljkunskap om organisationernas redovisning, som ger mer av ett helhetsperspektiv 
på deras sätt att redovisa.  

3.3.2 Val av fall 
Som nämnts ovan bedrivs verksamheten inom den ideella sektorn i tre olika asso-
ciationsformer. Jag har avgränsat mig till ideella föreningar i denna studie. Skälet för 
denna avgränsning är dels att den största delen av sektorn i Sverige omfattar före-
ningar och dels att jag finner kunskap om redovisningspraxis i ideella föreningar 
särskilt intressant då de har saknat lagstiftning gällande sin redovisning och rappor-
tering ända fram till år 2001. De 39 insamlingsorganisationerna i pilotstudien var 
ideella föreningar. 

Tre föreningar inom tre olika branscher 
Ideella föreningar omfattar organisationer med en stor mångfald av verksamheter 
inom olika branscher. Det har inte varit möjligt att välja fall, som är representativa för 
hela sektorn utan jag har av praktiska skäl fått lov att avgränsa mig till föreningar som 
representerar vissa branscher inom sektorn och det har blivit en hjälporganisation, ett 
studieförbund och en facklig organisation. En av de insamlingsorganisationer, som 
ingick i pilotstudien utgör ett av fallen i denna studie, men för att få en bredare insikt i 
ideella föreningars redovisning valdes två föreningar inom andra branscher. Förening-
arna i dessa tre branscher är av helt olika karaktär, vilket belyser att den ideella 
sektorn är oerhört heterogen. Genom att välja tre helt olika föreningar har redovis-
ningen inom olika branscher kunnat exemplifieras. Att enbart studera ett fall kändes 
inte tillräckligt eftersom jag förväntade mig variationer mellan organisationerna.  

Att studera ytterligare föreningar skulle ge en ännu större bredd, då fler branscher 
inom sektorn kunde representeras, men risken är att fördjupningen då skulle minska. 
En motsatt fråga är om det går att få ett tillräckligt djup i studien när tre föreningar 
undersöks. Jag menar att det varit möjligt att få en för denna studie tillräcklig detalj-
kunskap med många variabler, som ger ett helhetsperspektiv på deras sätt att redovisa 
och att denna kunskap blir värdefull i en jämförelse mellan föreningarna. Ett annat 
alternativ hade varit att studera tre föreningar från samma bransch, vilket skulle ge 
större kunskap om en bransch. Jag valde trots detta bredden då jag menar att en första 
grundläggande kunskap om redovisningspraxis i ideella föreningar i Sverige blir 
intressantare med denna bredd.  

Svenska Röda Korset, som är en av de 39 föreningar som ingick i pilotstudien, valdes 
först. Den framstod som en för insamlingsorganisationer representativ förening men 
det var egentligen tillfälligheter som gjorde att just den organisationen valdes. Därefter 
har ytterligare två föreningar valts, som representerar stora fält inom sektorn, näm-
ligen Vårdförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Motivet bakom detta urval är att de i 
många avseenden skiljer sig åt och arbetar på olika villkor med olika förutsättningar 
och olika målsättningar. Ambitionen har varit att välja tre föreningar som skiljer sig åt 
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i så många avseenden som möjligt. Skillnaden i finansieringen av föreningarnas 
verksamheter har varit ett av de kriterier som styrt urvalet eftersom det kan innebära 
att deras intressenter skiljer sig åt. 

Olika typer av föreningar 
Föreningarna utgör dessutom olika typer i Hemströms typologi av ideella föreningar, 
vilket illustreras i figur 3:3. 

Svenska Röda Korset (SRK) kan betraktas som en ”rent” ideell förening enligt typ 1 
eftersom de inte finansierar sin verksamhet med ekonomisk verksamhet eller främjar 
medlemmarnas ekonomiska intresse. Visserligen bedriver SRK viss second hand 
försäljning och bedriver viss kursverksamhet i första hjälpen, men syftet är inte att 
finansiera sin ideella verksamhet den vägen. SISU har viss uppdragsverksamhet där de 
säljer vissa tjänster för att finansiera sin verksamhet och skulle då kunna utgöra ett 
exempel på typ 2, även om uppdragsverksamheten inte är så omfattande. Vårdför-
bundet (VF) främjar sina medlemmars ekonomiska intressen genom en icke-ekono-
misk verksamhet och blir då ett exempel på typ 3.  

Föreningar av olika storlek 
Föreningarna skiljer sig också åt i sin storlek. Storleken kan mätas på olika sätt. Om vi 
tittar på balansomslutning och omsättning så framstår det hur olika stora dessa före-
ningar är. SRK framstår som gigantisk och SISU blir försvinnande litet vid en jämfö-
relse.  

 Balansomslutning Omsättning 

 SRK 1 300 Mkr 536 Mkr                                              
 VF 200 Mkr 177 Mkr                                    
 SISU 0,2 Mkr 7 Mkr 

 

        Bedriver ekonomisk verksamhet? 

      Nej Ja 

 
 

   Nej 

 
               Främjar medlemmarnas 
               ekonomiska intressen? 
 
    Ja 

 

 
 
                       Figur 3:3  En typologi över svenska föreningar. Källa: Hemström, 2000 s.18-19 

 Rent ideella Ideella 
 Föreningar föreningar 
 typ 1 typ 2 
 
Sv. Röda Korset SISU 
 
 Ideella Ekonomiska 
 Föreningar föreningar 
 typ 3 
 
Vårdförbundet 
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Dessutom skiljer sig relationen mellan balansomslutning och omsättning i förening-
arna, vilket illustreras i figur 3:4. Relationen mellan omsättning och balansomslutning 
visar med vilken hastighet tillgångarna omsätts.  

 
Denna oerhörda skillnad i storlek innebär naturligtvis att det i SRK finns en betydligt 
mer omfattande och varierande verksamhet, som också har krävt en mer omfattande 
redovisning. Beskrivningen och analysen av SRK blir också av det skälet mer omfat-
tande. 

Föreningarna representerar en stor andel av den ideella sektorns verksamhet 
Lundström och Wijkström har beskrivit den svenska ideella sektorn genom att kart-
lägga andelen av verksamhetskostnader för olika verksamhetsområden. I tabell 3:1 
presenteras fördelningen av de årliga verksamhetskostnaderna mellan olika områden 
1992. Det finns inga siffror, som är mer aktuella. Verksamheterna i de föreningar som 
valts för denna studie representerar tillsammans 72 % av den svenska ideella sektorn. 
De fetstilta verksamheterna i nedanstående tabell är representerade i de föreningar 
som studerats. 

 
 

 
 
 

SRK 

Omsättning 536  

Figur 3:4  En jämförelse av föreningarna storlek och deras relation mellan balansomslutning och 
omsättning. 

0,2 

Omsättning 177

 
VF 

SISU 

Balansom- 
slutning 
1300 

Balans- 
omslut- 
ning 
200  

7 
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 Verksamhet Andel 
 Idrott & fritid 19,9 % 
 Fackföreningar 17,6 % 
 Utbildning 13,2 % 
 Boende 8,8 % 
 Social omsorg 7,4 % 
 Internationella aktiviteter 5,8 % 
 Minoriteter & särintressen 5.5 % 
 Religion 4,2 % 
 Kultur 3,2 % 
 Företagare 3,2 % 
 Hälsovård 2,7 % 
 Donationsorganisationer 2,4 % 
 Politik 2,3 % 
 Övriga 2,1 % 
 Miljö 1,7 % 
 

 Total 60 miljarder kr 

 ____________________________________ 
Tabell 3:1 Fördelningen av årliga verksamhetskostnader mellan olika verksamhetsområden, 1992  Källa:               

Lundström och Wijkström, 1997 s.18.  
 

Internationella aktiviteter omfattar organisationer som Svenska Röda Korset och Rädda 
Barnen. Men om dessa traditionella internationella hjälporganisationer också driver sjukhus, 
socialvård eller utbildning i Sverige, så har dessa verksamheter separerats och placerats under 
sina respektive rubriker. 

 

3.3.3 Tillvägagångssätt 
Datainsamling 
Föreningarnas årsredovisningar för räkenskapsåren 1998 och 2001 har studerats, dvs. 
före den nya lagstiftningen och det första året efter det att redovisningslagstiftningen 
hade trätt i kraft. Jämfört med pilotstudien har studieobjektet i denna studie utvidgats 
till att inte bara omfatta de finansiella rapporterna utan hela årsredovisningen, inklu-
sive verksamhetsberättelsen.  

Först gjordes en genomgång av informationen i föreningarnas verksamhetsberättelser. 
Därefter gjordes en systematisk genomgång av de finansiella rapporterna, först resul-
taträkningen och sedan balansräkningen. När årsredovisningen inte gav information 
om vilka principer som tillämpats, har information inhämtats genom intervjuer med 
berörd personal. Information har även hämtats från föreningarnas stadgar och annat 
informationsmaterial som tillhandahållits.  

Intervjuer har gjorts med de personer, som är redovisningsansvariga och medverkat 
vid framtagandet av årsredovisningarna i respektive förening. Syftet med intervjuerna 
var dels att få kompletterande information till årsredovisningen där årsredovisningarna 
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inte gav några svar, när det gäller vissa egenskaper i redovisningen och vilka principer 
och metoder som tillämpats och dels att få svar på frågan varför de valt att redovisa 
och rapportera på det sätt de gjort dvs. varför de använt olika begrepp och valt vissa 
principer och metoder. I intervjuerna har även frågor ställts om hur årsredovisningen 
används i föreningen.  

Intervjufrågor har utformats allteftersom frågor dykt upp under genomgången av de 
respektive årsredovisningarna. Det innebär att intervjufrågorna inte har sett likadana ut 
i de tre föreningarna. Informationen om redovisningsprinciper har i större utsträckning 
hämtats från intervjuer än från årsredovisningen. Den del av intervjuguiden, som 
använts för att uppfylla det sistnämnda syftet, nämligen att söka förklaringar till 
ideella organisationers redovisningspraxis, har varit utformad utifrån de två teoretiska 
perspektiv som används i denna studie, nämligen det institutionella perspektivet och 
perspektivet utifrån ett resursberoende. Till sist ställdes också ett antal frågor som 
berör de intervjuades syn på de förändringar i årsredovisningen för år 2001, som den 
nya lagstiftningen har krävt. (Gustafson, 2006 bilaga 3.) 

Genomförandet av intervjuerna 
På Svenska Röda Korset valde man själv ut fyra personer som ansågs lämpliga att 
intervjua. Jonsson är redovisningsansvarig. Öhman är internrevisor men arbetade 1998 
med bokslutet. Widlund är ledningscontroller men var administrativ chef tidigare. 
Gabrielsson är internrevisor men har tidigare arbetat med ekonomiska frågor på 
distriktsnivå. Gabrielsson var inte direkt delaktig i produktionen av centralorganisa-
tionens årsredovisning, men arbetade vid denna tidpunkt med samma frågor och då 
framförallt med ett perspektiv på distriktsnivå. 

På Vårdförbundet kom man fram till att kanslichefen Persson var lämplig för en 
intervju angående dessa frågor. Hon föreslog sedan att jag även skulle intervjua 
intendent Sandegren. Ekonomisamordnaren var inte tillgänglig för en intervju, då han 
tyvärr var långtidssjukskriven. Både kanslichefen och intendenten är emellertid väl 
förtrogna med redovisningsfrågor då de tidigare arbetat med redovisningen i för-
bundet. De menar dessutom att den nuvarande ekonomisamordnaren inte har med-
verkat till några förändringar i redovisningen, utan att innehåll och utformning 
bestämdes när de själva var involverade i dessa frågor. 

På SISU kontaktade jag utbildningschefen Eklund, som har ansvar för ekonomin. Han 
inbjöd också Andersson, som är redovisningsansvarig för både SISU Idrottsutbildarna 
och Örebro Läns Idrottsförbund (ÖLIF).  

Intervjufrågorna har varit öppna. Intervjuerna varade oftast mellan 1-1,5 timme och 
utformades som en dialog där jag såg till att alla frågor i intervjuguiden kom med i 
samtalet, men inte i en bestämd ordning. Intervjuerna har således haft en lägre grad av 
standardisering, men varit relativt strukturerade dvs. varit en blandning av strukture-
rade och mer ostrukturerade intervjuer. Styrkan i dessa informella intervjuer har varit 
att intervjupersonen kunnat uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett betydligt friare 
sätt. Vid alla intervjuer har en bandspelare använts för att jag skulle ha möjlighet att 
fokusera på intervjupersonerna och kunna ställa relevanta följdfrågor istället för att 



 
 39 

anteckna. Ingen av respondenterna hade något emot eller tycktes besvärad av att inter-
vjuerna spelades in på band. Svenska Röda Korsets företrädare intervjuades först och 
dit har jag kommit tillbaka flera gånger dels för att fler personer intervjuats och dels 
för att ytterligare frågor tillkommit. På Vårdförbundet och SISU har jag varit två 
gånger och ställt samma frågor till nya personer och någon gång till samma person. I 
varje förening har samma fråga ställts till minst två personer.  

Den externa revisorn i Svenska Röda Korset avböjde en intervju, då han menade att 
det kan vara känsligt att diskutera en klients redovisning med andra. Av det skälet har 
ingen revisor intervjuats. 

Intervjun som datainsamlingsteknik. 
Intervjuer har varit en informationskälla av stor betydelse i denna studie. Den infor-
mation som intervjuerna givit hade varit svår om inte omöjlig att få från någon annan 
källa, eftersom framställningen av redovisningsrapporter handlar om hur människor 
tänker och agerar. Vid varje intervju har respondenterna visat uppskattning av mitt 
intresse för deras arbetsområde och det har därför inte varit svårt att få dem att med-
verka.  

I avhandlingen presenteras och analyseras den lilla föreningen först och den största 
sist, för att göra läsningen intressantare. Jag studerade däremot SRK först och genom 
den undersökningen väcktes många tankar och reflektioner som fanns kvar när jag 
vände mig till VF och SISU. Det är SRK som tagit mest tid i anspråk, dels för att det 
är den största föreningen och dels för att den var först. Dit fick jag gå tillbaka när 
ytterligare frågor dök upp, medan jag hade en färdig intervjuguide när jag besökte VF 
och SISU. 

En risk med den typ av intervjuer som gjorts är att frågorna blir ledande. Min ambition 
har dock varit att vid dessa intervjuer, som mer liknat ett samtal, låta respondenten 
leda samtalet och olika frågor har kommit fram i den ordning respondenten tagit upp 
olika spörsmål. Min uppgift har varit att se till att alla frågor i intervjuguiden kommit 
med i detta samtal, vilket inneburit att jag ställt vissa frågor medan andra frågor 
besvarats i samtalet utan att frågan ställts direkt. Man måste ändå vara medveten om 
att intervjuer alltid kan vara utsatta för bias när det gäller tolkningen och rapporte-
ringen av svaren. Av det skälet har samma fråga ställts till minst två personer i varje 
föreningen och i många fall flera gånger till samma respondent vid olika tillfällen. 
Intervjusvaren har också kunnat jämföras med annan dokumentation som informa-
tionsmaterial och stadgar och därmed i vissa fall kunnat bekräftas den vägen. De 
personer som intervjuats har läst igenom materialet i efterhand, vilket gjort att even-
tuella missförstånd kunnat rättas till. 

Mina egna erfarenheter av redovisning inom den ideella sektorn samt mina erfaren-
heter som revisor och lärare inom ämnet redovisning har påverkat både mina samtal 
med föreningarnas företrädare och hur jag tolkat och analyserat materialet. Jag ser 
dessa erfarenheter som en fördel, eftersom de gett mig en god kunskap i ämnet.  
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Presentation av datamaterialet 
Intervjufrågor och intervjusvar finns samlade i en databas. En förkortad beskrivning 
av varje förening presenteras i denna avhandling, medan de fullständiga rapporterna 
tillsammans med pilotstudien har publicerats i skriften Normer och Praxis - en pilot-
studie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer och en fallstudie av redovis-
ningen i SISU i Örebro län, Vårdförbundet & Svenska Röda Korset. Den skriften 
innehåller det empiriska material som ligger till grund för analysen i denna avhand-
ling. Även intervjuguiden är publicerad i nämnda skrift.  

De separata rapporterna visar tydligt på den metod som använts i studien av årsredo-
visningarna, där jag i detalj arbetat mig igenom föreningarnas årsredovisningar och 
utformat en intervjufråga så fort något framstod som var egenartat eller oklart. I de 
fullständiga rapporterna presenteras svaren på de intervjufrågor, som dykt upp under 
studiens gång direkt i texten.  

I avhandlingens förkortade fallbeskrivningar sammanfattas och presenteras det in-
samlade datamaterialet från varje fall. Efter en inledning där verksamhetens bak-
grund, organisation, ledning och verksamhet beskrivs presenteras en sammanfattning 
av de externa rapporterna för år 1998, dvs. den verbala berättelsen, resultat- och 
balansräkning. Därefter förs en diskussion om vilka det är som använder föreningarnas 
årsredovisningar och vilken information de förväntas vara intresserade av. Det är den 
syn som de ideella föreningarnas företrädare har på vilka det är som tar emot och läser 
årsredovisningen och vilken information de använder, som har samlats in. 

Analys av insamlade data 
När jag analyserar hur man redovisar i föreningarna, görs det genom en jämförelse 
mellan föreningens redovisningspraxis och den konventionella redovisningsmodellen 
för vinstdrivande företag. För att kunna göra en jämförelse mellan redovisningsbe-
grepp och redovisningsprinciper i föreningarna och begreppens och principernas inne-
börd i den konventionella redovisningsmodellen har redovisningsteoretisk litteratur 
och normgivande organ studerats. Ett antal klassiker på området har studerats: An 
Introduction to Corporate Accounting Standards (Paton och Littleton, 1940), The 
Basic Postulates of Accounting (Moonitz 1961), A tentative set of broad accounting 
principles for business enterprises (Moonitz och Sprouse, 1962). Vidare har begrepps-
mässiga ramverk studerats: Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements (IASC, International Accounting Standards Committeés, 1989) 
och Statements of Financial Accounting Concepts (FASB, Financial Accounting 
Standard Board, 1980). 

I en systematisk genomgång av de finansiella rapporterna görs först en jämförelse 
mellan innebörden av begreppen intäkt, kostnad och resultat i den ideella föreningens 
resultaträkning och innebörden av dessa begrepp i kommersiell redovisning. Därefter 
görs en jämförelse mellan innebörden av begreppen tillgång, skuld och eget kapital i 
den ideella föreningens balansräkning med innebörden av samma begrepp i kommer-
siell redovisning. I samband med genomgången av de finansiella rapporterna under-
söks föreningens tillämpning av de mest grundläggande redovisningsprinciperna, 
nämligen redovisning enligt bokföringsmässiga grunder, försiktighetsprincipen och 
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matchningsprincipen. Syftet med principernas tillämpning enligt företagsekonomisk 
litteratur jämförs med syftet för att tillämpa eller icke tillämpa principen i den ideella 
föreningen. I denna beskrivande del utgör således den konventionella redovisnings-
modellen för vinstdrivande företag ett analysverktyg. 

Ett annat syfte i denna studie har varit att förklara vad som ligger bakom årsredovis-
ningarnas innehåll och utformning. Valet av förklaringsteori har vuxit fram efter 
pilotstudien under den beskrivande delen av denna studie. Jag har sökt efter den 
påverkan som de ideella organisationernas särdrag kan ha haft på årsredovisningen. 
Utgångspunkten har varit att förvärva kunskap om i vilken utsträckning innehåll i och 
utformning av föreningarnas årsredovisning är baserade på den föreställningsram, som 
utgör en grund för rapporteringen av vinstdrivande företag och i vilken utsträckning 
rapporterna påverkats av den ideella organisationens karaktäristiska egenskaper.  

Den analysmodell som använts innehåller både förklaringar som isomorfism kan ge 
och förklaringar som kan bero på krav från dem som förser föreningarna med resurser. 
Orsaken till att jag valt att använda två teorier i min analysmodell är att jag förväntade 
mig att båda dessa teorier skulle kunna ge viktiga förklaringar till innehållet i ideella 
föreningars redovisningsrapporter. Jag testar de förklaringar som framhålls i ett 
institutionellt perspektiv tillsammans med dem som framhålls i ett perspektiv utifrån 
ett resursberoende. Organisationerna är beroende av resurser för att kunna uppnå sina 
ideella mål, vilket ger dem som har dessa resurser makt. Det är med detta senare 
perspektiv som jag har förväntat mig att hitta förklaringar som är relaterade till 
skillnaderna mellan ideella och kommersiella organisationer. Analysmodellen utgör 
ett analytiskt verktyg som har använts vid undersökningen av vad som påverkat före-
ningarnas val av redovisningspraxis.  

Eftersom jag studerar flera fall, blir resultatet av denna process också en ”cross-case” 
analys och inte bara en analys av varje fall för sig. En stor och avgörande skillnad 
mellan de tre föreningar som studerats, förutom storleken är att deras verksamheter 
finansieras på olika sätt, vilket innebär att föreningarnas förhållande till dem som 
förser dem med resurser ser olika ut.  
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4 Tre ideella föreningar i olika branscher 

Detta kapitel innehåller en kort presentation av de tre föreningarna. Deras verksam-
heter och specifika egenskaper presenteras här, medan en mer detaljerad beskrivning 
av deras redovisning för åren 1998 och 2001 kommer i nästa kapitel där föreningarnas 
redovisning beskrivs utifrån deras likhet eller avvikelse från kommersiell redovisning, 
dvs. den redovisningsmodell som tillämpas i vinstdrivande företag. En mer fullständig 
beskrivning av varje fall såsom den togs fram i studien finns i Normer och Praxis del 2 
(Gustafson, 2006). 

De tre föreningar som studerats verkar inom helt olika branscher, vilket innebär att de 
skiljer sig åt i flera avseenden. Föreningarna har valts utifrån dessa skillnader, för att 
de ska kontrastera varandra. I Svenska Röda Korset och Vårdförbundet har central-
styrelsernas årsredovisningar studerats, medan SISU har studerats i Örebro län, dvs. på 
distriktsnivå. Först presenteras SISU i Örebro län, den lilla föreningen med små resur-
ser, och sedan kommer Vårdförbundet och till sist Svenska Röda Korset med helt 
andra resurser att förvalta.  
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4.1 SISU Idrottsutbildarna i Örebro län. 

4.1.1 Inledning 
Folkbildning är en form av svensk vuxenutbildning och har en lång historia. Den 
kännetecknas av att den är ”fri och frivillig”, dvs. fri från statlig styrning och frivillig 
för deltagarna (stadgarna s. 20). Verksamhet bedrivs framförallt inom folkhögskolor 
och studieförbund. Folkhögskolornas kurser och studieförbundens studiecirklar och 
kulturverksamhet riktar sig till alla samhällsgrupper och omfattar många olika 
ämnesområden.  

Varje studieförbund har ett centralt förbundskansli och ett större eller mindre antal 
lokalavdelningar och/eller distrikt över hela landet. Verksamheten utgår från 
deltagarnas egna erfarenheter, behov och förkunskaper och bedrivs i huvudsak i form 
av studiecirklar. År 2002 hade studiecirkelverksamheten 2,6 miljoner deltagare. 
(www.folkbildning.se.) Dessutom bedrivs en betydande kulturverksamhet. I de över 
250 kommuner som saknar statliga kulturinstitutioner är studieförbunden ett viktigt 
kulturellt inslag. Det är till respektive lokalavdelning och/eller distrikt man vänder sig 
för att få reda på vilket utbud som finns av studiecirklar mm på sin ort.  

Folkbildningsrådet, som är huvudman för folkhögskolor och studieförbund, är en 
ideell förening med tre medlemmar: Folkbildningsförbundet, Landstingsförbundet och 
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Folkbildningsrådet har av staten 
anförtrotts att fördela statsbidrag till studieförbundens och folkhögskolornas verksam-
het. Årligen avsätter svenska staten 2,5 miljarder kronor till folkbildning. Beräkningen 
av bidragen görs utifrån hur många timmar som har rapporterats nationellt sett, men 
det finns också prioriterade målgrupper, vilka får högre bidrag. Det är Folkbildnings-
rådet, som följer upp och utvärderar verksamheten. (www.folkbildning.se.)  

SISU (Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation) utgör ett av tio officiellt 
godkända studieförbund där Studiefrämjandet, TBV, Medborgarskolan och ABF är 
andra exempel. Det är Folkbildningsrådet som godkänner ett studieförbund. Att vara 
officiellt godkänt innebär att studieförbundet får del av ett samhällsstöd (från stat, 
landsting och kommuner) men också att det har en skyldighet att värna om och 
utveckla folkbildningen. SISU framhåller i sina stadgar att det här ”godkännandet” 
och samhällsstödet, som de har fått, bygger på ett förtroende och att framtiden avgörs 
av deras trovärdighet som studieförbund. För att studieförbunden och deras lokal-
avdelningar skall erhålla statsbidrag gäller att de ”skall ha fastställt ett måldokument, 
utarbetat en plan för uppföljning och utvärdering samt årligen upprättat en verksam-
hetsberättelse”. Det är ett grundläggande kvalitetskrav. SISU kan genom sin verk-
samhet inom idrotten också komma i åtnjutande av andra samhällsmedel som idrotts-
stöd eller bidrag till särskilda studiesatsningar. (Stadgarna s.18, 20.) 

SISU har riksidrottens uppdrag att vara idrottens utbildningsorganisation. Uppdraget 
är reglerat i ett avtal mellan Riksidrottsförbundet och SISU (Stadgarna s.24). SISU är 
ett ungt studieförbund med en ungdomlig deltagarprofil. De har ambitionen att ligga i 
frontlinjen på samhällsutvecklingen och vara pådrivande, våga lyfta utmanande frågor 
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och ge idrottsledare och idrottsengagerade på alla nivåer möjlighet att kritiskt men 
konstruktivt granska och ta initiativ i utvecklingsarbetet. De vill vara en aktiv del av 
den förändrande kraften i idrottens utveckling. Att angripa orättvisor och missför-
hållanden är en av deras huvuduppgifter. Att göra särskilda insatser för missgynnade 
eller eftersatta grupper sker för SISU:s del integrerat i en idrottsrörelse, som samlar en 
betydande andel av svenska folket. Eftersom SISU:s insatser i stor utsträckning riktas 
till idrottsledare får folkbildningsarbetet inte bara positiva effekter för individerna utan 
också genomslag i flera led via ledarnas arbete bland barn/ungdomar och i den direkta 
föreningsverksamheten. (Stadgarna s.18-20.) 

SISU har och tar ett ansvar som ligger på olika plan: 

• inom folkbildningen, för att värna om kvalitet och folkbildningens särart 

• inom idrotten, för att kunna erbjuda folkbildningsarbete av högsta kvalitet 

• mot samhället, för att slå vakt om förtroende och resurser för att genomföra 
verksamhet 

• inom SISU, för fortsatt utveckling och att stärka SISU som lärande organisation 
(Stadgarna s.23) 

Verksamhetsidén är att SISU skall vara en för idrotten eftertraktad resurs, som 
stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. 
Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. 
SISU ska vara en lokal anordnare av all folkbildningsverksamhet inom idrotten.  

 

Statens stöd till folkbildningen har till syfte att: 

1. främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin 
livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. 

2. stärka och utveckla demokratin 

3. bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja 
kulturupplevelser och eget skapande. (Stadgarna s.19) 

4.1.2 SISU:s ledning 
För sin regionala och lokala verksamhet har SISU distriktsförbund (SISU-distrikt) 
med lokala enheter. SISU-stämman och förbundsstyrelsen är SISU:s beslutande organ. 
SISU-stämman skall hållas vartannat år och består av ombud utsedda av special-
idrottsförbund, medlemsorganisationer och SISU-distriktsförbund. Förbundsstyrelsen 
har rätt att sammankalla extra SISU-stämma och skyldighet att göra det när SISU:s 
revisorer eller minst tio medlemmar kräver det.  Förbundsstyrelsen består av ordföran-
de och tio ledamöter valda av SISU-stämman och fungerar som SISU:s beslutande 
organ, då stämman inte är samlad. Distriktsförbunden skall arbeta i enlighet med 
SISU:s ändamål och verksamhetsidé. Distriktsstämman består av ombud för befint-
liga föreningar inom distriktet. 
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Medlemmarna i SISU utgörs av specialidrottsförbund, som är anslutna till Sveriges 
Riksidrottsförbund och ideella föreningar som bedriver idrottslig verksamhet och är 
anslutna till ett specialidrottsförbund samt övriga riksorganisationer. De kallas till 
årsstämman. Specialidrottsförbundens och medlemsorganisationernas föreningar 
tillhör det SISU-distrikt inom vars geografiska område respektive förening har sin 
hemort. Ingen betalar medlemsavgift till SISU, utan föreningarna är medlemmar i sina 
respektive riksorganisationer. Riksorganisationen Svenska Fotbollsförbundet har 
exempelvis ansökt om medlemskap i SISU Riks och då blev Örebro Läns Fotbolls-
förbund automatiskt medlem i SISU Örebro län. 

4.1.3 SISU:s verksamhet  
Verksamheten i SISU utgörs av studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildning. 
Studiecirkeln skall utgöra basen för studieförbundets verksamhet. Det som skall 
känneteckna arbetet i en studiecirkel framgår av beskrivningen av folkbildning ovan 
tillsammans med följande tillägg: ”Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp 
människor som under längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver 
studier eller utövar kulturverksamhet under ledning av godkänd ledare” (Stadgarna  
s.19-20). Föreningskunskap, Ledarutbildning/Beteendevetenskap och Friskvård/ 
Medicin har svarat för 95 % av antalet studietimmar. När det gäller huvudverksam-
heten, så redovisas den i ett särskilt program, som går vidare till SCB, som gör en 
sammanställning av all verksamhet. Det är den sammanställningen, som utgör grunden 
för bidrag från kommun, stat och landsting.  

I den definition av den ideella sektorn som används i denna studie ingår som ett 
kriterium att organisationen skall vara frivillig, vilket innebär att det skall finnas 
någon meningsfull grad av frivilligt deltagande eller givande av bidrag. Förutom att 
SISU får pengar från stat, kommun och landsting får de tjänster från en mängd 
frivilliga cirkelledare. 

På frågan vad framgång är i den verksamhet som SISU bedriver, dvs. när tycker de 
själva att de har lyckats med sin verksamhet, svarar Eklund: ” Vi har två intäktskällor. 
Den ena är det offentliga stödet via stat, kommun och landsting. Det baseras på den 
verksamhet som vi redovisar. Om vi utgår från att vår verksamhet täcker ett behov 
som finns ute i föreningarna i vårt län, så är vår verksamhetsredovisning ett tecken på 
att vi har lyckats. Den andra intäktskällan är att vi via olika projekt får intäkter som 
är till gagn för det mål vi jobbar emot. Dessa intäktskällor sammantagna är ett tecken 
på att vi har lyckats. Men det gäller naturligtvis att göra det inom de ramar och den 
ekonomi som finns.” Grunden är att alla som deltar i verksamheten gör det helt fritt 
och frivilligt. Kändes det inte meningsfullt att samlas, utbildas och stödjas så skulle 
man inte delta. Ingen kan tvingas till detta. Upphör intresset så upphör verksamheten. 
Många deltagare är ett tecken på att verksamheten fyller en funktion. Verksamhet är 
det bästa tecknet på framgång. I ett vinstdrivande företag är vinsten företagets 
prestation. På frågan om det är kostnaderna eller intäkterna som utgör SISU:s främsta 
prestation svarar Eklund: ”Verksamhet och kostnader är vår största prestation med 
den förhoppningen att de kostnaderna går till klok verksamhet.” (Intervju 14.4.2003.) 



 
 46 

Vid en jämförelse mellan SISU och ett vinstdrivande företag med avseende på den 
externa redovisningen framhåller Andersson att det som för ett företag är intressant att 
visa, i vissa fall kan vara helt ointressant för den här verksamheten. ”Det finns andra 
saker än en resultat- och balansräkning, som är intressanta att titta på. Du mäter inte 
framgången genom att titta på resultatet, utan frågan är mer om verksamheten har 
gått runt och om det finns stabilitet i verksamheten.” (Intervju 14.4.2003.) 

En input - outputmodell 
I figur 1:1 beskrivs traditionell redovisning i en vinstdrivande verksamhet i en input-
outputmodell i redovisningstermer. Figur 4:1 är ett försök att illustrera hur redovis-
ningen av SISU:s ideella verksamhet skulle kunna se ut i en motsvarande modell av 
det som är unikt för SISU.  

SISU:s verksamhet börjar med en input av de resurser som sätts in i verksamheten och 
som möjliggör den resursomvandling som verksamheten innebär. I SISU utgörs 
resurserna framför allt av bidrag från stat, kommun och lansting, men också av ideellt 
arbetande cirkelledare som bidrar med frivilliga tjänster. Dessa resurser omvandlas till 
verksamhet, som utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
och kulturellt. Viss uppdragsverksamhet som ger intäkter bedrivs också. Output 

EXTERN REDOVISNING 
 
 

INTERN REDOVISNING 
 
 
 
Inkomster Utgifter Kostnader 

Redovisningsenhet 

Omgivning Omgivning 

Input 
Bidrag 

Process 
(Resursomvandling) 

Output 
Studietim. och kulturprojekt 

Input 
Frivilliga tjänster 

Output 
Uppdragsverksamhet 

Intäkter 

Figur 4:1  Input – outputmodell i redovisningstermer av SISU:s verksamhet. Omarbetning av modell i
i figur 1:1. 
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innebär framför allt kostnader eftersom man inte säljer sina tjänster. (Deltagarav-
gifterna som utgör små belopp finns inte med i ovanstående modell, för att modellen 
inte skall bli för komplicerad.)  

En väsentlig skillnad mellan SISU:s verksamhet och en vinstdrivande verksamhet är 
att de som bidrar till verksamheten dvs. staten, landstingen och kommunerna inte är de 
som direkt utnyttjar verksamheten utan det är andra som får nyttan av den. Det innebär 
att SISU är en ”icke-klubb” enligt Falks klassificering av ideella organisationer 
(avsnitt 3.2.3), eftersom nyttan för dem som understöder organisationen och nyttan för 
förmånstagarna är ömsesidigt oberoende av varandra. Verksamheten möter ett uttalat 
behov i samhället och bidrar till människor utanför den egna organisationen. Detta 
oberoende mellan de som bidrar och de som får nyttan av verksamheten väcker min 
nyfikenhet på årsredovisningens innehåll och utformning. De producerar privata och 
inte kollektiva tjänster enligt Falks rubricering och finns således i fält c i Falks fyrfäl-
tare (figur 3.2). Att de producerar privata tjänster innebär att de kan värdera sin verk-
samhet i antal producerade enheter. Nästa fråga blir hur den externa redovisningen av 
SISU:s verksamhet ser ut.  

4.1.4 SISU:s framställning av en årsredovisning  
(Intervju med Andersson, redovisningsansvarig och Eklund, ekonomiansvarig, 
14.4.2003.) 

Årsredovisningarna för 1998 och 2001 har studerats. År 1998 påverkas inte årsredo-
visningens utformning och innehåll av någon lagstiftning. De redovisare som fram-
ställer den kan i princip bestämma hur den skall se ut. SISU kallar hela rapporten för 
verksamhetsberättelse och i den ingår styrelsens berättelse, verksamhetsberättelse, 
statistik samt de finansiella rapporterna resultat- och balansräkning med noter. I denna 
studie kommer hela rapporten fortsättningsvis att kallas för en årsredovisning, som 
innehåller en verbal berättelse och finansiella rapporter för att få enhetlighet i beskriv-
ningarna av de tre fallen.  

Den verbala berättelsen 1998 
I en tid med minskat samhällsstöd har SISU lagt sin största kraft på föreningsutveck-
ling som målsättningsarbete, utvärdering, ökad delaktighet, ledarrekrytering samt 
ekonomiska skyldigheter och rättigheter. Den organisation och arbetsmodell, som 
SISU i Örebro Län arbetat efter har lett till en ökad kontakt med specialdistrikts-
förbunden och föreningar vilket givit en kraftigt växande verksamhet. Arbetsmodel-
len innebär att de arbetar helt mot sina medlemsorganisationer där deras arbetsmetod 
är föreningsbesök och annan uppsökande verksamhet. 

I den verbala berättelsen beskriver de resultatet av studiecirkelverksamheten genom 
antalet studietimmar, som de producerat i verksamheten. Antalet studietimmar 
uppgick till 61 368 vilket innebar en ökning med över 13 %. Vidare berättar de att 
man under verksamhetsåret nått 300 föreningar inom 50 idrotter, att antalet genom-
förda kulturarrangemang är 808, där 202 113 personer deltagit eller varit åskådare. De 
presenterar också statistik per kommun inom Örebro län samt statistik för varje distrikt 
i hela landet, när det gäller cirklar, deltagartimmar, kulturarrangemang etc. Utifrån 
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Folkbildningsrådets krav på måldokument, verksamhetsplan och utvärdering har de 
utvecklat en modell där de utvärderar sin verksamhet genom att beskriva ambitioner 
och delmål tillsammans med utfallet.  

Utvärdering av verksamheten 
De värderade sin verksamhet 1998 utifrån 7 olika ambitioner och överträffade 
samtliga. 

1. Prioritera föreningsutveckling, ledarutbildning och folkhälsa 

2. Fördela verksamheten i kommunerna i enlighet med befolkningsmängd 

3. Erhålla verksamhet i 40 idrotter 

4. Erhålla verksamhet i 300 av länets klubbar. 

5. Erhålla minst 40 % kvinnor i sin verksamhet 

6. Genomföra 60 000 studietimmar 

7. Genomföra 500 kulturarrangemang 

De beskriver 18 olika delmål för 1998 inom olika områden av sin verksamhet och 
presenterar årets utfall direkt efter varje delmål. På frågan, om det inte är svårt, att 
mäta dessa delmål, svarar Eklund:  ”Vissa mått är kvantitativa och de har vi lätt att 
värdera eftersom allt bokförs. Det är ett oerhört statistikflöde i vårt redovisnings-
system. De kvalitativa målen är jättesvåra att se och väldigt svåra att klara ut. Det 
landar ytterst igen i det att deltagaren fritt och frivilligt deltar i någonting, vilket är 
det yttersta tecknet så att säga på att det finns en kvalitet. Man förutsätter att Du inte 
viker en lördag eller en kväll för en kurs, om inte den är meningsfull.”  

Exempel: 

Delmål 

• Utifrån varje specialidrottsdistriktsförbunds behov erbjuda ett administrativt och 
pedagogiskt stöd för utbildnings- och utvecklingsverksamheten. 

Utfall  

• Under verksamhetsåret har samarbetet med våra specialidrottsdistriktsförbund 
ökat och samverkansavtal tecknats med Fotboll, Ishockey och Orientering. 

Delmål  

• Ta minst en kontakt med varje cirkelledare i pågående cirkel 

Utfall  

• Ambitionen att ta minst en kontakt med varje cirkelledare genom SISU 
medarbetaren eller vår kontaktperson har inte uppnåtts. 
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Delmål 

• Särskilt uppmärksamma ungdomarnas situation inom vårt läns idrott och 
prioritera insatser inom den ordinarie verksamheten och projekten etik, 
invandrare och tjejer. 

Utfall 

• Vi har uppfyllt delmålet med en prioritering av etik-, invandrar- och 
tjejprojekten. 

 

Balans- och resultaträkning 1998 
Här ges enbart en sammanfattande beskrivning av de finansiella rapporterna då de 
redovisas mer i detalj i kapitel 5. Modellen över balansposterna 31.12.1998 i figur 4:2 
visar den faktiska storleken av posterna och relationen dem emellan. 

 

 
 
Figur 4:2  SISU:s balansposter 31.12.1998 

 
De enda skulder som SISU i Örebro län har ingår i rörelsekapitalet. Trots att likvida 
medel uppgår till 723 tusen kronor blir rörelsekapitalet negativt, dvs. kortfristiga 
skulder överstiger omsättningstillgångar. De tycker själva att det egna kapitalet är för 
litet och måste byggas upp för att få trygghet och stabilitet i organisationen. 

SISU omsatte drygt 7 miljoner kronor under 1998. De fick 85 % av sina pengar i form 
av bidrag från olika myndigheter. Deras bidrag kommer framför allt från staten, kom-
munen och landstinget. Det är Folkbildningsrådet som fördelar de statliga bidragen 
mellan de 10 studieförbunden utifrån vissa anvisningar. SISU konkurrerar således med 
andra studieförbund om dessa bidrag. De får också deltagaravgifter från dem som 
deltar i studiecirklar och kulturarrangemang. Omfattningen av verksamheten, värderad 
i antal studietimmar, deltagare i olika kulturprojekt etc., påverkar intäkterna i form av 
deltagaravgifter men också storleken på de bidrag man får. Omfattningen av årets 
verksamhet påverkar inte årets bidrag utan senare års bidrag. Den resurs som de fri-
villiga cirkelledarna tillför och som utgör en förutsättning för verksamheten syns inte i 
resultaträkningen. 

De har valt en kostnadsslagsindelad resultaträkning för att den är enklast både att 
framställa och att följa upp. Den folkbildande verksamheten är uppdelad i 110-120 
delar med resultatenheter. Det innebär att om de skall framställa en funktionsindelad 

 Negativt 
 Inventarier Rörelsekapital 
 248 Tkr 123 Tkr 
  Eget kapital 
  125 Tkr 
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resultaträkning måste kostnaderna fördelas på 110-120 funktioner, vilket skulle bli 
alltför komplicerat. Eklund tror att antalet projekt kan uppgå till 500 och sedan har de 
samma system när det gäller kursverksamhet. De kan se exakt vad plus och minus blir 
för ett projekt. Vissa större projekt som de måste särredovisa blir en resultatenhet och 
då krävs det att de skall kunna särskilja det projektet. Det är en labyrint av olika upp-
följningar, där det finns en exakt kontroll på allt i den verksamhet som är igång. De 
har många stora fasta kostnader, som de inte fördelar ner på alla nivåer som t ex per-
sonalkostnader.  

Begrepp i redovisningen 
På frågan i vilken utsträckning de använder företagstermer, när ekonomin diskuteras 
svarar Andersson att de aldrig diskuterar ekonomin internt, mer än när de skall göra 
bokslut. Personalen är ganska van att läsa resultatrapporter, eftersom de utgör 
styrmedel för verksamheten och då gäller det direkta intäkter/kostnader, framförallt 
kostnader som de har på sina respektive föreningar/förbund. Annars finns det enligt 
Andersson ingen anledning att överhuvudtaget diskutera de här frågorna. I ett företag, 
menar han, är årsredovisningen central medan den blir en bisats för SISU. SISU:s 
företrädare ser det inte som ett stort problem att använda begrepp som kommer från 
affärsvärlden, även om begreppen får en annan innebörd i deras sammanhang. 
Andersson säger: ”Att använda andra begrepp kan ju ställa till det också för dem som 
är vana att läsa ekonomiska rapporter och den typen av information och som har 
gjort det i företagssammanhang. Vi har lånat den begreppsvärlden, även om vi inte 
har ett ekonomiskt mål som ett företag har. Jag ser egentligen inga större problem 
med det. Det gäller ju i så fall syftet med hela balans- och resultaträkningen. De är 
rätt svåra att tyda”.  

Revision 
I SISU:s stadgar står det: ”Finansiärer och intressenter ska vara säkra på att pengar 
och resurser används enligt överenskommelser, bestämmelser och avtal” (Stadgarna s. 
6). Genom att låta räkenskaperna revideras av revisorer ökar rapporternas tillförlitlig-
het. Revisorerna skall ta del av styrelsen protokoll och verksamhets- och förvaltnings-
berättelser, samt framföra sina synpunkter och erinringar till förbundsstyrelsen. 
SISU:s förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två revisorer som valts av 
SISU-stämman. Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller 
godkänd, medan den andra är förtroendevald. Den auktoriserade revisorn har även 
företag som klienter, men är förbundsrevisor i bl.a. fotbollsförbundet och har flera 
ideella organisationer som förtroendevald dvs. inte som uppdrag via en revisionsbyrå 
utan som privatperson. 

Andersson tycker inte att revisorerna har påverkat årsredovisningarnas utformning och 
innehåll särskilt mycket. Han säger samtidigt att det ibland framgår ganska tydligt att 
vissa av dem som granskar utgår ifrån någon slags företagsvärld, med begrepp och allt 
som kommer ifrån företagsvärlden, men inte är applicerbart på deras verksamhet. På 
frågan om revisorn har visat förståelse för den ideella verksamheten och de förhållan-
den som råder i den svarar han att ibland får de argumentera för det. Bidragssystemet 
för deras verksamhet är väldigt krångligt och de framhåller att det är en fördel att båda 
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deras revisorer varit med ganska länge och är insatta i SISU:s sätt att jobba. I 
Revisionsberättelsen för 1998 står följande att läsa: 
 

Revisionsberättelse 
 
Undertecknade, som utsetts att granska SISU Örebro Läns (Svenska Idrottsrörelsens 
Studieförbund), räkenskaper och förvaltning för tiden 1 januari till den 31 december 
1998, får härmed avge följande berättelse. 
 
Vi har tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar som lämnar uppgift om 
styrelsens förvaltning och ekonomi, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som vi 
ansett erforderliga. 
 
Under revisionen har icke framkommit anledning till anmärkning beträffande SISU:s 
förvaltning. 
 
Vi tillstyrker 
 
att årsstämman fastställer framlagda resultat- och balansräkningar per den 31   
 december 1998 samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under den tid som revisionen 
 omfattar. 
 
 
Örebro 1999-03-04 
 
Kaj Gustafsson   Stefan Wenlöf 
Auktoriserad revisor 

 

I stadgarna står att revisorerna skall ta del av verksamhetsberättelsen. Det står inget i 
revisionsberättelsen om att de granskat den verbala texten. (Stadgarna s.6.) På frågan 
om revisorerna granskar den svarar Andersson: ”Det är väl kanske det sämsta och det 
gäller alla revisorer som jag har stött på. De tittar i stort sett på ekonomin och väldigt 
lite på innehållet i själva verksamheten. Revisorn brukar också uttala att det ligger på 
årsmötet att ta ställning till verksamheten medan de tittar på ekonomin. De tittar 
aldrig på om vi t ex följer upp ett projekt eller beslut på ett styrelsemöte för att det 
behöver effektiviseras. Det gäller också den förtroendevalda revisorn.”  

SISU genomför vissa projekt där det krävs att någon av revisorerna skriver under, men 
det handlar om små summor och då kontrollerar de som regel bara resursnyttjandet. 
Andersson framhåller att det inte finns något fall där de gått in på om SISU har upp-
nått sina mål i verksamheten eller liknande. Han menar att de inte har någon känne-
dom om det.  
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4.1.5 Vem använder årsredovisningen? 
Eftersom den här studien har ett producentperspektiv nöjer jag mig med att studera 
producenternas syn på vilka det är som använder årsredovisningen. På frågan vilka det 
är som läser verksamhetsberättelsen och de finansiella rapporterna svarar Andersson 
skämtsamt: ”Stig T. Ha ha ha.” Han samlar sig sedan och menar att den går ut till 
samtliga medlemmar, till alla föreningar och riks, samt stat, kommuner, landsting, ja 
alla bidragsgivare. Enligt Andersson har SISU ett förvaltningsansvar gentemot med-
lemmarna. När en organisation är medlem i SISU centralt så är den med automatik 
medlem lokalt. Det är främst de olika idrotterna som är medlemsorganisationer och 
det finns cirka 69 idrotter i landet varav kanske 50 är verksamma i Örebro Län. SISU 
är ansvarigt inför medlemsorganisationerna, som godkänner och har en viss röstlängd 
på årsmötet enligt stadgarna.  

Eklund säger: ”Jag har aldrig hört om någon som ’gått in’ i årsredovisningen. Cen-
tralt tittar de på hur det ser ut i hela landet, vilket naturligtvis har ett värde. De kan 
skönja och få en viss bild av det samlade kapitalet. Sen är det enstaka handläggare i 
kommunerna men de tittar knappast på ekonomin i någon högre grad utan det är mer 
att de bläddrar lite i verksamhetsberättelsen. Ekonomin i sig är ointressant för dem. 
Bidrag sker på andra premisser. Det är inte så att de tittar och säger ”oj ni har ett 
stort överskott ni får mindre bidrag”, så gör de inte utan bidragen får vi utifrån den 
verksamhet vi redovisar i konkurrens med andra studieförbund.” Han fortsätter 
”Varje medarbetare är mån om att hålla sin budget inom de projekt som de jobbar 
med och gör det också. Jag ser helheten. Vi lägger en 0-budget, sen ser vi vad vi har 
fått för ökade intäkter och vilka strategiska beslut vi kan ta utifrån det. Då ser vi om 
det balanserar. Men hur det ser ut i själva bokslutet är egentligen inte särskilt 
intressant för mig.”  

Andersson framhåller: ”Verksamheten är känd, så vi behöver inte ens titta på ett 
ekonomiskt utfall för att veta hur verksamheten går. Om det skulle inträffa något kan 
vi peka på att det här kommer att få konsekvenser för resultatet på något sätt och att 
vi måste göra något åt det. Det är inte alls som ett företag där framtiden är väldigt 
osäker och där försäljning och andra saker kan påverkas mycket snabbt.”  

Vilken information vill användarna ha?    
Årsredovisningen behandlas på årsstämman, som går igenom och läser rubrikerna. 
Revisorerna läser upp sin revisionsberättelse och ansvarsfrihet lämnas. De kan behöva 
förklara ett underskott, men annars har det aldrig varit någon diskussion kring det 
ekonomiska. På sista årsmötet närvarade 42 deltagare från 31 specialdistriktsförbund. 
Utav de totalt 50 specialdistriktsförbunden är några oerhört små.  

På frågan om SISU:s årsredovisning ligger till grund för några beslut svarar Anders-
son att den egentligen inte gör det. Han kan inte se någon likhet med den funktion 
årsredovisningen har i ett vinstdrivande företag. Bidragen bestäms utifrån andra 
kriterier. Det är i princip SCB:s statistik som skickas vidare och ligger till grund för 
bidragen. Dessutom kräver folkbildningsrådet att de för att erhålla bidrag ”skall ha 
fastställt ett måldokument, utarbetat en plan för uppföljning och utvärdering samt 
årligen upprättat en verksamhetsberättelse”. Det är ett grundläggande kvalitetskrav.  
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Han menar att det egentligen är ointressant hur årsredovisningens ekonomiska rap-
porter ser ut. ”Om vi skulle göra stora överskott eller underskott så skulle det inte 
påverka bidragen på något sätt. Möjligtvis att det skulle vara pedagogiskt besvärande 
om vi gjorde för stora överskott.”  

Enstaka handläggare bläddrar i verksamhetsberättelsen men ekonomin är enligt 
Eklund ointressant för dem. Eklund menar att själva bokslutet inte heller är särskilt 
intressant för honom. Det är ett par poster i balansräkningen som han vill ha koll på. 
Det kan vara intressant att jämföra SISU i Örebro län med andra. De har i verksam-
hetsberättelsen gjort jämförelser mellan statistiken över verksamheten i sitt distrikt och 
statistiken i övriga SISU distrikt i landet samt med statistik från andra studieförbund i 
länet för att ge en bild av verksamheten.  
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4.2 Vårdförbundet. 

4.2.1 Inledning 
De första fackföreningarna i Sverige bildades för mer än 100 år sedan. Det var på 
1880-talet som allt fler arbetare inom främst industrin började organisera sig. På den 
tiden bestämde arbetsgivaren helt och hållet över arbetsplatsen och sina anställda. Det 
skulle dröja in på 1900-talet innan arbetsgivarna tvingades acceptera fackföreningar 
och man började sluta avtal om löner och anställningsvillkor. Tjänstemännen var 
senare än arbetarna med att organisera sig, men i spåren av den ekonomiska krisen 
efter första världskriget blev fler och fler tjänstemän fackligt medvetna. En tidig 
facklig seger blev 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt, som gav anställda 
laglig rätt att förhandla med arbetsgivarna via sina organisationer. Under 1960-talet 
och 1970-talet byggdes bl.a. sjukvården, barn-omsorgen och skolorna ut, och de 
offentliga tjänstemännen blev allt fler. (www.tco.se.) 

Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund (senare Vårdförbundet) 
bildades 1977. Ordföranden i avdelningen, Marianne Lundqvist spelade en viktig roll 
vid tillkomsten av det nya förbundet. Hon var en av de första personalrepresentanterna 
i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Sveriges alla sjuksköterskor, laboratorie-
assistenter, barnmorskor och medicinsktekniska assistenter skulle gå samman i ett 
förbund. Lagar och kollektivavtal på det personalpolitiska området duggade tätt i 
mitten av sjuttiotalet. Målet var att förbundsbildningen skulle vara klar då. Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) trädde i kraft i januari 1977. I november 1976 
bildades Stockholms länsavdelning. Medlemmarna skulle få inflytande över sin egen 
arbetssituation direkt på arbetsplatserna och facket skulle genom förhandlingar kunna 
påverka i stort sett alla frågor som hade med förhållandet arbetsgivare och arbetstagare 
att göra. (Karin Olsson, 2002 s.23-24.) 

Vårdförbundet ingår i TCO och utgör ett av deras 17 medlemsförbund. Förbundet har 
21 lokalavdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en företrädare som 
representerar förbundet. Verksamheten finansieras med medlemmarnas medlems-
avgifter och förbundet hade 112 000 medlemmar år 2003. (www.vardforbundet.se.) 

Vårdförbundet (VF) är partipolitiskt obundet och organiserar biomedicinska analy-
tiker, legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt 
studenter inom respektive utbildning. I sin verksamhet ska de: 

• utveckla och stärka yrket samt främja den enskilda individens utveckling i sin 
yrkesroll  

• förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och 
möjligheter till utveckling i arbetslivet 

• påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regio-
nalt, nationellt och internationellt 

• påverka utvecklingen i samhällsfrågor (Stadgan s.9). 
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I Stadgan beskrivs de grundläggande värderingarna på följande sätt: 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla är berättigade 
till de fri- och rättigheter som uttalas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna utan åtskillnad av något slag, som etniskt ursprung, sexuell lägg-
ning, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, egendom, börd eller 
ställning i övrigt.” 

Vidare skrivs att alla människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och 
där demokratiska fri- och rättigheter råder. Därför skall alla ha rätt till och tillgång till 
en god och väl fungerande hälso- och sjukvård på lika villkor byggd på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Individens delaktighet, integritet och säkerhet är grundläggande 
värden som vägleder dem som yrkesutövare och yrkesförbund. Rätten och möjligheten 
till delaktighet och medskapande i VF är deras styrka. I deras gemenskap är olikheter 
en tillgång där alla har möjlighet till utveckling. Lösningar kan vara både individuella 
och gemensamma. (Stadgan, s.7.) 

I årsredovisningen skriver de att en stor del av det fackliga arbetet utmynnar ur möten 
mellan människor. Det är i dessa möten som värdefulla erfarenheter utbyts och idéer 
föds. Ewa Fernvall, som är förbundsordförande, skriver i verksamhetsberättelsen 1998 
att fackförbunden befinner sig i en brytningstid. De är på väg mot ett modernare 
arbetssätt, anpassat efter de behov och önskemål som dagens människor har. VF:s 
medlemmar blir allt mer högutbildade och deras självständighet i yrkeslivet ökar. De 
förtjänar ett modernt, självständigt och initiativtagande fackförbund. VF antar utma-
ningen och har ambitionen att leva upp till förväntningarna. 

4.2.2 Vårdförbundets ledning 
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie kongress sammanträder 
vart tredje år. Den består av 190 ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. De 190 
mandaten fördelas mellan avdelningarna. Årsmötet/representantskapet är avdelningens 
högsta beslutande organ. Avdelningen med representantskap indelas så att varje med-
lem har möjlighet att välja ombud dit. Avdelningens styrelse är verkställande organ 
mellan årsmöte/representantskap. (Stadgan s.12-15.) 

4.2.3 Vårdförbundets verksamhet 
(Intervju med Persson, kanslichef 23.4.2003 och Sandegren, intendent 7.5.2003.) 

Vid en jämförelse mellan VF och ett vinstdrivande företag framhåller förbundets 
företrädare att det finns både likheter och olikheter: ”Med ett vinstdrivande företag har 
du en klar idé vad du vill. Det gäller att maximera vinst och minimera kostnaderna. 
Det gör ingenting om man har trevligt på vägen. Men när det gäller ett förtroende-
mannastyrt företag så är inte det poängen, här gäller det att göra av med pengarna på 
bästa sätt, för att uppnå ett resultat eller gå ut med ett budskap. De budskapen kan 
dessutom skifta mellan ordförandeperioder och mellan vad marknaden eller medlem-
marna just nu vill ha eller vad man behöver trycka på för att främja medlemmarnas 
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intresse. Det skiftar ju lite grann från tid till annan och idéer växlar också.” 
(Sandegren) 

”Vi har intäkter och kostnader och vi har tillgångar men egentligen inga skulder att 
tala om. Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det egentligen ganska likt. Vi är ju inte till 
för att skapa vinst utan vi är till för att använda medlemsavgifterna på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Det handlar väldigt mycket om medlemmens ekonomi. Jag tycker inte 
att det är så väldigt stor skillnad. Vi kan öka våra intäkter genom att öka medlems-
antalet och vi kan höja medlemsavgifter och vi kan göra lite andra saker. Istället för 
att lämna 10 % avkastning på någonting, så är vår ambition istället att använda de 
medlemsavgifter vi har till verksamhet som är bra för medlemmarna.” (Persson) 

I den definition av den ideella sektorn som används i denna studie ingår som ett 
kriterium att organisationen skall vara frivillig, vilket innebär att det skall finnas 
någon meningsfull grad av frivilligt deltagande eller givande av bidrag. I VF finns det 
mängder av förtroendevalda som inte är arvoderade och som jobbar fackligt. De gör 
det i stor utsträckning på sin arbetstid men också på sin fritid. De sitter ute på 
avdelningarna och arbetar i verksamheten som fackliga förtroendemän, valda av 
medlemmarna ute på de lokala sjukhusen etc. VF betalar ingen lön, man arbetar 
frivilligt. Intendenten framhåller att om VF skulle arvodera fackliga förtroendemän så 
skulle de inte ha något förbund. Tjänstemännen i VF är däremot anställda och själva 
medlemmar i ett annat fackförbund. 

På frågan om de skapar mervärden likt ett företag i sin verksamhet svarar Persson:  
”Vi pratar också om att skapa värde för medlemmarna. Att skapa värde i medlems-
skapet får delvis en annan betydelse, men det går ganska bra att applicera företags-
ekonomiska begrepp även på ett fackförbund, även om det är rätt ovanligt. De flesta 
tänker kanske inte som vi gör. Men vi började med det för ett par tre år sedan. Det var 
samtidigt när jag tog MBA-examen, som jag på diskussionerna i förbundsstyrelsen 
började tillämpa moderna företagsekonomiska begrepp som t ex värde. Det tycker jag 
har funkat riktigt bra. Det är väldigt fokus på medlemsperspektivet och värdet i med-
lemskapet. Vi har ständiga undersökningar hur medlemmarna uppfattar värdet och 
gör saker för att bättra det och tänker i det perspektivet.” 

”Medlemmarna måste uppfatta att de får ett mervärde annars skulle de inte betala in 
medlemsavgiften. Så tycker man att det borde vara, sedan har vi en organisationsgrad 
på 90-95%. Väldigt många av dem, som kan vara medlemmar hos oss, är medlemmar, 
trots att ett stort antal säger att de inte tycker att de får ut lika mycket som de sätter in. 
Det ser vi ändå som en varningssignal framåt och försöker jobba mycket med det.” 

Sandegren svarar: ”Vi har tänkt mycket mer på mervärden nu för tiden, som att gå in 
och handla medlems-el, för att göra en upphandling centralt så att man kan få bättre 
elpriser. Det var lyckat ett tag. Hem-PC började vi med för att våra medlemmar skulle 
kunna få ett avtal om inte arbetsgivaren ställde upp med en hem-PC. Att skapa trygg-
het för medlemmarna, för om de köper en PC via TCO:s leverantör så har de en 
trygghet. Att det alltid är det absolut billigaste vågar vi inte säga men att det är ett 
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bra paket. Vi tittar lite på sådana grejer. En bra lön och bra arbetsförhållanden är 
vårt huvudsyfte, så någonting annat får aldrig ta överhanden.” 

På frågan vad framgång är i den verksamhet som VF bedriver, dvs. när de själva 
tycker att de har lyckats med sin verksamhet, svarar de: ”Vi har lyckats när vi lyckats 
jobba mot medlemmarna och ändå får ekonomin att gå ihop. Det gäller att nå ut och 
att nå ut med rätt saker. Om man ser det i lite längre perspektiv, så ska vi till att börja 
med hålla medlemsavgifterna så låga som möjligt. Men om man utgår från att det är 
givet att medlemsavgifterna ligger på en viss nivå just nu och vi har som mål att inte 
höja dem, så är det bästa att vi använder pengarna för verksamhet som är bra för 
medlemmarna. I den meningen skall vi göra ett 0-resultat på medlemsavgiften.” 

En input – outputmodell 
I figur 1.1 beskrivs den traditionella redovisningen i en vinstdrivande verksamhet i en 
input-outputmodell i redovisningstermer. Modellen i figur 4:3 illustrerar hur redovis-
ningen av VF:s verksamhet skulle kunna se ut i en motsvarande modell av det som är 
unikt för VF. 

 
Figur 4:3  Input – outputmodell i redovisningstermer av Vårdförbundets verksamhet. 

Omarbetning av modell i figur 1:1. 
 
VF:s verksamhet börjar med inkomster. Resurserna består dels av medlemsavgifter, 
dels av de fackliga förtroendemännens frivilliga arbete. Dessa resurser möjliggör 
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utgifter vilket innebär att de omvandlas till verksamhet som utvecklar och stärker 
vårdyrket, samt främjar den enskilda individens utveckling i sin yrkesroll och för-
bättrar villkor och förutsättningar för yrket mm. Medlemsverksamheten säljs inte och 
ger därmed inga inkomster utan enbart kostnader vilket är möjligt tack vare 
medlemsavgifterna. VF erhåller också olika bidrag som finansierar specifika projekt, 
men förutom dessa bidrag som är av en mycket begränsad omfattning är det 
medlemmarna som både bidrar till verksamheten och som utnyttjar den. Här finns den 
koppling mellan den som bidrar och den som utnyttjar verksamheten, som saknades i 
SISU. 

Förbundet är helt och hållet till för sina medlemmar. I Falks indelning av den ideella 
sektorn i ”klubbar” och ”icke-klubbar” (avsnitt 3.2.3) utgör VF en klubb, som betjänar 
medlemmarna och där medlemskapet är begränsat till dem som betalar medlemsavgift. 
Falk skiljer mellan organisationer som tillhandahåller kollektiva varor/tjänster och de 
som tillhandahåller privata varor/tjänster. VF tillhandahåller både privata tjänster för 
den enskilda medlemmen och kollektiva tjänster för att uppnå kollektiva mål inom 
vården och vårdyrket och finns således både i fält a och i fält c i Falks fyrfältare (figur 
3.2). Nästa fråga blir hur den externa redovisningen av VF:s verksamhet ser ut. 

4.2.4 Vårdförbundets framställning av en årsredovisning 
(Intervju med Persson, kanslichef 23.4.2003 och Sandegren, intendent 7.5.2003.) 

Årsredovisningarna för 1998 och 2001 har studerats. År 1998 påverkas inte årsredo-
visningens utformning och innehåll av någon lagstiftning. De redovisare som fram-
ställer den kan i princip bestämma hur den skall se ut, om de inte är utsatta för andra 
påtryckningar, när det gäller utformning och innehåll. VF kallar hela rapporten för 
verksamhetsberättelse och i den ingår en förvaltningsberättelse, resultat- och balans-
räkning med noter samt statistik över medlemsutvecklingen. I denna studie kallas hela 
rapporten årsredovisning, och innehåller både en verbal berättelse och finansiella 
rapporter, för att få enhetlighet i beskrivningarna av de tre fallen.  

Den verbala berättelsen 1998 
I den verbala berättelsen beskrivs 12 olika mål. Det första målet: ”att resurserna i 
hälso- och sjukvården säkerställer en god kvalitet och att en strukturförändring från 
slutna till fler öppna vårdformer har skett” gäller kvaliteten på hälso- och sjukvården. 
I det arbetet ingår att upprätta ett instrument för vägledning av verksamhetens kvali-
tetsutveckling. De konstaterar att huvudmännen har misshushållat med de anställda, 
vilket medför risker för bland annat utbrändhet som på sikt kan få konsekvenser för 
kvaliteten. I sin utvärdering skriver de ”att målet att resurserna i hälso- och sjuk-
vården ska säkerställa god kvalitet inte kan anses som uppnått utan arbetet måste 
fortsätta”. På samma sätt beskrivs varje mål och avslutas med en utvärdering av om 
målet uppnåddes under året. Det sista målet gäller förbundets resurser och målet är att 
resurserna skall ”förvaltas på ett för medlemmarna effektivt och kvalitativt sätt”. I 
utvärderingen huruvida de uppnådde detta mål skriver de: ”Kongressen 1997 uppdrog 
åt förbundsstyrelsen att anpassa kostnaderna till förutsättningarna i Ekonomi 2001 
till kongressen 2001. Målet att konfliktfonden ska vara 170 miljoner är uppfyllt. An-
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talet anställda har minskat och förbundsstyrelsens arbete präglas av en medvetenhet 
om de knappa resurserna. Till kongressen 1999 kommer förbundsstyrelsen att lägga 
ett förslag till smärre förändringar av fördelningsmodellen.” Det är dessa senare 
rapporter under det sista målet, som VF benämner årsredovisning. 

Utvärdering av verksamheten 
På frågan hur de utvärderar sin verksamhet och om det finns några effektivitetsmått 
som de använder svarar Persson: ”Det grubblade jag väldigt mycket på när jag var ny, 
vad vi skulle använda för nyckeltal, och jag kom väl egentligen aldrig på några som 
var riktigt bra. Det handlar mycket om att försöka göra sådant som ökar värdet i 
medlemskapet och ha koll på det man gör, så att pengarna inte rinner iväg på fel 
saker. Det var därför de detaljerade budgetprocesserna med aktiviteterna kom till. Vi 
måste ha koll på våra stora kostnader, framförallt lokaler och personal, att de gör det 
som förbundsstyrelsen vill att de skall göra och som de tror kan leda till något värde 
för medlemmarna. Att mäta effektiviteten är jättesvårt. Det handlar om att göra rätt 
saker. Det är förbundsstyrelsen som bestämmer vad som är rätt saker utifrån kon-
gressmålen och vi har tydliga mål. Vi jobbar mycket med mål. Ju tydligare mål vi har 
ju mer förankrade de är och ju mer vi arbetar med dem ju lättare är det att ha en 
föreställning om huruvida vi gör rätt saker eller inte. Det är en sorts process som jag 
tycker att vi har blivit bättre och bättre på.”  

Balans- och resultaträkning för 1998  
Här ges enbart en sammanfattande beskrivning av de finansiella rapporterna. De 
redovisas mer i detalj i kapitel 5. Modellen över balansposterna 31.12.1998 i figur 4:4 
visar den faktiska storleken av posterna och relationen dem emellan. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 4.4  Vårdförbundets balansposter 31.12.1998 
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De enda skulder som förbundet har ingår i rörelsekapitalet, förutom att 30 % av 
periodiseringsfonden utgör en långsiktig skatteskuld. Alla andra fonder redovisas som 
eget kapital. 1998 utgörs tillgångarna till drygt 80 % av värdepapper och det egna 
kapitalet utgörs till större delen av konfliktfonden. 

VF omsatte knappt 177 miljoner kronor detta år. Medlemsavgifterna utgör 82 % av de 
totala intäkterna, varför medlemmarna får betraktas som deras främsta intressenter. De 
konkurrerar inte om medlemmarna med något annat förbund, eftersom VF är det enda 
förbundet för dessa yrkeskategorier. VF behåller och vinner nya medlemmar genom 
att bedriva en verksamhet som är bra för medlemmarna. De förvaltar ett kapital som 
ger finansiella intäkter, varför fondförvaltare skulle kunna utgöra en intressent. De får 
också bidrag till vissa projekt, men dessa uppgår bara till 2,4 % av de totala intäkterna.  

Resultaträkningen är kostnadsslagsinriktad och innehåller 15 olika kostnadsposter. 
VF:s företrädare framhåller att det även i ett fackförbund handlar om ekonomistyr-
ning. De måste hålla reda på pengarna. Vården måste följa upp att de gör det de ska 
och att det kostat ungefär det de har tänkt; - om inte, så måste de veta varför. De har 
en skyldighet i förhållande till medlemmarna att redovisa vad de använde pengarna till 
och då måste de göra det på något sätt som är genomskinligt. En funktionsindelad 
resultaträkning skulle vara lättare för medlemmarna att tolka, men kanslichefen menar 
ändå att den kostnadsslagsindelade ger bättre information, då den är mer genomskinlig 
än om man klumpar ihop det. De hade en funktionsindelad tidigare men hade ingen 
bra metod för kostnadsfördelning så jämförelsesiffror mellan åren blev missvisande. 
När det gäller det frivilliga arbetet, dvs. de fackliga förtroendemännens tjänster så 
redovisas inte den resursförbrukningen i resultaträkningen. 

Begrepp i redovisningen 
På frågan om de i förbundet, som inte är ekonomer, förstår alla redovisningstermer 
svarar Persson:  ”De som inte är ekonomer talar inte om intäkter, kostnader eller 
resultat. De kan inte ens de begreppen. ” Persson är tveksam till att medlemmen 
generellt kan förstå balans- och resultaträkningar. Frågan är hur medlemmarna skall 
tolka de olika posterna i resultaträkningen. På min fråga vad resultatposten i VF:s 
resultaträkning kommunicerar svarar Persson: ”Resultat med den mening som det har i 
en resultaträkning är inte ett resultat med samma mening som resultat i svenska 
språket. Det som står på sista raden är ett resultat. Man har intäkter och man har 
kostnader och sedan blir det ett resultat. Det är ett ekonomiskt resultat, det tycker jag 
nog. Det är inte ett totalt resultat men ett resultat av den ekonomiska förvaltningen.”  

Sandegren kan inte minnas att de har diskuterat begreppet resultat någon gång. Han 
tror, att de har sneglat mycket på att de skall uppfylla bokföringslagen: ”Vi skall se ut 
som andra. Man skall känna igen sig även i en sådan här rapport. Vi har t ex banken 
som motpart som skall kunna läsa och kolla att vi är kreditvärdiga. Det kan de se i 
balansräkningen. Men resultatet i resultaträkningen, som i ett företag är ett mått på 
prestation, är något annat här, fast det ser likadant ut, men diskussionen har aldrig 
varit uppe.”  
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Revision 
Rapporternas tillförlitlighet ökar genom att räkenskaperna revideras av revisorer. VF 
har förutom den auktoriserade revisorn också förtroendevalda verksamhetsrevisorer 
som granskar att VF gör det de ska verksamhetsmässigt. Verksamhetsrevisorerna 
kommer från förbundet, de har jobbat som ordförande på avdelningarna, suttit i sty-
relsen, så de kan verksamheten. Alla revisorer väljs på kongressen. Årsmötet beslutar 
om verksamheten och sedan måste VF genomföra den eller förklara varför de inte 
gjort det. De olika revisorerna arbetar tillsammans och har sina egna interna möten för 
att kolla av hur det fungerar. I VF tycker de att deras auktoriserade revisor förstår den 
ideella sektorn och försöker också använda honom som rådgivare. Han har även andra 
fackförbund och liknande organisationer som klienter. De menar att det är en fördel att 
han förstår deras verksamhet, eftersom diskussionerna blir lite annorlunda än i ett 
vinstdrivande företag.   

På frågan hur mycket den auktoriserade revisorn har påverkat utformningen och 
innehållet i årsredovisningen svarar Persson: ”Väldigt lite eftersom vi följer någon 
sorts lagstiftning som finns och försöker redovisa på ungefär samma sätt som vanliga 
företag gör. Sedan kan man ha detaljdiskussioner och då är det klart att revisorns 
synpunkter har betydelse. I stora drag tror jag inte att revisorn påverkar oss.” 
Sandegren tror däremot att det är revisorn som har påverkat dem att följa bokförings-
lagen, vilket de i princip har försökt göra hela tiden. I revisionsberättelsen för 1998 
står följande att läsa: 

 
Revisionsberättelse 
Till kongressen i Vårdförbundet 
 
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i 
Vårdförbundet för år 1998. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den 
samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om styrelseledamot har handlat i strid med 
förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan.  
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed varför vi tillstyrker  
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs. 
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Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets 
stadgar, eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet, varför vi tillstyrker 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Stockholm 23/6 1999 
 
Benny Wieweg Randi Eriksson Elisabeth Sjöström 
Auktoriserad revisor 

 

 

Det går inte att utläsa av revisionsberättelsen huruvida revisorerna har granskat den 
verbala berättelsen dvs. beskrivningen av vad som åstadkommits i verksamheten. På 
min fråga svarar Persson: ”Ja de förtroendevalda gör det rätt så aktivt, men det gör 
Benny också men han har sällan synpunkter på den delen utan det som KPMG har 
synpunkter på är den delen som kallas förvaltningsberättelse inom ramen för själva 
årsredovisningen. De förtroendevalda revisorerna kommer från verksamheten och har 
suttit i förbundsstyrelsen båda två och de granskar och besöker lokala avdelningar 
och träffar oss regelbundet och de brukar följa verksamheten. Sedan försöker de 
också att granska ekonomin men där är de väldigt beroende av KPMG.” 

Även Sandegren menar att revisorerna läser hela verksamhetsberättelsen. Det ligger ju 
i deras uppdrag att titta på den och de kan ju ha åsikter om uppställning och sådant, 
men de har inte lika mycket att säga till om där. Han framhåller att revisorerna ska 
godkänna hela verksamheten.  

4.2.5 Vem använder årsredovisningen? 
(Intervju med Persson, kanslichef 23.4.2003 och Sandegren, intendent 7.5.2003) 

Eftersom denna studie har ett producentperspektiv är det producenternas syn på 
årsredovisningens användare som studeras. På frågan vilka som använder årsredo-
visningen svarar Persson:  ”Nu har vi bestämt oss för att den i första hand är produ-
cerad för medlemmarna. Innan tror jag att det var rätt så otydligt för oss vem som 
egentligen skulle ha den. År 1998 kan det ha varit ganska otydligt. Att det var 
styrelsens berättelse var vi på det klara med, men vem som vi egentligen skrev den  
för, det var inte särskilt klart.”  

VF förvaltar medlemmarnas pengar och har ett förvaltningsansvar gentemot med-
lemmarna. Kongressen är VF:s stämma. Revisorerna kommer till kongressen och 
informerar om ifall de har skött sig eller inte. Revisorn läser upp revisionsberättelsen 
och kongressen ger styrelsen ansvarsfrihet. Sandegren tillägger:  ”Förutom medlem-
marna som ’slänger sig’ över den varje år, så är det naturligtvis våra ’gemensamma 
vänner’, våra andra förbund, TCO-förbund. Rådgivare, fondförvaltare vill se vår 
ekonomiska ställning. Om vi ska vi gå ut och teckna avtal med någon vill de att vi 
skickar över vår årsredovisning. Vi betraktas som vilket företag som helst när det 
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gäller affärsrelationer. Då vill man se en årsredovisning, att vi har pengar och en bra 
ekonomi.” 

Vilken information vill medlemmarna ha? 
Sandegren tror att medlemmarna läser verksamhetsberättelsen och kanske kollar om 
det har gått ”bra” eller ”dåligt”. Han kan tänka sig att de vill se att ”det verkar ok”, att 
VF inte har gjort av med för mycket pengar, men tror inte att de tittar på detaljer. På 
frågan om medlemmarna vill se siffror eller bara den verbala beskrivningen av mål 
och utfall, svarar Persson:  ”Jag vet inte om jag törs tro något om det. Jag tror att det 
är oerhört varierande. Våra medlemmar är över huvud taget väldigt lojala och 
engagerade och svarar på frågor i en grad som gör mig häpen. Jag kan tänka mig att 
de som kommer över en årsredovisning läser den. I den mån de kan tränga in i 
siffrorna är de säkert intresserade av det också.”  

På frågan om det fattas några beslut utifrån informationen i årsredovisningen och om 
årsredovisningen kan vara en slags grund för om medlemmarna skall fortsätta sitt 
medlemskap eller inte, svarar VF:s företrädare att medlemmarna egentligen värderar 
helt andra saker. Det handlar om hur de uppfattar den lokala företrädaren, hur de 
tycker att det funkar på arbetsplatsen, vilket stöd de får i juridiska frågor när de 
behöver hjälp och hur de uppfattar VF i media. Hon tror att årsredovisningen är 
ganska oviktig för medlemmarna. I VF försöker man numera fokusera på medlems-
värdet och försöker beskriva verksamheten ur ett medlemsperspektiv för medlem-
marna. Beslut kan däremot fattas inom organisationen utifrån en årsredovisning som 
exempelvis visar en stark ekonomi. Då kan man planera vilka insatser man skall göra 
framöver och besluta om olika åtaganden.  

Sandegren tror att det finns intresse av att kunna jämföra VF med andra organisa-
tioner. Man skulle kunna titta på konfliktpengar per medlem. Men säger han, vi har 
ingen möjlighet att jämföra oss med SIF som har en enorm massa pengar. VF lever 
enligt Persson inte i en konkurrenssituation med andra fackförbund. Hon säger att det 
är ganska tydligt för ett yrkesförbund vilka de skall organisera.  
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4.3 Svenska Röda Korset 

4.3.1 Inledning 
För att få en historisk bakgrund till Svenska Röda Korset får vi gå tillbaka ända till 
mitten av 1800-talet. I juni 1859 var den unge schweiziske affärsmannen, Henry 
Dunant, på genomresa i Italien. Denne schweizare blev av en slump vittne till ett av 
dåtidens värsta slagfält, vilket ägde rum i trakten kring Solferino. När striderna var 
över rådde totalt kaos. Överallt låg döda och sårade soldater övergivna på slagfältet. 
Tillsammans med traktens kvinnor, tillbringade Dunant de närmaste dagarna med att 
försöka ta hand om de sårade. Han märkte att trots att det fanns överflöd av mat, 
vatten och förband, svalt och förblödde soldaterna. Detta pga. bristen på organisation 
och människor som försåg de sårade med dessa förnödenheter. Väl hemma i Genève 
började schweizaren att planera för en internationell organisation, som i fredstid skulle 
förbereda och utbilda frivilliga för att ta hand om sårade i krig. Idéerna samlade han i 
en bok som fick stort genomslag i Europa. Fyra år senare, 1863, bildades Röda Korset 
i Genève, samtidigt presenterades den första av hitintills fyra Genèvekonventioner, 
dvs. lagar för att mildra krigets verkningar. (Röda Korset, Världens största mänskliga 
skyddsnät, s.4-5.) Sverige anslöt sig till konventionerna 1864, ett år efter organisa-
tionens bildande (I fjol 2001, s.2). Dunant tilldelades Nobels första fredspris 1901. 
Organisationen har därefter förärats med ytterliggare tre nobelpris, 1917, 1944 och 
1963. Idag finns Röda Korset tillsammans med sin systerorganisation Röda 
Halvmånen, representerad i 181 länder. (I Fjol, 2004 s.20.)  

Svenska Röda Korset (SRK) är Sveriges största humanitära organisation och en av 77 
insamlingsorganisationer som idag är medlemmar i branschorganisationen Frivillig-
organisationernas Insamlingsråd – FRII, men det finns också många mindre 
insamlingsorganisationer som inte är medlemmar i FRII. Medlemsantalet i SRK har 
minskat under de senaste åren men vid årsskiftet 2001/2002 hade man drygt 317 000 
medlemmar och av dessa arbetade var tionde aktivt och frivilligt inom organisationen. 
Utgångspunkten för Röda Korsets frivilligarbete är de s.k. mötesplatserna, som ofta 
ligger i anslutning till någon av Röda Korsets butiker, Kupor, där insamlade kläder, 
möbler och prylar säljs. På mötesplatserna finns personal och frivilliga för att kunna 
möta människor som behöver stöd. För närvarande finns 281 Mötesplatser i över 60 
procent av landets kommuner. (www.redcross.se.) SRK:s verksamhetsidé är att 
förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas. 
Det innebär: 

• att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet 

• att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande 

• att skydda liv och hälsa 

• att främja ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan 
alla folk. 

(I Fjol, 1998 s.4.) 
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4.3.2 Röda Korsets ledning 
SRK:s centrala och lokala organ leds av riksstämman och centralstyrelsen och har sitt 
säte i Stockholm. Riksstämman är det högsta beslutande organet och utgörs av valda 
ombud för medlemmarna från olika lokalföreningar, ledamöterna i centralstyrelsen 
och tio ombud från ungdomsförbundet utsedda av riksårsmötet. I Riksstämmans 
uppgifter ingår bl.a. att behandla årsredovisningen för SRK:s centrala verksamhet 
samt revisionsberättelsen över centralstyrelsens verksamhet och förvaltning. Det är 
centralstyrelsen som ansvarar för SRK:s nationella och internationella verksamhet 
samt företräder SRK i internationella rödakorsrörelsen och i externa sammanhang. 
Centralstyrelsen biträds av ett huvudkontor under ledning av en generalsekreterare. 
(Stadgarna §§ 8, 11,13 och 16.) 

4.3.3 Röda Korsets verksamhet. 
(Intervju med Jonsson, redovisningsansvarig och Widlund, ledningscontroller, 
5.4.2001.) 

På frågan vad de själva uppfattar som den stora skillnaden mellan SRK och ett vinst-
drivande företag svarar de: ”Vi är inte vinstdrivande. Vi ska utnyttja de intäkter vi får. 
Dem ska vi bedriva verksamhet för. Vi ska leva upp till förtroendet hos dem som har 
skänkt de här pengarna via insamlingar. Det vill vi redovisa, dvs. vad vi har gjort. 
Ägarförhållandet skiljer sig också. Det finns inga ägare, men däremot finns det med-
lemmar. SRK är en medlemsorganisation med riksstämma.”  

SRK får olika slag av resurser för att kunna bedriva sin verksamhet. En väsentlig skill-
nad mellan SRK och ett vinstdrivande företag är att SRK erhåller resurser, som inte 
bara utgörs av pengar utan även av frivilligt arbete och varor. SRK är helt uppbyggt på 
frivillighet. Frivilligarbetarna arbetar med flyktingverksamhet, social verksamhet, 
sömnadsprogram samt insamlingsverksamhet. Frivilligarbetet i SRK uppgår till drygt 
6 milj. timmar varje år (Årsboken, 2004 s 45). På frågan varför alla dessa människor 
ställer upp frivilligt svarar Jonsson: ”Det finns nog många motiv, men ett motiv kan 
vara, att de känner att de gör något vettigt, träffar folk och gör viktiga saker. Det har 
nog också en rent social funktion även för dem som arbetar i SRK, sedan får inte det 
ta överhand, då har det blivit fel men det är inte fel det heller.”  

Jonsson och Widlund ger följande spontana beskrivning av SRK:s verksamhet och vad 
framgång innebär i den verksamheten: ”Vår vision är att förhindra mänskligt lidande i 
världen. Det är vår affärsidé. Men det går inte att mäta, man måste bryta ner målen 
så de blir mer konkreta, delmål så att säga. Det som ofta är synligt är den internatio-
nella sidan, hur många projekt och vad vi hjälpt till med i katastrofer. Det uppfattas 
ofta som tydligt.” 

”Det som inte brukar uppfattas som tydligt är den nationella verksamheten, som inte 
är så känd och som inte syns lika mycket, men är omfattande och omfattar oerhört 
många människor. Den är mycket svårare att kommunicera och svårare att få allmän-
heten att se. Röda korsets roll i samhället är att identifiera behov. Om man utgår ifrån 
mänskligt lidande så måste man först leta efter, vem det är som lider och varför och 
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var Röda korset kan komma in i bilden. Det är väl det som är utgångspunkten. Röda 
korset har ju startat många verksamheter som sedan tagits över av institutioner, stat 
och kommuner. Det handlar om att hitta luckorna i det sociala skyddsnätet. 1930-
1950 var det mycket pionjärverksamhet som folktandvård och matbespisningar. Det 
var de behoven man såg då, men det finns ju andra behov idag. Att vara framgångsrik 
är att lyckas med att hitta vad det är som i dagens samhälle uppfattas som behov och 
var SRK med sin roll skulle passa in med sina grundprinciper och sitt sätt att arbeta.” 

En input - outputmodell 
I figur 1:1 beskrivs den traditionella redovisningen i en affärsdrivande verksamhet i en 
input-outputmodell i redovisningstermer. Figur 4:5 är ett försök att illustrera hur redo-
visningen av SRK:s ideella verksamhet skulle kunna se ut i en motsvarande modell av 
det som är unikt för SRK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figur 4:5  Input – outputmodell i redovisningstermer av Svenska Röda Korsets verksamhet. En 

omarbetning av modell i figur 1:3. 
 

SRK:s verksamhet börjar med inkomster. Givare bidrar med olika resurser som 
pengar, varor och frivilliga tjänster som omvandlas till varor och tjänster åt 
bidragsmottagare. Exempel på detta kan vara att människor som hungrar och fryser får 
mat och kläder och att ensamma människor i det svenska samhället får möta 
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medmänniskor. De som får dessa varor och tjänster ger inte någonting tillbaka. En 
annan typ av output går till bidragsgivare, som får information om olika behov i 
världen och därigenom ges en möjlighet att bidra. De bidrar med olika resurser, men 
får inget annat än glädjen och tillfredsställelsen över att de gjort något gott tillbaka och 
kanske också tillgång till en värdefull social gemenskap. 

SRK förmedlar resurser av olika slag, men det sker också en viss resursomvandlig 
som ger resurserna ett mervärde. Det sker exempelvis när insamlade pengar omvand-
las till varor och tjänster men också när skänkta kläder tvättas, lagas och fraktas dit där 
de behövs och när frivilligarbetarnas tjänster får ett större värde genom att de organi-
seras och får träning inom SRK. Att organisera och träna frivilliga var det grundläg-
gande motivet för att bilda Röda Korset för drygt 140 år sedan. Frivilliga tjänster har 
inkluderats i ovanstående modell men SRK:s finansiella rapporter har inte omfattat 
frivilliga tjänster. De har däremot redovisat en del statistik över antal timmar i årsredo-
visningen. Den glädje och tillfredsställelse som givarna får har inte heller värderats 
och redovisats, vilket naturligtvis skulle vara ännu svårare. 

SRK:s verksamhet skiljer sig från en affärsdrivande verksamhet i det att inkomsterna 
kommer från andra än dem som får nytta av organisationens verksamhet. Det innebär 
att de utgör en ”icke-klubb” enligt Falks klassificering (avsnitt 3.2.3). En icke-klubb 
förser inte sina omedelbara medlemmar med varor eller tjänster utan bidrar till män-
niskor utanför den egna organisationen och särskiljer sig genom att bidragsgivarna och 
de som tar emot bidragen inte är beroende av varandra. Icke-klubbarnas bidragsgivare 
förväntar sig varken en ekonomisk återbäring i form av pengar eller i form av varor 
eller tjänster utan nöjer sig med glädjen och tillfredsställelsen över att de gjort något 
gott. Falk särskiljer också organisationer som tillhandahåller kollektiva varor/ tjänster 
och de som tillhandahåller privata varor/tjänster. SRK tillhandahåller både privata och 
kollektiva tjänster och finns således både i fält a och i fält c i Falks fyrfältare (figur 
3.2). Detta oberoende mellan bidragsgivare och de som utnyttjar verksamheten väcker 
en nyfikenhet på årsredovisningens innehåll och utformning. 

4.3.4 SRK:s framställning av en årsredovisning. 
I denna studie har årsredovisningarna för 1998 och 2001 studerats. År 1998 kunde de 
som producerade årsredovisningen i princip själva bestämma hur den skall se ut, 
eftersom utformning och innehåll inte påverkades av någon lagstiftning. De kallar 
rapporten för Centralstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1998, men jag 
kommer fortsättningsvis för att få enhetlighet i mina beskrivningar att kalla rapporten 
för en årsredovisning, som innehåller en verbal berättelse och finansiella rapporter. 

Den verbala berättelsen 
Magnusson, f.d. ordförande för SRK framhåller i en av deras skrifter att de ofta inte 
kan berätta om det de gör, eftersom de då skulle svika sitt uppdrag och omöjliggöra 
sitt eget arbete ”Vårt uppdrag är att förhindra och lindra lidande i varje läge”, som 
det uttrycks i de sju grundprinciper som utgör Röda Korsets doktrin, ”inte bara i 
Sverige utan i hela världen” (I fjol, 1998, s.6). I den verbala berättelsen i årsredovi-
ningen beskriver de hur de under 1998 på många olika sätt arbetat med att förhindra 
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och lindra lidande. De delar in sin verksamhet i 6 olika områden som utgör rubriker i 
den verbala berättelsen: Föreningsutveckling, Folkrättsarbete, Nationell verksamhet, 
Internationell verksamhet, Informationsverksamhet och Förvaltning. Ett område i 
taget beskrivs med information om vad de olika projekten kostat under året och hur de 
har finansierats. 

Under Nationell verksamhet beskrivs exempelvis att de har handlagt 933 familjeåter-
föreningsärenden under året, ensamma barn har varit inblandade i 46 av dessa ären-
den. Merparten av de frivilliga som utför det praktiska arbetet får stöd och hjälp 
genom lokalorganisationerna, de 1 800 kretsarna, som organiserar verksamheten. 
Under Internationell verksamhet kan man läsa att 150 transporter under året gick från 
katastrofförrådet i Halmstad till 30 olika länder. Under Informationsverksamhet fram-
håller de att kommunikation är en del i strategierna för att nå de övergripande verk-
samhetsmålen. Huvuduppgiften är att vårda och utveckla förtroendet för ”varumärket” 
Röda Korset genom att samordna kommunikationsaktiviteterna. Mediekontakterna har 
varit omfattande. 

Utvärdering av verksamheten 
På frågan hur de utvärderar sin verksamhet och om de använder sig av några effek-
tivitetsmått - om inte i årsredovisningen så kanske internt eller i sina tankar - svarar 
de:  ”Vissa konkreta arbetsuppgifter kan vi mäta t ex hur många leverantörsfakturor vi 
hinner med per dag, där vi inte skiljer oss från någon annan typ av organisation. Att 
mäta resultatet av verksamheten i stort är mer komplicerat. Fast det görs på ett 
systematiskt sätt framförallt inom den internationella verksamheten, där 
hjälpinsatserna analyseras efteråt:  

• Vad som gick fram 

• Hur många vi nådde 

• Hur många mål mat om dagen vi kunde producera 

• Hur många dagar det tog innan vi var framme vid jordbävningen 

• Hur många vi kunde rädda” 

”Vi letar efter andra mått. Det finns analyser men de utgör ju inga nyckeltal som går i 
varje situation. Vi försöker dra slutsatser och gör olika slags utvärderingar. Vad som 
kan mätas är i vilken utsträckning vi lyckas med att synas i opinionsbildningsfrågor, 
när vi går ut och påverkar i svenska samhället i t ex flyktingpolitik. Det går inte att 
mäta effekten i slutändan, men vi kan naturligtvis mäta om det blir uppmärksammat, 
om hänsyn blir taget till det, om vi blir involverade i samtal. Den typen av opinions-
bildning och påverkan kan vi försöka mäta. Andra områden som utbildningar går 
däremot att mäta och det kompletteras med kvalitetsuppföljning så vi räknar inte bara 
antal huvuden. Vad antalet genomförda utbildningar har kostat går också att mäta. 
Det finns sådana verksamheter, som enklare går att mäta och andra, som är väldigt 
svåra att hitta något mätetal på.” 
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”Stämman sätter upp de övergripande målen vart tredje år och tjänstemannaorga-
nisationen bryter ner det till delmål. För att förverkliga planen, bryter vi ner det i mål 
och aktiviteter. Sedan sätts det pengar på vad vi skall göra, vilket gör en budget som 
godkänns av styrelsen och sen följs upp som i ett företag. Det finns ett förvaltnings-
ansvar, som till och med finns med i stadgarna, angående hur vi ska förvalta våra 
pengar. Vi får en hel del arv. Det går att mäta, hur vi förhåller oss till börsindex, 
vilket utgör en måttstock.” (Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.) 
 
Balansräkning och resultaträkning 1998 
Här ges enbart en sammanfattande beskrivning av de finansiella rapporterna då de 
redovisas mer i detalj i kapitel 5. Modellen över balansposterna 31.12.1998 i figur 4:6 
visar den faktiska storleken av posterna och relationen dem emellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 4:6 Svenska Röda Korsets balansposter 31.12.1998 
 

Tillgångarna består till största delen av värdepapper. SRK har enbart kortfristiga 
skulder som ingår i rörelsekapitalet. De har ett antal olika fonder och reserver som 
redovisas mellan skulder och kapitalbehållning och det går inte att utläsa i rapporten 
om de betraktas som skulder eller eget kapital. 

År 1998 omsatte den centrala organisationen 714 miljoner kronor. I bokslutet presen-
teras förutom en sammandragen resultaträkning också 13 olika resultaträkningar för 
olika verksamhetsgrenar. Fortsättningsvis är det resultaträkningen i sammandrag som 
behandlas. En intressant fråga är varifrån SRK får sina resurser. Bidragen från myn-
digheter och offentliga organisationer utgjorde 26 % av de totala inkomsterna under 
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1998. Insamlingar och gåvor från allmänheten utgjorde 19 %. Skänkta varor som är 
värderade och redovisade som intäkter uppgår till 18 % av de totala intäkterna i 1998 
års resultaträkning. Medlemsavgifterna står bara för 2 % av inkomsterna, men med-
lemmarnas frivilliga arbete utgör grunden för hela SRK:s arbete. Resten av intäkterna 
1998 kommer från inkomst av kapital och uppgår till 34 %.  

Resultaträkningen är funktionsindelad och kostnaderna är fördelade på tre huvud-
funktioner: Nationell verksamhet (17 %), Internationell verksamhet (65 %) samt 
Information och Insamling (18 %). Procentsatserna utgör procent av totala kostnader. 
Värt att uppmärksamma är att det finns en kostnadspost ’Skänkta varor’ på exakt 
samma belopp som intäktsposten ’Skänkta varor’. Det är skänkta kläder som redo-
visats som kostnader och värderats till 50 kronor/kg. Redovisningen av skänkta kläder 
som kostnader gjordes när de hade sorterats, tvättats, lagats och skickats iväg. Sam-
tidigt har de redovisat en motsvarande intäktspost på exakt samma belopp. Frivilligt 
arbete redovisas däremot inte i resultaträkningen. 

Begrepp i redovisningen 
Alla de grundläggande begrepp som används i kommersiell redovisning har använts. 
På frågan varför de inte istället valt att i sin redovisning utgå ifrån ett mer specifikt 
behov av information utifrån sitt syfte med verksamheten, svarar de att de inte kunde 
skapa helt egna former utan måste de ha begrepp som andra också använder sig av. 
Deras val av begrepp har att göra med att de förväntar sig att omgivningen är van att 
tolka den här typen av dokument och den här typen av begrepp och då försöker de 
anpassa sig till hur de tror att läsaren vill ha det presenterat. De har däremot inte följt 
det fullt ut och vill framhålla att det också är tveksamt hur läsaren tolkar de olika 
begreppen och också om de inom SRK har samma tolkning av begreppen som den del 
av samhället där dessa redovisningsbegrepp används.  

Jonsson menar att de i ganska stor utsträckning använder den här typen av termer när 
de diskuterar ekonomin internt och att det troligen är i brist på annat. Hon säger: ”Då 
vet vi vad vi menar, men om vi skulle diskutera innebörden av begreppen, så kanske vi 
skulle beskriva det på ett annat sätt än med företagstermer. Begreppen har en annan 
innebörd för oss.” Öhman menar att de verksamhetsansvariga inte talar om ’resultat’ 
på det sättet, utan talar mer om att de måste ha tillräckligt med intäkter för att täcka 
kostnaderna, vilket är det centrala för dem. Skillnaden mellan intäkter och kostnader 
är intressant för dem, men de talar inte om resultat. Widlund menar att det framförallt 
är resultaträkningens begrepp som används, men att det inte är så många som är in-
satta i balansräkningen. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 
24.9.2002.) 

Revision 
Genom att låta räkenskaperna revideras av revisorer ökar rapporternas tillförlitlighet. 
SRK har tre olika typer av revisorer, en förtroendevald revisor, en revisionsdirektör 
från Riksrevisionsverket samt en auktoriserad revisor från näringslivet och alla tre har 
skrivit under revisionsberättelsen. Det står i stadgarna (s.11) att en av revisorerna skall 
ha särskild insikt i ekonomiska frågor, vilket den auktoriserade har. Föreningsrevisorn 
har kontakt med medlemmarna och har god insikt i fältverksamheten och kompletterar 
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på det sättet den auktoriserade revisorn, som med hjälp av sin byrå har gjort den 
finansiella revisionen medan revisionsdirektören från RRV och den förtroendevalda 
föreningsrevisorn har deltagit i gemensamma revisionsmöten.  

På frågan vilken roll revisorerna har haft när det gäller årsredovisningens utformning 
och innehåll svarar SRK:s företrädare, att revisorerna inte styrt hur de skall samman-
ställa siffrorna och inte heller lagt sig i vilka begrepp de använder. Revisorerna har 
styrt så att det inte skall vara några felaktigheter eller vara vilseledande. Den aukto-
riserade revisorn har i viss mån varit en diskussionspartner, men aldrig påverkat 
redovisningen principiellt. Olika frågor har diskuterats och det har varit ett givande 
och ett tagande i diskussionen, där man sökt lösningar som är acceptabla för alla. 
Revisorernas granskning påverkar mera indirekt om det inte gäller direkt vilseledande 
uppgifter. Deras synpunkter kan naturligtvis väga tungt i vissa frågor. (Intervju med 
Jonsson, 13.8.2002.) I revisionsberättelsen för 1998 står följande att läsa: 

 
Revisionsberättelse för Svenska Röda Korsets förvaltning.  
Riksrevisionsverket har förordnat undertecknad Noaksson till revisor för granskning av 
Svenska Röda Korsets centralstyrelses förvaltning. Vidare har Svenska Röda Korsets 
Riksstämma utsett undertecknade Thunberg och Nordh att granska centralstyrelsens 
förvaltning.  
 
Efter fullgjort arbete får vi avge följande revisionsberättelse för år 1998.  
 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed och i enlighet med Stiftelsen för 
Insamlingskontrolls anvisningar.  
 
Vi har tagit del av centralstyrelsens protokoll samt inventerat Svenska Röda Korsets och 
fondernas värdehandlingar, som är deponerade i bank.  
 
Räkenskaperna har varit föremål för fortlöpande revision genom Deloitte & Touche. 
Beträffande Svenska Röda Korsets ekonomi och förvaltning under år 1998 och dess 
ställning vid årets slut hänvisar vi till de i centralstyrelsens årsberättelse intagna 
redovisningarna över medelsförvaltningen.  
 
Revisionen har inte föranlett någon anmärkning i avseende på de till oss överlämnade 
redovisningshandlingarna, inventeringen av tillgångarna eller eljest beträffande 
förvaltningen.  
 
 
 
Vi tillstyrker att centralstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under år 1998.  
 
 
Stockholm den 19 april 1999 
 
Hans Noaksson  Lena Thunberg  Jan Nordh  
Revisionsdirektör  Förtroendevald revisor  Auktoriserad revisor  



 
 72 

 

I revisionsberättelsen sägs inget om att revisorerna har reviderat den verbala berät-
telsen. På frågan om verksamhetsberättelsen granskats av revisorerna, får jag följande 
svar:  ”Den kompetensen ingår inte i deras uppdrag. I och med att vi de senaste åren 
har bakat ihop texten med den ekonomiska rapporten, så vill naturligtvis revisorn 
åtminstone se den ekonomiska redovisningen i texten och då följer hela texten med. Vi 
har en av stämman vald föreningsrevisor, som skall bevaka verksamhetsfrågorna.” 
(Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.)  

Projekt som går genom Internationella Röda Korset revideras med avseende på hur 
medel använts och till vilken nytta. Men om detta framkommer inget i revisions-
berättelsen. Externa finansiärer som Sida och Räddningsverket kräver egna åter-
rapporteringar, medan Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) värnar om de allmänna 
gåvogivarnas intressen. 

4.3.5 Vem använder årsredovisningen? 
Alla medlemmar är intressenter även om stämman är specifik, men informationen till 
andra medlemmar går kanske mer genom medlemstidningen. Förutom att årsredo-
visningen används av stämman så används den också externt för att presenteras för 
journalister, andra företag som visar intresse samt bidrags- och gåvogivare av olika 
slag. Jonsson minns när de någon gång under 90-talet fastställde en ny gemensam 
resultat- och balansräkning, innan hade de många olika varianter. De utgångspunkter 
de hade då var: Vad är det intressenterna vill veta? Och där tror hon att medlemmar 
och givare betraktades som de väsentliga intressenterna. Sida fick ju sina specifika 
rapporter. (Intervju 24.9.2002.) 

Vilken information vill användarna ha?   
Det SRK:s företrädare i huvuddrag tror att intressenterna vill ha svar på är: Var får 
SRK sina pengar ifrån? Vad använder SRK dem till? På frågan vilken funktion resul-
taträkningen har säger Widlund att de ofta får frågor ifrån journalister och att de eko-
nomiska rapporterna vänder sig till dem som är vana att läsa en ekonomisk redovis-
ning framförallt bland representanter från företag och journalister. Vidare säger han att 
de externa som är intresserade av ett samarbete med Röda Korset gärna vill ha en års-
redovisning och se vad man har för typer av kostnader och intäkter och hur balans-
räkningen ser ut.  

Enligt Jonsson och Widlund kan hela årsredovisningen vara ett beslutsunderlag för 
den som är intresserad av att på något sätt ha med SRK att göra. De tror att det finns 
ett intresse av att kunna göra jämförelser mellan olika insamlingsorganisationer utifrån 
de finansiella rapporterna. Ofta bland journalister går de flesta intervjuer ut på 
jämförelser. Antingen så är det trovärdigheten av att pengar kommer fram och vad 
man gör med pengarna eller så är det jämförelse med andra; kostar det mer i admi-
nistration än andra eller har de mer kapital än andra? Jonsson menar att det gynnar 
hela branschen och tycker att det är bättre att intressenterna bygger på fakta än att de 
sitter och summerar och spekulerar själva och drar fel slutsatser, vilket händer ganska 
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ofta. (Intervju, 5.4 2001.) DN:s publicering av lönenivåer med en jämförelse av 
generalsekreterarnas löner i olika insamlingsorganisationer utgör ett exempel på detta. 

Jonsson jämför gåvogivare med kunder, som köper en bil och ger följande exempel:  
”Vi kan fråga oss, vad det är för produkt, som våra intressenter köper? Om Du köper 
en Volvo så är Du intresserad av att bilen fungerar och att Du kommer dit Du ska. Du 
bryr dig inte så mycket om vilka pengar, som de finansierat motorn med, det är 
ganska ointressant. Ger Du pengar till SRK så köper Du också någonting, för att Du 
tror att de pengarna kan förvandlas till någonting mer än vad Du skulle kunna göra 
själv. En del av det Du köper handlar om att ha förtroendet och tron på att det för-
vandlas till någonting bra. Du får inte produkten förrän efter ganska lång tid. Om vi 
antar ett företagsekonomiskt tänkande, vad är det egentligen Du köper då. Du har ett 
skäl. För att kunna bedöma om Du har fått det Du vill så krävs det kanske andra saker 
än om Du köper en bil. Hur kostnaderna för bilen redovisas hos biltillverkaren är 
fullständigt ointressant, men om vi inte kan redovisa på ett bra sätt, får vi inga pengar 
och kan inte bedriva vår verksamhet.” (Intervju, 13.8.2002.) Här rör Jonsson vid 
själva kärnan i skillnaden mellan SRK och ett vinstdrivande företag. Användarna av 
årsredovisningen vill veta hur SRK har använt medlen. 

Årsredovisningen är också en stämmohandling och det är därför de i redovisningen 
har gått in på varje verksamhetsområde (vilket de gör i de 13 resultaträkningarna). En 
fråga är om det är resultat- och balansräkningen som medlemmarna vill se. Vill de se 
siffror eller är det den verbala beskrivningen för att få information om vad pengarna 
används till som de vill ha? De förklarar: ”På stämman är det kanske inte så många 
som läser resultat- och balansräkning utan man läser texten och är lite nyfiken på 
några sifferuppgifter kanske. Man lyssnar noga på vad revisorn säger, de här förtro-
endefrågorna: Är det väl skött? Finns det många anmärkningar? Förvaltar man sina 
pengar väl? Är man aktsam om pengarna? Det handlar mycket om förtroende. Även 
om man inte läser de finansiella rapporterna så skapar man sig en bild av verksam-
heten och hur stor omfattningen är.” (Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4 2001.) 

Om användarna behöver informationen i årsredovisningen för att fatta olika beslut, 
vilka beslut kan det då handla om? Jonsson svarar: ”Stämman tar ett språng för 
nästkommande tre år och värderar det som står där verbalt, vad de har gjort och 
vilken inriktning de har haft. Det skall leda till en diskussion på stämman om vad de 
skall göra framåt. De målar upp visionen; var skall de vara om tre år eller fem år 
eller vad de nu säger. Det beslutas hur de skall disponera det vi kallar för fria medel. 
Det är Riksstämman som skall ange prioriteringen och ta dessa stora beslut.” 
(Intervju, 5.4 2001.)  
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5 Redovisning för 1998 och 2001 
- en analys av årsredovisningarnas innehåll och utformning. 

Ett syfte i denna avhandling är att beskriva årsredovisningarnas innehåll och utform-
ning. I detta kapitel beskrivs föreningarnas årsredovisningar för 1998 genom en 
jämförelse med kommersiell redovisning. Kommersiell redovisning definieras här av 
redovisningsprincipernas och redovisningsbegreppens innebörd enligt uttalanden från 
Paton & Littleton samt Moonitz & Sprouse tillsammans med de ramverk som IASB 
och FASB har producerat. Jag har velat fånga karaktären i kommersiell redovisning 
genom att både studera uttalanden från tidiga redovisningsteoretiker och uttalanden i 
de föreställningsramar som utgör en grund för extern redovisning idag.  

I beskrivningen av föreningarnas årsredovisningar för 1998 analyseras först före-
ningarnas tillämpning av två grundläggande redovisningsprinciper som tillämpas i 
kommersiell redovisning, nämligen försiktighetsprincipen och redovisning enligt 
bokföringsmässiga grunder. Därefter görs en analys av begreppen tillgångar, skulder 
och eget kapital i balansräkningen och begreppen intäkter, kostnader och resultat i 
resultaträkningen. Innebörden av begreppen i föreningarnas redovisningsrapporter 
jämförs med den innebörd de har i kommersiell redovisning. Föreningarnas tillämp-
ning av matchningsprincipen analyseras tillsammans med begreppet kostnader. Till 
sist analyseras den verbala berättelsens innehåll och utformning. Därefter beskrivs de 
förändringar som skett 2001 sedan 1998.  

Analysen görs för en förening i taget. Den minsta av de föreningar som studerats 
analyseras först och i samband med analysen av den föreningen beskrivs principernas 
och begreppens innebörd i kommersiell redovisning utifrån ovannämnda källor.  
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5.1 SISU i Örebro län 

5.1.1 Årsredovisningen för 1998 
Försiktighetsprincipen i kommersiell redovisning 
I Moonitz Accounting Research Study No.1 beskrivs  'Conservatism' som en reaktion 
mot osäkerhet och som i sitt väsen manar till försiktighet. Den roll som försiktigheten 
i redovisningen har, är enligt Moonitz (1961 s.47) att ge osäkerheten och de risker som 
finns i en given affärssituation ett tillräckligt övervägande.  

APB (FASB:s föregångare) listade försiktighet som en modifierad konvention i State-
ment No.4. Osäkerhet och försiktighet betraktas av FASB som ett grundläggande 
antagande (Hendriksen et al, 1992 s.147-148). Försiktighet betraktas av IASB som en 
kvalitativ egenskap, som gör redovisningsinformationen mer tillförlitlig och innebär 
att de bedömningar som måste göras under osäkerhet skall göras med viss försiktighet 
så att tillgångar och intäkter inte överskattas och så att skulder och kostnader inte 
underskattas. (Redovisningsrådet, 1995 p.37.) 

Sammantaget kan det sägas att försiktighet är ett grundläggande antagande, en reak-
tion mot osäkerhet och innebär att bedömningar under osäkerhet måste göras med viss 
försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas och så att skulder och kostna-
der inte underskattas. 

Försiktighetsprincipen i SISU 
Enligt SISU:s företrädare har de ingen anledning att tänka på försiktighetsprincipen, 
eftersom den inte påverkar deras redovisning speciellt mycket. De har inga stora lager, 
finansiella tillgångar eller långfristiga skulder att värdera. Fördelningen mellan peri-
oder är inget de framhåller som betydelsefullt, eftersom kostnader idag innebär inkom-
ster i framtiden. Det finns ingen anledning för dem att överhuvudtaget hålla på och 
manipulera med siffrorna eller försöka framhålla att de skall vara så höga som möjligt. 
Det är inte målet med deras verksamhet.  

Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder i kommersiell redovisning 
Enligt FASB ger ett resultat, som beräknats enligt bokföringsmässiga grunder en 
bättre indikation om ett företags prestationer än information om kontanta in- och 
utbetalningar (SFAC1 par.44, 48). 

IASB tar upp redovisning enligt bokföringsmässiga grunder som ett grundläggande 
antagande i redovisningen. För att finansiella rapporter skall uppnå sitt syfte skall de 
upprättas denna metod, vilket innebär att transaktioner och händelser bokförs när de 
inträffar istället för vid ut- eller inbetalning av likvida medel och redovisas i de finan-
siella rapporterna för den period till vilken de hänför sig. Metoden har utformats för 
att redovisningen ska ge ett så korrekt vinstmått som möjligt. De finansiella rappor-
terna ger därmed en bättre indikation om ett företags prestationer. Härigenom menar 
man att de finansiella rapporterna innehåller information som är av stort värde för 
användare vid beslut i ekonomiska frågor. (Redovisningsrådet, 1995 p. 22.) 
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Sammantaget kan det sägas att redovisning enligt bokföringsmässiga grunder liksom 
försiktighetsprincipen handlar om fördelning mellan perioder och innebär att tran-
saktioner och händelser bokförs när de inträffar istället för vid ut- eller inbetalning av 
likvida medel. Det innebär att inkomster och utgifter redovisas för den period till 
vilken de hänför sig. Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder ger en bättre 
indikation om ett företags prestationer eftersom den innebär att vinsten mäts efter vad 
som presterats under en period och inte efter hur betalningarna skett.  

Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder i SISU 
SISU redovisar enligt bokföringsmässiga grunder. Det bekräftas av interimsposter, 
leverantörsskulder och kundfordringar. De olika bidrag som utbetalas till SISU vid 
olika tillfällen är ett exempel på periodiserade inkomster. När de får projektpengar 
utbetalade, som sträcker sig till nästa räkenskapsår uppstår ett bidragsförskott och den 
del som gäller nästkommande år förs över till det året. (Intervju med Eklund 
14.4.2003.) 

Balansräkning 31.12.1998 
För att kunna presentera rapporter som går att tolka och som har redovisningsinfor-
mation som kan förstås och analyseras av intressenter i en beslutsprocess behövs det 
en klassificering av ett företags resurser och åtaganden till lämpliga kategorier. Kate-
gorier och uppställning i SISU:s balansräkning liknar i allt en balansräkning i kom-
mersiell redovisning. Interimsposter visar att de använder balansräkningen till att 
överföra både utgifter och inkomster till framtida perioder. Modellen i figur 5:1 visar 
de olika balansposternas faktiska storlek och storleken i en jämförelse mellan olika 
balansposter. Trots den stora posten likvida medel på drygt 700 tusen kronor blir 
rörelsekapitalet negativt, dvs. kortfristiga skulder överstiger omsättningstillgångar. 
Enligt SISU:s företrädare är det egna kapitalet för litet och måste byggas upp för att  
de ska få trygghet och stabilitet i organisationen (Intervju med Eklund 14.4.2003).  

 

 

 

 

 
 
 Figur 5:1  SISU:s balansposter 31.12.1998 
 

Tillgångsbegreppet i kommersiell redovisning 
De produktionsfaktorer som ännu inte redovisats som kostnader för sålda varor eller 
andra kostnader kallas tillgångar. Med den innebörden skulle tillgångar enligt Paton 
och Littleton (1940 s.25-26) betyda utgifter som inväntar framtida intäkter. De medger 
att kontanter, börsnoterade värdepapper och fordringar inte utgör utgifter i den bety-
delsen utan representerar företagets kortfristiga medel och innehåller även intäkter 
som realiserats och som håller på att samlas in. 

  Negativt 
  Rörelsekapital 
 Inventarier 123 Tkr 
 248 Tkr 
  Eget kapital 
  125 Tkr 
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Moonitz och Sprouse (1962 s.8, 23) skriver: ”Assets represent expected future 
economic benefits, rights to which have been acquired by the enterprise as a result of 
some current or past transaction”. Eftersom tillgångars värde och även deras existens 
beror på den ekonomiska nytta, som de kan ge ett företag i framtiden, så bör tillgång-
arnas värde relateras till denna förväntade ekonomiska nytta. Med andra ord så inne-
bär värderingen av en tillgång problematiken att kunna värdera tillgångens framtida 
nytta i pengar.  

FASB definierar tillgångar som: ”probable future economic benefits obtained or 
controlled by a particular entity as a result of past transactions or events” (SFAC 6, 
par.25). Enligt FASB har tillgångar tre väsentliga egenskaper:  

1. ”It embodies a probable future benefit that involves a capacity, singly or in 
combination with other assets, to contribute directly or indirectly to future net 
cash inflows” 

2. “A particular entity can obtain the benefit and control others’ access to it” 

3. “The transaction or other event giving rise to the entity’s right to or control of the 
benefit has already occurred.” (SFAC 6, par.26.) 

Enligt IASB är en tillgång en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträf-
fade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i fram-
tiden. IASB framhåller också ovannämnda tre egenskaper Det finns ett samband 
mellan utgift och tillgång, men IASB menar att frånvaron av en utgift inte utgör något 
hinder för att definitionen på en tillgång ska vara uppfylld. Vad som erhållits genom 
en donation kan t.ex. enligt denna definition utgöra en tillgång. (Redovisningsrådet, 
1995 p.49, 53, 56, 58, 59.) 

Sammantaget kan det sägas att tillgångar betraktas som ett lager av ekonomisk nytta 
eller service, som ett företag har rätt att nyttja i framtiden och som har tillkommit som 
ett resultat av transaktioner eller händelser. Tillgångar inväntar framtida intäkter. En 
väsentlig egenskap är att de skall bidra till ett kassaflöde i framtiden.  

Tillgångsbegreppet i SISU 
Tillgångarna i SISU kan betraktas som ett lager av ekonomisk nytta för framtiden. De 
består till större delen av likvida medel, som genererar ränta i väntan på att de skall 
användas. Samtliga tillgångar bidrar till ett kassaflöde i framtiden i det avseendet att 
de skall användas i verksamheten och det är omfattningen av SISU:s verksamhet som 
utgör grunden för bidrag, vilket innebär att tillgångarna i SISU generar kassaflöden i 
form av bidrag i framtiden. Målsättningen är visserligen balans och inga överskott i 
kassaflödet, men vi kan ändå konstatera att SISU:s tillgångar liknar tillgångar i kom-
mersiell redovisning. 

Skuldbegreppet i kommersiell redovisning 
För Paton och Littleton utgör resultaträkningen den viktigaste rapporten och i konse-
kvens därmed så säger de inte mycket om begreppet skulder. Balansräkningen är 
enligt dem inte tillräckligt dynamisk för att ge någon information om det centrala i ett 
företag. (Littleton, 1953 s.19-20.) 
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Enligt Moonitz and Sprouse (1962 s.8, 37) utgör skulder ett företags ”obligations to 
convey assets or perform services, obligations resulting from past or current 
transactions and requiring settlement in the future”. Termen ”obligations” betecknar 
att någon gör anspråk på företagets tillgångar. Alla anspråk har normalt ett känt 
förfallodatum och ett objektivt värde, som är känt och mätbart. Att lösa en skuld kan 
handla om att betala med kontanter eller andra tillgångar eller att utföra tjänster. Man 
behöver emellertid varken känna till förfallodatum eller belopp exakt för att förplik-
telsen skall utgöra en skuld för företaget. Inte heller behöver motparten som uppgö-
relsen gäller vara helt identifierbar.  

FASB (SFAC 6 par 35) definierar skulder som ”probable future sacrifices of 
economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer 
assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions 
or events”. Enligt FASB har skulder tre väsentliga egenskaper: 

1. ”It embodies a present duty or responsibility to one or more entities that entails 
settlement by probable future transfer or use of assets at a specified or 
determinable date, on occurence of a specified event, or on demand”. 

2. “The duty or responsibility obligates a particular entity, leaving it little or no 
discretion to avoid the future sacrifice” 

3. “The transaction or other event obligating the entity has already happened.” 
(Hendriksen et al 1992, s. 457.) 

Enligt IASB (Redovisningsrådet, 1995 p.49) är en skuld ”ett befintligt åtagande för 
företaget till följd av inträffade händelser vilket förväntas föranleda ett utflöde från 
företaget av resurser som innefattar ekonomiska fördelar”. Detta åtagande behöver 
inte heller enligt IASB vara rättsligt bindande utan kan även uppkomma till följd av 
normal affärssed och en önskan att bibehålla goda affärsrelationer eller värna om ett 
gott rykte. De betonar att åtagandet skall vara befintligt och menar därmed att till-
gången levererats eller att företaget ingått ett oåterkalleligt avtal. Det skall finnas ringa 
möjligheter att undvika ett utflöde av resurser till en utomstående part. Dessa egen-
skaper stämmer väl med FASB:s tre väsentliga egenskaper. 

Sammantaget kan det sägas att en skuld utgör ett anspråk på en organisations till-
gångar, har föregåtts av transaktioner eller händelser, samtidigt som det ska finnas 
specifika motparter och ett krav att den måste regleras.  

Skuldbegreppet i SISU 
SISU:s kortfristiga skuldposter som ingår i rörelsekapitalet utgör skulder enligt ovan-
nämnda definitioner av begreppet i företagsekonomisk litteratur, eftersom deras 
skulder utgör anspråk på föreningarnas tillgångar, de har föregåtts av transaktioner 
eller händelser, det finns specifika motparter och ett krav att de måste regleras. Skul-
der i SISU liknar skulder i kommersiell redovisning. 

Begreppet eget kapital i kommersiell redovisning 
Enligt Moonitz och Sprouse (1962 s. 9) är eget kapital  ”represented by the amount of 
the residual interest in the assets of an enterprise”. De menar att en av redovisningens 
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och de finansiella rapporternas specifika funktioner är att bestämma om det egna 
kapitalet har ökat, minskat eller förblivit oförändrat.  

FASB definierar eget kapital som ”the residual interest in the assets of an entity that 
remains after deducting its liabilities. In a business enterprise, the equity is the 
ownership interest."  

Enligt IASB (Redovisningsrådet, 1995 p.49, 67) utgörs eget kapital ”av företagets 
nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder”. Det belopp som 
redovisas som eget kapital i balansräkningen är då en funktion av hur tillgångar och 
skulder har värderats.  

Sammantaget kan det sägas att det egna kapitalet beräknas som skillnaden mellan 
tillgångar och skulder. I ett bolag är det ägarnas kapital. 

Begreppet eget kapital i SISU 
Även i SISU utgörs det egna kapitalet av skillnaden mellan tillgångar och skulder.  
Det är föreningen som äger kapitalet, även om det finns restriktioner för hur det skall 
användas. Det står ingenting i SISU:s stadgar om hur kapitalet skall användas i hän-
delse av att verksamheten upphör. SISU förvaltar kapitalet åt bidragsgivare, som 
kräver att resurserna ska användas för en viss verksamhet, vilket innebär att kapitalet 
innehåller ett åtagande. Innebörden av eget kapital i SISU stämmer inte med eget 
kapital i kommersiell redovisning. 

Resultaträkning     
SISU:s resultaträkning som modell liknar i allt en resultaträkning i kommersiell 
redovisning. Modellen över resultaträkningens olika poster i figur 5:2 visar vilka 
pengar som kommer in och hur de har använts. Då resultaträkningen är kostnads-
slagsindelad kan vi inte se vad specifika projekt kostat under 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Figur 5:2  SISU:s resultatposter 1998 
 

Intäktsbegreppet i kommersiell redovisning 
Enligt Paton och Littleton (1940 s 16, 46-49) är intäkter ett uttryck för vad ett företag 
har presterat. De skrev: “Revenue is a flow process – the creation of goods or services 
by an enterprise during a specific interval of time”. De kallade företagets skapande av 
varor och tjänster för ”the product of the enterprice”. De fokuserar på det fysiska flö-
det men framhåller också att intäkter ”is represented finally by the flow of funds from 
the customers”. 

Enligt Moonitz och Sprouse (1962 s.46-47) utgör intäkter “the increase in net assets of 
an enterprise as a result of the production or delivery of goods and the rendering of 
service”. Intäkter skall identifieras med den period då de huvudsakliga ekonomiska 
aktiviteterna ägde rum, som var nödvändiga för prestationen att skapa de varor och 
tjänster som producerats och sålts. 

Även FASB (SFAC No.3, 1980 par.63) definierar intäkter i förhållande till föränd-
ringar i balansräkningen, när de skriver: ”Revenues are inflows or other enhancements 
of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from 
delivering or producing goods, rendering services or other activities that constitute 
the entity’s ongoing major or central operations”.  

 Verksamhetsintäkter 642 Tkr 
 Bidrag 6 061 Tkr 
 Övriga intäkter 428 Tkr 
  7 131 Tkr 

Olika 
Kostnadsslag 
- 6 701 Tkr 

Avskrivningar 
- 82 Tkr 

Finansiella 
Poster 

+ 3 Tkr 

Kostnader

Kostnader

Intäkter

Intäkter 

Resultat 
=  351 Tkr 
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IASB:s definition (Redovisningsrådet, 1995 p.70) lyder: ”En intäkt är en ökning av 
det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller 
ökning av tillgångars värde, eller minskning av skulders värde med en ökning av eget 
kapital som följd, förutom sådana ökningar av eget kapital som kommer av tillskott 
från ägarna” International Accounting Standard No 18 behandlar redovisning av 
intäkter. Den skall tillämpas vid redovisning av intäkter som uppkommer som ett 
resultat av följande transaktioner och händelser:  

a. “the sale of goods” 

b. “the rendering of services” samt 

c. “the use by others of enterprise assets yielding interest, royalties and 
dividends.” 

(FAR, International Omnibus 1995, s.139.) 

Sammantaget kan sägas att intäkter är en följd av ett företags produktion och leverans 
av varor och tjänster dvs. att de presterar något. Intäkter innebär en ökning av det eko-
nomiska värdet med en ökning av det egna kapitalet som följd. 

Intäktsbegreppet i SISU 
Intäkterna i SISU:s redovisning består till 85 % av bidrag med vilka de skall bedriva 
en bestämd verksamhet. 

• När det gäller folkbildningsverksamheten utgår stats-, kommun- och landstings-
bidrag utifrån omfattningen av den verksamhet SISU har redovisat tidigare år. 
Statistik över antal studietimmar ligger till grund för bidragen.  

• När det gäller projektverksamheten ska de genomföra det projekt som de ansökt 
bidrag för. För varje projekt har de gjort en ansökan med ett tydligt mål. De får 
bidrag för att de ska producera specifika tjänster. 

Vidare har de posten verksamhetsintäkter i sin resultaträkning som består av deltagar-
avgifter, dvs. den del som deltagarna betalar själva när de deltar i en studiecirkel eller 
ett kulturprogram. (Intervju med Eklund 14.4.2003.) 

De olika bidragen till SISU och även deltagaravgifterna liknar intäkter i kommersiell 
redovisning i det avseendet att SISU presterar något för att få dem. Intäkterna innebär 
också att det egna kapitalet i SISU ökar. Men bidragen skiljer sig från intäkter i kom-
mersiell redovisning i att den verksamhet som bedrivs idag bestämmer storleken på 
bidragen under senare räkenskapsperioder.  

Kostnadsbegreppet i kommersiell redovisning 
Paton och Littleton (1940 s. 24) skriver att:  ”In business operations cost is largely 
incurred before revenue appears since the activities measured by costs are for the 
most part entered into for the specific purpose of subsequently generating revenue.”  

I AICPA:s (American Institute of Certified Public Accountants) Accounting study No 
3 presenterar Moonitz och Sprouse följande definition: ”Expense is the decrease in net 
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assets as a result of the use of economic services in the creation of revenues or of the 
imposition of taxes by governmental units”. 

FASB (SFAC 6, par.80) definierar kostnader som “outflows or other using up of 
assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) from delivering or 
producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute 
the entity’s ongoing major or central operations”. 

IASB (Redovisningsrådet, 1995 p.70) fastställer i sin definition, att ”en kostnad är en 
minskning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av utbetal-
ningar eller minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en minsk-
ning av eget kapital som följd, förutom de minskningar av eget kapital som utgörs av 
överföringar till ägarna”. 

Sammantaget kan det sägas att kostnader definieras som åtgången av varor och tjän-
ster i en verksamhet i syfte att generera intäkter, vilket blir tydligare när det gäller 
FASB:s och IASB:s definitioner av kostnader om vi även beaktar deras definitioner av 
intäkter. 

Kostnadsbegreppet i SISU 
I SISU är det verksamheten som genererar intäkter, eftersom statsbidragen baseras på 
omfattningen av tidigare års verksamhet. På frågan om det är kostnaderna eller 
intäkterna som utgör SISU:s främsta prestation svarar Eklund: ”Verksamhet och 
kostnader är vår största prestation med den förhoppningen att de kostnaderna går 
till klok verksamhet.” Verksamhet innebär kostnader, men i bidragsansökan mäts 
verksamheten i studietimmar etc. och inte i nedlagda kronor. Kostnaderna är viktiga 
för bidragsgivarna eftersom de utan tvekan vill att SISU utnyttjar bidragen. Om de 
utnyttjar bidragen och gör ett bra jobb så är det en grund för fortsatt stöd för framtida 
projekt. Om bidragen inte nyttjas får föreningarna backning.  
 (Intervju med Eklund 14.4.2003.) 

Det innebär att kostnaderna i SISU genererar deltagaravgifter och framtida bidrag. 
Begreppet kostnad i SISU:s resultaträkning har en innebörd som liknar begreppets 
innebörd i kommersiell redovisning, eftersom kostnaderna ger intäkter. Syftet med 
kostnaderna är dock inte att generera bidrag utan kostnaderna är möjliga tack vare 
bidragen. Det handlar om att göra bra verksamhet med de resurser de får och inte om 
att göra vinst. I redovisningen följs dock inte denna koppling mellan bidrag och 
kostnader eftersom bidragen och de kostnader som ligger till grund för bidragen inte 
redovisas under samma period.   

Matchningsprincipen i kommersiell redovisning 
Det går inte att diskutera begreppet kostnad utan att beröra matchningsprincipen. 
Paton och Littleton har försett oss med den konventionella redovisningens logiska 
ramverk och matchningsprincipen är en viktig princip i detta ramverk. De relaterade 
denna matchning av kostnader mot intäkter med föreställningen att ansträngningar 
matchas mot prestationer. De såg affärsprocessen som ett flöde av utgifter, ett flöde 
som oundvikligen slutar i resultaträkningen som förbrukade utgifter, dvs. kostnader. 
(Kam, 1990 s.287.) 
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Kostnader kan, enligt Moonitz and Sprouse (1962 s.9, 49-50), hänföras till en specifik 
tidsperiod på två olika sätt: 

1. De kan identifieras direkt med en specifik intäktsproducerande transaktion som 
har redovisats under perioden t.ex. kostnaden för de varor som har sålts och 
levererats under denna period. 

2. De kan identifieras med en redovisningsperiod men inte med specifika intäkts-
producerande transaktioner t ex årshyran för kontoret, den administrativa per-
sonalens löner. 

Både FASB (SFAC 6) och IASC (Redovisningsrådet, 1995 p.22, 95) tar upp match-
ningsprincipen i sina ramverk. ”Redovisningen av kostnader i resultaträkningen 
baseras på en direkt koppling mellan kostnader för och intäkter från en specifik post.”  

Sammantaget kan det sägas att matchningsprincipen handlar om att det finns ett sam-
band mellan intäkter och kostnader, kostnaderna är orsaken och intäkterna är verkan. 
Det kan uttryckas som att matcha ansträngningar mot prestationer eller som en kopp-
ling mellan kostnader för och intäkter från en specifik post. 

Matchningsprincipen i SISU 
Att SISU använder begreppet kostnader och inte utgifter kan tolkas så att de matchar 
sina utgifter för att i resultaträkningen redovisa de utgifter, som är kopplade till årets 
intäkter. Interimsposterna i balansräkningen talar för detta förfarande. Kopplingen 
mellan intäkter och kostnader när det gäller de olika bidrag som SISU erhåller, skiljer 
sig dock från matchningsprincipen. Här är det intäkter som är orsaken och kostnader 
som är verkan, eftersom de först erhåller bidrag och sedan utför något med dessa 
resurser. Det innebär att de tillämpar en omvänd matchningsprincip där intäkter 
matchas mot de kostnader som intäkterna möjliggjort.  

De statsbidrag som faller ut 1998 baseras på omfattningen av tidigare års verksamhet, 
men skall täcka 1998 års kostnader. Det innebär en slags missmatch i SISU:s redovis-
ning. 

Resultatbegreppet i kommersiell redovisning 
Paton och Littleton (1940 s.16) hävdar att redovisning primärt existerar som ett medel 
för att beräkna en restpost, skillnaden mellan kostnader och intäkter för individuella 
företag. Skillnaden reflekterar ledningens effektivitet och är av särskild betydelse för 
dem som ställer upp med kapital och tar det slutliga ansvaret. Det huvudsakliga syftet 
med redovisningen är enligt Littleton (1953 s.35) att göra det möjligt för människan 
att förvärva en beräknad värdering av företagets framgång i att framställa sina tjänster. 
Detta är centralt eftersom alla som är inblandade i ett företag ställer någon variant av 
följande fråga: “How am I doing?” Om det fastställda inflödet från prestationerna 
överskrider det bestämda utflödet från ansträngningarna så är svaret ”I am doing pretty 
well”. 

I Moonitz and Sprouse (1962 s. 2, 9) definierar begreppet resultat på följande sätt: 
”Net profit (earnings, income) or net loss for an accounting period is the increase 
(decrease) in owners’ equity, assuming no changes in the amount of invested capital 
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either from price-level changes or from additional investments and no distributions to 
owners”  

FASB (1980 par.42) skriver om ”Comprehensive income” och definierar den som  
”the total change in proprietorship recognized by the recording of transactions or the 
revaluation of the firm during a specific period, except for dividend distributions and 
capital transactions”. Detta är ett vidare begrepp än ”net income” då det också 
inkluderar de reavinster och reaförluster som konstaterats under perioden. FASB 
förklarar att skälet till att de använder termen ”comprehensive income” är att de vill 
skilja denna term från termen ”earnings”, som är en komponent av ”comprehensive 
income”. ”Earnings” är alltså ett prestationsmått för en period.  

IASB (Redovisningsrådet, 1995 p. 69, 70, 74) skriver om vinst som ett prestations-
mått. De menar att intäkter och kostnader är direkt relaterade till vinstbegreppet och 
att definitionen av intäkt även inrymmer begreppet vinst. En vinst innebär en ökning 
av ekonomiska fördelar och skiljer sig således i detta avseende inte från intäkter.  

Sammantaget kan det sägas att resultatet i ett vinstdrivande företag är ett aggregerat 
mått på organisationens prestationer. Företaget förbrukar resurser för att generera 
intäkter i syfte att göra vinster. Vinsten är ett mått på företagets framgång och innebär 
en förändring av det egna kapitalet. 

Resultatbegreppet i SISU 
(Intervju med Andersson, redovisningsansvarig och Eklund, ekonomiansvarig, 
14.4.2003.) 

Om vi går tillbaka till Littletons fråga: ”How am I doing?” så är det tydligt att resul-
tatposten i SISU:s resultaträkning inte svarar på den frågan. Enligt Eklund är det 
verksamheten och kostnaderna som utgör deras största prestation. Resultatet av 
studiecirkelverksamheten beskrivs med antalet studietimmar. Resultatet är 61 368 
studietimmar, vilket innebar en ökning med över 13 %. De har under verksamhetsåret 
nått 300 föreningar inom 50 idrotter. 3 136 studiecirklar har samlat 23 190 deltagare 
varav säger de glädjande nog 9 966 varit kvinnor. Det finns också kvalitetsmått som 
innebär att vissa mål skall uppnås, som exempelvis att en viss andel av deltagarna 
skall vara kvinnor. I SISU är det omfattningen av verksamheten och verksamhetens 
kvalitet, som utgör ett mått på SISU:s prestationer. 

Skillnaden mellan intäkter och kostnader ser de som ett ekonomiskt resultat. Bidrags-
systemet gör att resultaten kan variera mellan åren och Andersson säger:  ”Man kan 
säga att de sämsta ekonomiska åren är de bästa verksamhetsåren. När vi bygger upp 
en stor verksamhet och det släpar, då kommer effekten i efterhand och vi får in till-
räckligt med pengar för att kunna täcka kostnader.”  På frågan om ett stort minus inte 
behöver betyda att det gått dåligt svarar Eklund: ”Sannolikt tvärtom och omvänt. Om 
vi har ökat våran verksamhet har vi nytta av det året efter, eftersom vi får större 
bidrag”. 

På frågan om de drar sig för att visa ett stort plus eller ett stort minus för att det är 
svårt att pedagogiskt få folk att förstå det, svarar Andersson: ”Stora överskott kan vara 
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svåra att förklara och få förståelse för”.  Eklund uttrycker det så här: ”Om vi utgår 
ifrån, att det finns ett verksamhetsbehov, som inte är mättat, så innebär ett stort 
positivt överskott att vi borde ha satsat på mer personal och på mer insatser, för att 
möta det behov som finns och det skulle inte vara tillfredsställande. Det skulle vara ok 
att göra ett överskott på ett par hundra tusen, men skulle det gå upp mot en halv 
miljon så skulle det väcka frågor, som vore berättigade. Däremot skulle vi naturligtvis 
kunna påvisa att ett underskott på exempelvis en halv miljon beror på en väldigt stark 
verksamhetsutveckling som vi inte hade förväntat oss och att vi på sikt kommer att 
komma ikapp detta. Den förklaringen tror jag att man skulle acceptera.”  

Verksamheten är enligt Andersson styrd så att de inte kan manipulera med siffrorna 
för att få över- eller underskott. Han framhåller att de aldrig har varit i närheten av de 
här stora överskotten. I SISU visar det ekonomiska resultatet något om vad de preste-
rat i sin verksamhet dvs. hur stor omfattningen av verksamheten har varit. Verksam-
hetens omfattning påverkar framtida bidrag under förutsättning att pengarna använts 
för att producera studietimmar etc. Resultatbegreppets innebörd skiljer sig dock från 
resultatbegreppet i kommersiell redovisning, då syftet inte är att göra vinst utan am-
bitionen är att verksamheten skall gå runt. Ett positivt resultat kan enligt Andersson 
betraktas som en ”skuld till medlemmarna”, eftersom det är meningen att kapitalet 
skall användas. 

Den verbala berättelsen 
I kommersiell redovisning är den verbala berättelsen, den s.k. förvaltningsberättelsen 
ett komplement till de finansiella rapporterna och har en klar koppling till resultat- och 
balansräkning. Det som inte går att berätta genom en balans- och resultaträkning be-
rättas verbalt i en förvaltningsberättelse. SISU kallar den verbala berättelsen och de 
finansiella rapporterna för Verksamhetsberättelse för SISU - Örebro län 1998. En del 
benämns styrelsens berättelse. I den verbala berättelsen beskriver de verksamhetens 
olika delar. Statistiken belyser verksamhetens fördelning mellan olika kommuner samt 
mellan olika idrotter. De gör också en jämförelse mellan olika distrikt inom SISU när 
det gäller antal studietimmar och antal kulturprogram med deltagare och 
medverkande.  

Nyckeltal/Utvärdering 
Vinstmått och räntabilitetsmått blir inte relevanta nyckeltal för SISU. Ett stort kapital 
skulle kunna visa att SISU har livskraft dvs. förmågan att fullfölja och kanske öka sina 
åtaganden och de har enligt sina företrädare ett alltför litet kapital. De presenterar inga 
nyckeltal av detta eller annat slag i sin årsredovisning.  

De presenterar istället en utvärdering av sin verksamhet genom statistik per kommun 
inom Örebro län samt statistik för varje distrikt i hela landet, när det gäller cirklar, 
deltagartimmar, kulturarrangemang etc. Verksamhetsidén är: att de genom sin verk-
samhet inom idrotten ska medverka till att utveckla människor positivt såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt. De beskriver sin verksamhetsplan för 1998 
med en lista på 7 olika ambitioner och direkt därefter en utvärdering av utfallet. 
Ambitionerna gäller antal studietimmar, andel kvinnor i verksamheten etc. Samtliga 
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ambitioner överträffades och vissa med stor marginal. Vidare beskrivs 18 olika delmål 
för 1998 inom olika områden av verksamheten och utfallet för året presenteras direkt 
efter varje delmål. Ett delmål gäller exempelvis prioritering av etik, invandrare och 
tjejprojekt. Här finns inte den koppling mellan den verbala berättelsen och siffrorna i 
de finansiella rapporterna som finns mellan förvaltningsberättelse och finansiella 
rapporter i kommersiell redovisning.  

Avvikelse från kommersiell redovisning 
Den enda avvikelsen i SISU:s redovisning från kommersiell redovisning är den om-
vända tillämpningen av matchningsprincipen, dvs. att det är bidragen som matchas 
mot de kostnader som dessa intäkter möjliggör istället för att som i kommersiell redo-
visning matcha kostnader mot de intäkter som kostnaderna har genererat. 

5.1.2 Årsredovisningen för 2001 
Det har inte skett några stora förändringar i SISU:s årsredovisning, vilket beror på att 
de redan tidigare har följt det regelverk som fanns för vinstdrivande företag. SISU:s 
företrädare tycker emellertid inte att lagarna är anpassade för ideella organisationer 
över huvud taget, eftersom de krav som finns där rimmar illa med en ideell organisa-
tion, där det finns andra saker än bara en resultat- och balansräkning, som är intres-
santa att titta på. Andersson säger: ”Det som för ett företag är intressant att visa kan i 
vissa fall vara helt ointressant för den här verksamheten. Det finns ju ingen som tittar 
på resultat- och balansräkningen på det sättet som du gör i ett företag. Du mäter inte 
framgången genom att titta på resultatet. Därför blir resultatet i sig och balansräk-
ningen relativt ointressanta. Frågan är mer om verksamheten har gått runt, om det 
finns stabilitet i verksamheten. Men det mäter ju på inget sätt framgången.” (Intervju, 
14.4.2003.) 

När årsredovisningen upprättas följer de den mall som Riksidrottsförbundet tillsam-
mans med SISU centralt tagit fram i samband med den nya lagstiftningen och bryr sig 
inte särskilt mycket, eftersom de menar att ingen använder deras årsredovisning. De 
använder inte de finansiella rapporterna när de kommunicerar med sina bidragsgiva-
re. Bidragsgivarna vill istället ha information om antal studietimmar, kulturprogram, 
deltagare etc. De tillämpar fortfarande en omvänd matchningsprincip, eftersom de 
först får bidrag för att sedan bedriva verksamhet. 

Den verbala berättelsen 
Den verbala beskrivningen har samma upplägg som 1998 med statistik och formu-
lerade delmål för 2001 åtföljda av en beskrivning av utfallet.  
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5.2 Vårdförbundet 

5.2.1 Årsredovisningen för 1998 
Försiktighetsprincipen  
När det gäller försiktighetsprincipen framhåller VF:s företrädare att de jobbar som 
vilket företag som helst.  

Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder  
VF redovisar enligt bokföringsmässiga grunder. Det bekräftas av interimsposter, 
kundfordringar och leverantörsskulder, som visar att transaktioner och händelser i VF 
bokförs enligt bokföringsmässiga grunder och redovisas i de finansiella rapporterna 
för den period till vilken de hänför sig. Förbundets företrädare menar att VF periodi-
serar som vilket företag som helst. De bokför t ex utgifterna och inkomsterna för 
stämman när den inträffar och inte när betalningarna sker.  

Balansräkning 31.12.1998 
Kategorier och uppställningar i VF:s balansräkning liknar i allt en balansräkning i 
kommersiell redovisning. Interimsposter visar att de använder balansräkningen till att 
överföra utgifter och inkomster till framtida perioder. Modellen i figur 5:3 visar den 
faktiska storleken på olika balansposter och relationen dem emellan. Vi kan se att 
tillgångarna som uppgår till 235 miljoner kronor till större delen utgörs av värde-
papper. Balansräkningens passiva sida består framför allt av olika fonder där konflikt-
fonden är den största. Förutom periodiseringsfonden som till en del utgör en skatte-
kredit, består balansräkningens hela passivsida av VF:s egna kapital. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5:3 Vårdförbundets balansposter 31.12.1998 
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Tillgångar  
VF:s tillgångar som framför allt består av värdepapper, kan betraktas som ett lager av 
ekonomisk nytta. Transaktioner har ägt rum och de förväntas generera kassaflöden i 
framtiden, eftersom syftet med placeringen i värdepapper är att få en avkastning. Öv-
riga tillgångar som används för att producera en bra verksamhet för medlemmarna kan 
sägas indirekt bidrar till kassaflöden i framtiden, eftersom VF vinner och behåller sina 
medlemmar med en bra verksamhet. VF:s tillgångar liknar tillgångar i kommer-siell 
redovisning. 

Skulder 
VF har inga lån, men rörelsekapitalet innehåller skuldposter. Dessa skuldposter gör 
anspråk på förbundets tillgångar, har föregåtts av transaktioner eller händelser. Det 
finns specifika motparter och ett krav att de måste regleras, vilket innebär att de liknar 
skulder i kommersiell redovisning. 

Eget kapital  
Förutom periodiseringsfonden utgörs hela balansräkningens passivsida av VF:s 
kapital. I VF där verksamheten är till för medlemmarna råder det olika meningar om 
vem som äger kapitalet. Enligt kanslichefen är det medlemmarna som äger det egna 
kapitalet. Ägarskapet är enligt henne tydligt här, då medlemmarna har satt in kapital 
men inte för att få avkastning. Man skulle enligt henne kunna säga att de sätter in 
pengarna för att få en bättre löneutveckling. Enligt intendenten är det förbundet, som 
äger kapitalet, då medlemmarna inte kan göra anspråk på pengarna. I stadgan står det 
att kongressen ska fatta beslut om vad som ska ske med förbundets tillgångar i 
händelse av att förbundet upplöses. 

Kapitalet i VF skall användas och kan mycket väl användas för att finansiera ett un-
derskott något enstaka år. De har byggt upp ett kapital som främst består av konflikt-
fonden och i händelse av konflikt ska de utnyttja fonden. Enligt kongressbeslut skall 
konfliktfonden uppgå till en viss storlek, som indexuppräknas varje år. Det förs en 
diskussion angående konfliktfondens storlek, på grund av att politikerna inte tror att de 
kommer att ha så stora konflikter i framtiden.  

Kapitalet i VF utgörs av skillnaden mellan tillgångar och skulder, men har inte samma 
innebörd som eget kapital i kommersiell redovisning eftersom det inte ägs av någon 
utanför förbundet. Kapitalet skall dessutom användas och inte förräntas.  

Resultaträkningen 
VF:s resultaträkning liknar som modell en resultaträkning i kommersiell redovisning, 
men skiljer sig från kommersiell redovisning i ett avseende och det är att de i resultat-
räkningen gör avsättningar till och ianspråktaganden från olika fonder som redovisas 
som eget kapital. 

De har framställt en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Modellen över resultat-
räkningens olika poster i figur 5:4 visar vilka pengar som kommit in och vilka 
kostnader de haft. Genom att de valt en kostnadsslagsindelad resultaträkning utan 
tilläggsupplysningar i noter går det inte se vad olika aktiviteter har kostat. På frågan 
varför de valt att använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning svarar Persson:  
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”Jag har varit envis med det. Jag tycker att det har gett en bättre information och 
varit mer genomskinligt än om man klumpar ihop det. Vi har inte haft något bra sätt. 
Om det fanns tydliga områden som man lätt kunde fördela kostnaderna på, så att vi 
kunde säga att vi lägger så här mycket på medlemmarnas löneutveckling eller så här 
mycket på yrkesfrågorna. Lite så försökte man göra förut men det blev så missvisande. 
Det här är i varje fall sant, i den meningen att står det personalkostnader så är det 
personalkostnader.” (Intervju, 23.04.03.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Medlemsavgifter 154 Mkr 
 Bidrag 5 Mkr 
 Annonser 13 Mkr 
 Prenumerationer 0,2 Mkr 
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Figur 5:4  Vårdförbundets resultatposter 1998 
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Intäkter  
Omsättningen uppgår till knappt 188 miljoner kronor inklusive de finansiella intäkter-
na. Begreppet intäkter används som en sammantagen rubrik för alla inkomna medel. 
Medlemsavgifterna utgör VF:s huvudintäkter (82 %). Medlemmarna betalar in sina 
avgifter för att få olika tjänster i motprestation. De betalar först och får tjänsterna 
därefter, vilket kan liknas vid att köpa tjänster, även om de betalar utan att exakt veta 
vilka tjänster de får. När det gäller konfliktfonden kan det dröja länge innan de får 
något tillbaka. Många kommer förmodligen aldrig att få tillbaka den del av medlems-
avgiften som lagts i konfliktfonden. Man kan ändå säga att medlemsavgifterna liknar 
intäkter i kommersiell redovisning i det avseendet att de som betalar in sina medlems-
avgifter räknar med att få tjänster utförda av VF.  

VF har även erhållit vissa bidrag för biståndsverksamhet i Ryssland, Öststaterna, 
Filippinerna etc., där de bygger upp fackförbund inom vården. De har även fått en del 
arbetsmiljöutbildningsbidrag. Dessa bidrag uppgår till knappt 3 % av VF:s intäkter 
och utgör inte intäkter enligt kommersiell redovisning, eftersom de inte skapats genom 
produktion och försäljning av varor och tjänster utan erhållits för att producera tjänster 
åt andra än de som bidragit. Bidragsgivarna får ingen motprestation i form av varor 
eller tjänster. Det finns inget fysiskt flöde som föregår det monetära flödet, även om 
det troligtvis föregås av en del arbetsinsatser. Dessa bidrag liknar inte intäkter i 
kommersiell redovisning. 

Kostnader  
I ett vinstdrivande företag gäller det att minimera kostnader för att maximera vinst, 
men när det gäller VF, så är inte det poängen utan det gäller att göra av med pengarna 
på bästa sätt för medlemmarna.  I VF är medlemsavgifter och även bidrag en förut-
sättning för att de ska kunna ha kostnader dvs. kostnaderna genererar inte medlems-
avgifter och bidrag utan tvärtom. Däremot så genererar en bra verksamhet för med-
lemmarna framtida medlemsavgifter. I det avseendet kan man säga att kostnaderna 
indirekt genererar framtida intäkter dvs. medlemsavgifter och då skulle innebörden av 
begreppet kostnader i VF likna begreppet kostnader i kommersiell redovisning. Kost-
naderna i biståndsverksamheten genererar däremot inga intäkter.   

Matchningsprincipen  
Att VF använder begreppet kostnader och inte utgifter kan tolkas så att de periodiserar 
sina utgifter för att i resultaträkningen redovisa de utgifter, som förbrukats under året. 
Det finns interimsposter i balansräkningen, vilket bekräftar detta förfarande. Sande-
gren framhåller att de periodiserar som vilket företag som helst och säger: ”Om du tar 
stämman som ett exempel som inträffar vartannat år. Alla intäkterna för stämman 
kommer i år. De kostnader vi lägger ner på stämman periodiserar vi över så att de 
kommer samtidigt med intäkterna. Biståndsverksamhet t ex ett bidrag på 4 miljoner, 
där du bara förbrukat 2, då bollar vi över det till nästa år. Vi får då skuldföra intäk-
terna som en förhandsbetalning. Det är vedertagna principer.” (Intervju, 07.05.03.)  

VF:s kostnader identifieras med redovisningsperioden men inte med specifika 
intäktsproducerande transaktioner. Kopplingen mellan intäkter och kostnader när det 
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gäller medlemsavgifter och även bidrag skiljer sig liksom i SISU från matchnings-
principen i kommersiell redovisning. Här blir det intäkterna som är orsaken och 
kostnaderna som är verkan, eftersom de först erhåller medlemsavgifter och bidrag och 
sedan utför något med dessa resurser. Periodiseringen av bidrag innebär att bidragen 
matchas mot kostnader och inte tvärtom, dvs. att matchningsprincipen i VF tillämpas 
på ett omvänt sätt. Medlemsavgifterna som betalas in för ett år, redovisas när de får 
dem och tanken är att de skall användas samma år, men om de får överskott ett år 
periodiseras däremot inte en del av medlemsavgifterna till det år då de används.  

Resultat i VF 
I kommersiell redovisning är årets resultat ett mått på företagets prestationer, medan 
resultatposten i VF:s resultaträkning inte säger någonting om deras prestationer. 
Prestation i VF är att få många medlemmar och därmed medlemsavgifter och att sedan 
använda alla pengarna för bra verksamhet för medlemmarna. Även om intäkts- och 
kostnadsbegreppet liknar begreppens innebörd i kommersiell redovisning skiljer de sig 
i det avseendet att syftet med intäkter och kostnader inte är att göra vinst.  

På frågan vad resultatposten i VF:s resultaträkning egentligen kommunicerar, svarar 
Persson: ”Resultat med den mening som det har i en resultaträkning är inte ett resultat 
med samma mening som resultat i svenska språket. Det som står på sista raden är 
resultat. Man har intäkter och man har kostnader och sedan blir det ett resultat. Det 
är ett ekonomiskt resultat, det tycker jag nog. Det är inte ett totalt resultat men ett 
resultat av den ekonomiska förvaltningen.” (Intervju, 23.4.2003.) Resultatet i resultat-
räkningen visar hur mycket av årets medlemsavgifter som har använts under året. På 
sikt får de inte förbruka mer resurser än de erhållit, men för ett enstaka år har ett 
positivt eller negativt resultat ingen stor betydelse.  

Sandegren menar att resultaträkningen måste kopplas till budgetprocessen. Varje av-
delning som jobbar med aktiviteter räknar ut hur mycket pengar de behöver för att 
göra sin verksamhet. Då ser de hur mycket pengar det går åt för att göra det de har 
sagt att de skall göra. Var och en är ansvarig för att följa upp den budget de har lagt. 
Om det ekonomiska resultatet blir som det står i budgeten så är det bra. Om ett stort 
överskott beror på att de inte har gjort tillräckligt mycket verksamhet är det ett ”dåligt” 
resultat. (Intervju, 7.5.2003.) 

Innebörden av resultatbegreppet i VF skiljer sig från begreppets innebörd i kommer-
siell redovisning. Definitionen av resultatbegreppet som förändring av förbundets 
kapital kan appliceras på VF, men årets resultat i VF:s resultaträkning är inte ett 
prestationsmått som i kommersiell redovisning. 

Den verbala berättelsen 
VF kallar den verbala berättelsen och de finansiella rapporterna för Verksamhetsbe-
rättelse 1998. Den verbala berättelsen är uppbyggd kring den vision, Vårdförbundet 
2007, som förbundet antog på kongressen 1997 och de mål som är kopplade till den. I 
kommersiell redovisning är förvaltningsberättelsen ett komplement till de finansiella 
rapporterna och har en klar koppling till resultat- och balansräkning. VF:s företrädare 
menar att det som ligger bakom siffrorna i stort sett är beskrivet i verksamhetsberät-
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telsen, men det finns ingen tydlig koppling mellan berättelserna i ord och berättelserna 
i siffror. 

Nyckeltal/Utvärdering 
Vinstmått och räntabilitetsmått blir inte relevanta nyckeltal för VF. Konfliktfond/ 
medlem skulle enligt en av deras företrädare utgöra ett bra mått på livskraft, men inga 
nyckeltal presenteras i deras årsredovisning.  

På frågan om det finns några effektivitetsmått som de använder svarar Persson: ”Det 
grubblade jag väldigt mycket på när jag var ny, vad vi skulle använda för nyckeltal 
och jag kom väl egentligen aldrig på några, som var riktigt bra. Det handlar mycket 
om att försöka göra sådant som ökar värdet i medlemskapet och ha koll på det man 
gör, så att pengarna inte rinner iväg på fel saker. Det var därför de detaljerade 
budgetprocesserna med aktiviteterna kom till. Vi måste ha koll på våra stora kost-
nader framförallt lokaler och personal att de gör det som styrelsen vill att de skall 
göra och som de tror kan leda till något värde för medlemmarna. Att mäta effekti-
viteten är jättesvårt. Det handlar istället om att göra ”rätt” saker. Det är förbunds-
styrelsen som bestämmer vad som är ”rätt” saker utifrån kongressmålen. Vi har 
tydliga mål och jobbar mycket med mål. Ju tydligare mål vi har, ju mer förankrade de 
är och ju mer vi arbetar med dem, ju lättare är det att ha en föreställning om huruvida 
vi gör rätt saker eller inte. Det är en sorts process som jag tycker att vi har blivit 
bättre och bättre på.” (Intervju, 23.4.2003.)  

Att mäta effektiviteten i ett fackförbund är svårt. Det är därför lättare att följa upp 
arbetet och se om de är på rätt väg genom att sätta upp mål. De beskriver 12 olika mål. 
Det första målet: ”Att resurserna i hälso- och sjukvården säkerställer en god kvalitet 
och att en strukturförändring från slutna till fler öppna vårdformer har skett”, gäller 
kvaliteten på hälso- och sjukvården. I det arbetet ingår att upprätta ett instrument för 
vägledning av verksamhetens kvalitetsutveckling. De konstaterar att huvudmännen har 
misshushållat med de anställda, vilket medför risker för bland annat utbrändhet som 
på sikt kan få konsekvenser för kvaliteten. I sin utvärdering skriver de: ”Målet att 
resurserna i hälso- och sjukvården ska säkerställa god kvalitet kan inte anses som 
uppnått utan arbetet måste fortsätta”. På samma sätt beskrivs varje mål och avslutas 
med en utvärdering av om målet uppnåddes under året. Det sista målet gäller för-
bundets resurser. Målet är att resurserna skall ”förvaltas på ett för medlemmarna 
effektivt och kvalitativt sätt”. Det är under detta mål som förvaltningsberättelsen samt 
resultat- och balansräkningen presenteras. Det ekonomiska utgör ett av tolv mål och 
får en betydligt mer undanskymd plats i VF än i ett vinstdrivande företag. 

Avvikelser från kommersiell redovisning 
De fonder som VF har skapat och redovisat som eget kapital utgör en avvikelse från 
kommersiell redovisning i det att de gjort avsättningar till dessa fonder i resultat-
räkningen, trots att de är en del av det egna kapitalet. 

VF avviker också från kommersiell redovisning när det gäller tillämpningen av 
matchningsprincipen, då de liksom SISU matchar erhållna bidrag mot de kostnader 
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som dessa intäkter möjliggör istället för att som i kommersiell redovisning matcha 
kostnaderna mot de intäkter som kostnaderna har genererat. 

5.2.2 Årsredovisningen för 2001 
VF får inte längre göra avsättningar till och ianspråktaganden från konfliktfonden och 
andra fonder i resultaträkningen. Överföringarna visas nu i balansräkningen istället för 
i resultaträkningen. I not till posten Årets överskott i resultaträkningen upplyses istäl-
let om hur stora överföringar som gjorts i balansräkningen från årets överskott till 
olika fonder.  

Årets överskott påverkas inte av dessa överföringar. Kanslichefen tycker att det är bra 
att de principiellt måste bete sig på ett visst sätt. Hon tycker inte att det var bra, när de 
försökte hitta på fonder för att kunna redovisa ett 0-resultat. De avsatte pengar till 
projekt, som de aldrig hade hittat på i en normal verksamhet. Det finns fortfarande ett 
antal fonder under eget kapital, men en fond har de fått lov att flytta från eget kapital 
och istället redovisa som en avsättning, dvs. som en skuld och det är trygghetsfonden. 
Trygghetsfonden är en skuld till de anställda, eftersom det finns ett avtal. Då tidpunkt 
för reglering och belopp är osäkra redovisas den som en avsättning och inte en skuld. 
Årets förändring av det egna kapitalet visas nu i en tydlig not. 

År 2001 finns det en kassaflödesanalys. På frågan om kassaflödesanalysen har något 
informationsvärde för VF:s intressenter svarar Persson: ”Egentligen så tror jag det, 
men jag är för ny för att säga det. Jag tycker att vi borde ha gjort den för länge sedan, 
därför att vi ser mer av hur pengarna flyter och hur vi kan använda dem och var de 
kommer ifrån ... ” (Intervju, 23.4.2003.) 

De menar att årsredovisningen har blivit mer svårtolkad för medlemmarna efter den 
nya lagstiftningen, eftersom lagen är skapad utifrån vinstdrivande företag med deras 
språk. Det syns på själva presentationen av siffermaterialet. De framhåller att poster-
nas benämningar och att det är färre poster medan mer redovisas i noter, har gjort 
årsredovisningen ännu mer svårtolkad för medlemmarna. Det är beklagligt med tanke 
på att de har bestämt sig för att den produceras just för medlemmarna.  

Det finns så lite intresse bland medlemmarna för siffrorna, men det kan enligt Sande-
gren just bero på att rapporterna är utformade för ekonomer. Han tycker att det borde 
finnas en bruksanvisning: Så här läser man en årsredovisning. Han menar att det finns 
benämningar som inte ens han förstår och det gör honom sur. ”Att kalla övriga intäk-
ter för nettoomsättning tycker jag är väldigt konstigt! Det har med lagen att göra, som 
är skapad utifrån företag med deras språk.” (Intervju, 7.5.2003) Han fortsätter och 
föreslår spontant att de i rent informationssyfte skulle kunna komplettera årsredovis-
ningen med en mera lättillgänglig bild av vad de gjort och vilka pengar som gått åt.  

Den verbala berättelsen 
Den verbala berättelsen kallas nu förvaltningsberättelse. Den beskriver ett föränd-
ringsarbete som skall ge medlemmarna mer valuta för medlemsavgiften. Den 
beskriver sin strategi mer allmänt i fyra olika mål och presenterar vad de har gjort 
inom dessa fyra områden, men gör ingen utvärdering av i vilken utsträckning de har 
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uppnått sina mål, vilket de gjorde 1998. De har således minskat sin information om 
utvärdering av verksamheten i den verbala berättelsen, kanske för att årsredovisnings-
lagen inte ställer några krav, när det gäller den ideella föreningens redovisning av vad 
den åstadkommer i sin verksamhet. 
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5.3 Svenska Röda Korset 

5.3.1 Årsredovisningen för 1998  
Försiktighetsprincipen i SRK 
Försiktighetsprincipen nämns inte i årsredovisningen, men vid intervjuer framhåller de 
att sådana principer som försiktighetsprincipen har de försökt att leva upp till. 
(Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.) Öhman menar att det bara är skänkta 
kläder som varit en värderingsfråga, men kläderna har aldrig tagits upp i balansräk-
ningen utan enbart i resultaträkningen (Intervju, 24.9.2002). 

Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder i SRK  
I kommersiell redovisning anses redovisning enligt bokföringsmässiga grunder ge en 
bättre indikation om ett företags prestationer eftersom den innebär att vinsten mäts 
efter vad som presterats under en period och inte efter hur betalningarna skett. Leve-
rantörsskulder, kundfordringar och interimsposter visar att SRK redovisar med denna 
metod. De använder metoden trots att skillnaden mellan intäkter och kostnader inte 
utgör en vinst som mäter vad SRK har presterat under en period.  

Balansräkning   
Balansräkningen skiljer sig från en balansräkning i kommersiell redovisning i det att 
det finns reserveringar och avsättningar på passivsidan som varken redovisas som 
skulder eller eget kapital. Modellen över SRK:s balansposter 31.12.1998 i figur 5:5 
visar den faktiska storleken och relationen i storlek mellan olika balansposter.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 5:5 Svenska Röda Korsets balansposter 31.12.1998 
 

 Rörelsekapital 52 Mkr Reserverade medel 
  119 Mkr 
  Beständiga 
  donationsmedel 
  276 Mkr 
                 
  Underhålln.fond fastigh.  7 Mkr 
  
 Värdepapper  
 1 190 Mkr 
  Fria 
  avsättningar 
  885 Mkr 
 
  
 
 
 
 
 
 Byggnader  54 Mkr Kapitalbehålln. 9 Mkr

Årets resultat = 0 
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Tillgångarna består till större delen av värdepapper. Fria avsättningar uppgår till mer 
än dubbelt så mycket som de övriga posterna tillsammans på balansräkningens passiv-
sida. Oavsett vad de benämner posterna i balansräkningen, så kan vi se att det finns ett 
stort kapital för framtida verksamhet.  

Interimsposter vittnar om att SRK använder balansräkningen som ett medel för att 
kunna överföra inkomster och utgifter till framtida perioder, men i SRK är det framför 
allt inkomstströmmen som fördelas till framtida perioder. 

Tillgångar i SRK 
Tillgångar i SRK kan betraktas som ett lager av ekonomisk nytta för framtiden. Tran-
saktioner och händelser ägde rum, när bidrag och gåvor betalades in, vid försäljning 
när det gäller kundfordringar och vid anskaffning när det gäller förutbetalda kostnader, 
värdepapper, inventarier, fastigheter osv.  

Tillgångar förväntas generera kassaflöden i framtiden enligt redovisningslitteraturen. 
SRK:s tillgångar består framför allt av värdepapper. Värdepappren uppgår till 1 189 
milj. kronor och utgör hela 88 % av balansomslutningen. Värdepapper förväntas 
generera kassainflöden i framtiden, eftersom syftet med placeringen i värdepapper är 
att få en avkastning. Värdepapper och övriga tillgångar som används i insamlings-
verksamheten liknar tillgångar i kommersiell redovisning. 

Relativt sett har alla övriga tillgångar ett mycket litet värde. Syftet med SRK:s verk-
samhet är att gratis tillhandahålla tjänster och varor åt behövande. Att nyttja resurser i 
den verksamheten innebär utflöden istället för inflöden av likvida medel. Om byggna-
der och övrig fast egendom genererar kassainflöden beror på i vilken verksamhet de 
används. Inventarier och byggnader som används i den nationella och internationella 
hjälpverksamheten kommer därmed inte att generera kassainflöden i framtiden och 
utgör därför inte tillgångar enligt begreppets definition i kommersiell redovisning. 
Inventarier redovisas inte som tillgångar i SRK utan kostnadsförs, vilket innebär att 
det innebär att det inte finns några inventarier i balansräkningen som innebör utflöden 
i framtiden. 

Skulder i SRK 
SRK:s skuldposter utgör en marginell del (4 %) av balansomslutningen och ingår i sin 
helhet i rörelsekapitalet. Skuldposterna stämmer väl med definitionerna av skuldbe-
greppet i företagsekonomisk litteratur, eftersom de gör anspråk på föreningarnas till-
gångar, har föregåtts av transaktioner eller händelser, samtidigt som det finns specifika 
motparter och ett krav att de måste regleras.  

Efter skulderna i SRK:s balansräkning kommer tre poster som enligt SRK:s företrä-
dare varken är skulder eller eget kapital, nämligen Reserverade medel, Beständiga 
donationsmedel och Fria avsättningar. De betraktas som en kategori för sig i SRK. 
Tillsammans utgör de 95 % av balansomslutningen.  
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Reserverade medel, Beständiga donationsmedel och Fria avsättningar - en 
tredje kategori  
Reserverade medel är ett exempel på att balansräkningen används för att överföra 
medel till framtiden. De menar själva att reserverade medel inte uppfyller kriterierna 
för en skuld i vedertagen bemärkelse, men å andra sidan är de inte heller eget kapital. 
Reserverade medel är ändamålsbestämda medel som de inte utnyttjat än och därför 
valt att redovisa dem separat och på det sättet särskilja dem från det de betraktar som 
eget kapital. De har fått medlen ett år, men de skall användas en bit in på nästa år. 
Insamlingar, som var ändamålsmärkta, hade exempelvis kommit in för Indien, men de 
hade inte gjort av med dem under 1998, utan tänkt använda dem under 1999 och 
givaren hade sagt att pengarna bara får användas för detta ändamål. Reserverade 
medel är medel som finns och som skall användas för specifika ändamål vilket var 
viktigare än om de skall ha etiketten "Skulder" eller "Eget kapital". Reserverade medel 
utgör således en tredje kategori i deras ”värld”. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, 
Widlund, och Öhman, 24.9.2002.) 

Reserverade medel skulle kunna uppfylla de kriterier som begreppet skuld har i kom-
mersiell redovisning. Det är gåvor och bidrag, som skall användas för visst ändamål 
och/eller inom en viss tid. De har föregåtts av en transaktion och det kan finnas spe-
cifika motparter i den meningen att olika specifika projekt kan göra anspråk på SRK:s 
tillgångar. SRK fullgör då sina åtaganden genom att använda gåvorna och bidragen till 
dessa projekt, vilket innebär att tillgångar kommer att överföras eller tjänster utföras. 
Men det finns ännu ett krav i kommersiell redovisning för att en skuld skall uppstå och 
det är att det inte ska gå att undkomma dessa framtida åtaganden dvs. det skall finnas 
ett krav på att de måste regleras. Enligt FASB och IASB behöver en skuld i kommer-
siell redovisning inte vara legal utan det räcker med att den sannolikt kommer att 
lämna företaget i framtiden, vilket skulle innebär att reserverade medel liknar skulder i 
kommersiell redovisning.  

Beständiga donationsmedel utgörs av medel där givarna sagt att bara avkastningen och 
inte kapitalet får användas till verksamhet, men givarna kommer aldrig att kräva 
tillbaka dessa resurser.  

Fria avsättningar som uppgår till hela 66 % av balansomslutningen är avsättningar 
som beslutats av centralstyrelsen. Det är dessa fria avsättningar som används när ett 
underskott täcks för att få ett 0-resultat. De redovisar på detta sätt för att visa att de fria 
avsättningarna inte utgör ett helt fritt kapital. Det är reavinster och obundna arv och 
donationer som avsatts. Reavinsterna utgör en värderegleringsreserv vars syfte primärt 
har varit att ha en buffert. Om värderegleringsreserven bedöms vara högre än vad som 
är motiverat som säkerhet, då fattar centralstyrelsen beslut om att en del skall använ-
das för verksamhet (förändringar av fria avsättningar). Det finns ingen extern part som 
styrt utan det är centralstyrelsen som fattar beslut och de kan ändra besluten om de 
finner något skäl för det. De menar att även fria avsättningar utgör en egen kategori 
skild från både skulder och eget kapital. Fria avsättningar utgör inte några befintliga 
åtaganden till specifika parter, även om man skulle kunna hävda att alla insamlade 
medel innebär ett åtagande, eftersom medlen är givna för att användas i SRK:s verk-
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samhet. Åtagandet är här allmänt och gäller inte ett specifikt projekt eller en specifik 
organisation. Det finns inte heller något förutbestämt förfallodatum eller förutbestämt 
projekt eller någon som kan kräva in pengarna. Fria avsättningar utgör inga skulder 
enligt begreppets innebörd i kommersiell redovisning.  

Enligt kommersiell redovisning så utgör beständiga donationsmedel och fria avsätt-
ningar eget kapital, men SRK:s företrädare framhåller att dessa poster utgör en egen 
kategori dvs. varken skulder eller eget kapital. 

Det finns ytterligare två poster i balansräkningen: Kapitalbehållning och Årets 
resultat. 

Kapitalbehållning och Årets resultat  
I årsredovisningen kan vi se att kapitalbehållningen varit oförändrad sedan 1995. Den 
uppgår bara till 1 % av balansomslutningen. Begreppet ’Kapitalbehållning’ är inget 
vedertaget begrepp i kommersiell redovisning. Årets resultat uppgår till 0. Kapital-
behållningen och årets resultat betraktas som eget kapital. Kapitalet i SRK ägs av 
föreningen, eftersom det inte finns några externa ägare. I rubriken används begreppet 
eget kapital. De har haft svårt med det begreppet eftersom det inte passar deras värld 
riktigt och säger att de har tagit begreppet direkt från företagsvärlden, för att uttrycka 
vad de har i kassakistan av ansamlade medel. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, 
Widlund, och Öhman, 24.9.2002.)  

En beskrivning av eget kapital utifrån ägarteorin eller enhetsteorin stämmer liksom i 
SISU och VF inte med innebörden av det egna kapitalet i SRK. SRK förvaltar sitt 
kapital åt bidrags- och gåvogivare eller medlemmar, som har skänkt det till SRK och 
vill att pengarna ska användas väl i verksamheten. Användningen av begreppet 
kapitalbehållning pekar på att kapitalet skiljer sig från ett ägarkapital i kommersiell 
redovisning. Många av de diskussioner som förs om det egna kapitalet i företags-
ekonomisk litteratur blir inte relevanta i SRK.  

Man kan inte säga att kapitalet i SRK:s balansräkning 1998 utgörs av skillnaden 
mellan tillgångar och skulder såsom det egna kapitalet beskrivs i litteraturen. Proble-
met är att SRK har denna tredje kategori på balansräkningens passivsida, varför det är 
svårt att identifiera vad som är skulder. Det är meningen att SRK skall finansiera sina 
underskott med medel från sitt kapital. Kapitalet skall användas och däri skiljer det sig 
från eget kapital i ett bolag.  

Resultaträkningen   
SRK:s resultaträkning som modell liknar en resultaträkning i kommersiell redovis-
ning, men skiljer sig i ett väsentligt avseende och det är de avsättningar som gjorts i 
resultaträkningen. En annan skillnad är att skänkta varor redovisats som intäkter och 
kostnader. Modellen över resultaträkningens olika poster i figur 5:6 visar vilka pengar 
som kommer in 1998 och hur de används. Vi kan se att skänkta varor utgör en stor 
andel av omsättningen. Även de finansiella intäkterna som delvis redovisas som ver-
samhetsintäkter utgör en väsentlig andel av omsättningen. 
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Insamlade medel 139 Mkr 
Bidrag 186 Mkr 
Medlemsavgifter 14 Mkr 
Räntor och utdelningar 72 Mkr 
Skänkta varor 125 Mkr 

 536 Mkr 

Nationell 
Verksamhet 

- 90 Mkr 

Internationell 
Verksamhet 
- 353 Mkr 

Information 
Insamling 
- 37 Mkr 

Lednings- och förenings- 
verksamhet 

- 61 Mkr 

Ändamålsbestämda medel 
som inte använts än. 

-17 Mkr

Verksamhetsresultat 

Avsättning till  
Reserverade medel (BR) 

Kostnader 

Kostnad 

Intäkter 

Reavinst vid 
försäljning av 
värdepapper. 
+ 173 Mkr 
- 173 Mkr 

Kostnader

Kostnader

Erhållet kapital där endast 
avkastningen får användas 

för verksamhet. 
- 2 Mkr. 

Avsättn. till Beständiga 
donationsmedel 

Intäkter 

Avsättning till  
Värderegleringsreserv/ 
Fria avsättningar (BR) 

Underskott ?Ja Nej 

Reavinster täcker årets 
underskott + 41 Mkr 

Årets Resultat = 0 

Upplösning av 
Värderegleringsreserv/ 
Fria avsättningar (BR) 

Figur 5:6 Svenska Röda Korsets resultatposter 1998 
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En annan skillnad är de 13 redovisningsrapporter som liknar resultaträkningar för 13 
olika enheter inom SRK. De visar att SRK inte utgörs av en enda enhet. SRK:s 
resurser har erhållits från flera olika källor och är riktade till många olika projekt, 
varför redovisningssystemet måste designas så att alla dessa aktiviteter hålls åtskilda i 
separata finansiella enheter med olika finansiärer. 

Intäkter i SRK  
År 1998 omsatte den centrala organisationen i SRK 709 miljoner kronor. Begreppet 
intäkter användes som en sammantagen rubrik för insamlingar och gåvor från all-
mänheten, medlemsavgifter, bidrag från myndigheter, räntor och utdelningar samt 
skänkta varor. Därtill redovisade de reavinster vid försäljning av värdepapper på 173 
miljoner kronor. De medel som erhållits under året redovisas som intäkter, oavsett när 
de kommer att användas. Det innebär att de följer kontantprincipen, dvs. intäkten 
uppstår när inbetalningen sker. Den informationen finns i den första av tre redovis-
ningsprinciper som presenteras i årsredovisningen. I en annan redovisningsprincip 
informerar de om att ändamålsbestämda gåvor som inte utnyttjats vid årets slut 
reserveras genom en avsättning till Reserverade medel. 

Insamlingar, gåvor, medlemsavgifter och bidrag skapas inte genom produktion och 
försäljning av varor och tjänster. Det finns inget fysiskt flöde som föregår detta 
monetära flöde, även om det troligtvis föregås av en del arbetsinsatser. Det är infor-
mationen om olika hjälpprojekt och själva insamlingsarbetet som genererar resurser. 
Ett inarbetat förtroende hos givarna har naturligtvis också stor betydelse. Den stora 
skillnaden mellan intäkter i kommersiell redovisning och de medel som betalas in till 
SRK är att bidragsgivare, gåvogivare och medlemmar inte får någon motprestation i 
form av varor eller tjänster. Innebörden av dessa intäkter i SRK:s redovisning stämmer 
inte med innebörden av intäkter i kommersiell redovisning. Räntor, utdelningar och 
reavinster vid försäljning av värdepapper uppgår till hela 34 % av omsättningen och 
liknar däremot intäkter i kommersiell redovisning. Räntor och utdelningar redovisas 
som verksamhetsintäkter och inte som finansiella intäkter som i kommersiell redo-
visning. De framhåller att utdelningarna och räntorna bygger på det kapital som är 
skänkt till SRK. Widlund tror att det här sättet att redovisa har en koppling till hur de 
budgeterade, då det är en av deras budgeterade intäktskällor medan reavinster aldrig 
tas med i budgeten (Intervju med Widlund 24.9.2002). 

Det var en överraskning att hitta skänkta varor som en intäktspost i resultaträkningen. 
Värderade till 50 kr/kg utgör de 18 % av omsättningen. På frågan hur detta värde 
bestämdes får jag svaret: "Det gjordes före min tid, men jag tror att det var så att man 
hade 25 kr i väldigt många år och det togs upp till omprövning och man gjorde 
bedömningen då att det skulle höjas till 50 kr då varorna faktiskt har ett värde. De 
utgör en stor del av vår verksamhet. Det är skillnad om vi skulle värdera allting vi får 
in. Hälften går till soptippen. Men det som intäktsredovisas är sådana varor som är 
utlevererade. Vi har lagt ner mycket tid på att lappa och laga och tvätta och göra 
något som vi vill verkligen ge bort till människor (en slags realisationsprincip - värdet 
blir realiserat när det blir bortlevererat)”. (Intervju med Jonsson, 13.8.2002.) Sam-
tidigt som varorna skeppas iväg redovisas de som både intäkter och kostnader med 
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exakt samma belopp. Här skulle kunna sägas att frivilligarbetet med dessa varor 
indirekt får ett värde i redovisningen, eftersom värdet på varorna har ökat pga. allt det 
arbete som lagts ned på dem. 

Widlund menar dock att med värderingen 50 kr/kg blir klädernas andel av den totala 
omsättningen så stor, att denna post börjar förvränga bilden av verksamheten och då är 
det många som tycker att det förvirrade mer än att det gav information (Intervju 
24.9.2002). Intäktsposten Skänkta varor skiljer sig liksom även monetära gåvor från 
innebörden av begreppet intäkter i kommersiell redovisning. Apportemission skulle 
kunna utgöra ett exempel från bolagsvärlden där annan egendom än pengar tillförs och 
värderas i redovisningen.  

Kostnader i SRK 
SRK använder begreppet kostnader i sin resultaträkning. De använder en funktions-
indelad resultaträkning och presenterar då kostnaderna för varje funktion för sig. Den 
internationella delen är betydligt större än den nationella nämligen 65 % mot 17 %. På 
frågan om intäkterna bara trillar in eller om de måste jobba för dem och därmed har 
kostnader som genererar intäkter precis som ett vinstdrivande företag får jag följande 
svar: "När det gäller insamlingar och gåvor från allmänheten så förekommer det dels 
att vi har kampanjer under året, vilket utgör en stor del och dels att vi får spontana 
donationer som arv till följd av olika aktiviteter. Det är svårt att spåra om det är årets 
aktiviteter eller tidigare års som ger intäkter. Det kan säkert förekomma en viss 
förskjutning mellan åren. Medlemsavgifter satsar vi ganska mycket på vissa år och 
sedan kommer de förhoppningsvis fortlöpande under några år, så att det är både årets 
insatser och tidigare års insatser, men det är sånt som man hela tiden måste arbeta 
med och lägga resurser på. Bakom både direktavkastning och reavinster ligger 
professionell kapitalförvaltning. De som arbetar med olika verksamheter ansöker om 
bidrag från myndigheter och fonder och tecknar avtal och återrapporterar vilket är en 
förutsättning för att vi skall få bidrag och där är kostnaderna inte lika urskiljbara." 
(Intervju med Jonsson, 13.8.2002).  

Insamlingskostnader och möjligen informationskostnader genererar intäkter, men 
SRK:s nationella och internationella verksamhetskostnader genererar inga intäkter 
utan har tvärtom blivit möjliga tack vare gåvor och bidrag som erhållits tidigare. 
SRK:s kostnader för den ideella verksamheten har en annan innebörd än kostnads-
begreppet har i kommersiell redovisning, eftersom kostnader här inte innebär använ-
dandet av tillgångar eller tjänster i syfte att generera intäkter, vilket också innefattar 
kostnadsposten skänkta varor, som utgör 35 % av kostnaderna i resultaträkningen för 
den internationella verksamheten. Kostnadsposten skänkta varor uppstår när skänkta 
varor skickas iväg.  

Matchningsprincipen i SRK 
Att SRK använder begreppet kostnader och inte utgifter kan tolkas så att de periodise-
rar sina utgifter för att i resultaträkningen redovisa de utgifter, som förbrukats under 
året. Interimsposterna i balansräkningen bekräftar detta förfarande, men det går inte att 
utläsa vilken typ av utgifter som periodiserats. Att exempelvis urskilja insamlingskost-
nader och matcha mot insamlade medel tycks inte vara helt enkelt i SRK.  
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Kopplingen mellan SRK:s intäkter och kostnader skiljer sig från kommersiell redo-
visning precis som i SISU och VF. De får inkomster för en viss aktivitet, som de 
måste matcha mot utgifterna för denna aktivitet. De bokför alla bidrag och gåvor som 
intäkter det år de erhålls, men genom reserveringar periodiseras de sedan till den 
period som får bära utgifterna. Intäkterna är orsaken och kostnaderna är verkan, efter-
som de först erhåller gåvor, medlemsavgifter etc. och sedan utför något med dessa 
resurser. Det är intäkterna som möjliggör kostnader. SRK tillämpar en omvänd match-
ningsprincip. När intäkter periodiseras över till nästa år, är det i form av en reservering 
längst ner och inte som en överföring av intäkter till nästa års resultaträkning, eftersom 
intäkterna redovisas enligt kontantprincipen. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, 
Widlund, och Öhman, 24.9.2002.)  

Resultat i SRK 
SRK använder begreppet resultat för den skillnad som uppkommer mellan intäkter och 
kostnader. De förbrukar inte resurser för att generera intäkter i syfte att göra vinster 
utan erhåller resurser för att förbruka dem på olika projekt. Jonsson menar att även om 
de inte har ett resultat med vinstbegrepp, så har de ändå ett slags resultat om de tittar 
på vilka kostnader de har som skall täckas med vilka intäkter under en viss period. Det 
är ett slags resultat även om det inte har med vinst att göra. Öhman framhåller att 
eftersom de ändå måste veta relationen mellan intäkter och kostnader, så har de haft 
raden ”resultat” kvar och den visar om de haft för lite eller för mycket pengar under 
året för att finansiera det de gör. (Intervju med Öhman och Jonsson, 24.9.2002.) 
Resultatbegreppet är det begrepp de har brottats mest med och Widlund framhåller:  
"Begreppen är anpassade för ett aktiebolag och så skall vi försöka använda dem på 
något sätt. " 

I SRK:s resultaträkning (figur 5.6) finns det två resultatposter. Först kommer ett 
verksamhetsresultat och sedan årets resultat. Verksamhetsresultatet utgörs av skill-
naden mellan de allmänna medel som erhållits och utnyttjats under året. Årets resultat 
uppkommer efter det att vinsten vid försäljning av värdepapper, läggs till verksam-
hetsresultatet. Reavinsten ingår således inte i verksamhetsresultatet. Därefter dras 
jämförelsestörande kostnader av. Hela reavinsten dras sedan av under Förändring av 
fria avsättningar och därefter utnyttjar de så mycket av dessa fria avsättningar som 
behövs, för att få ett 0-resultat. Det innebär att i årets resultat har också allmänna 
medel periodiserats till det år då de används och då kan årets resultat bara bli 0. 

Att årets resultat har uppgått till 0 skulle kunna uppfattas som ett mått på att de lyckats 
använda exakt alla allmänna medel som kommit in. Men så är inte fallet eftersom de 
avsätter alla allmänna medel som inte använts alternativt upplöser fria avsättningar 
från tidigare år för att uppnå detta 0-resultat varje år. Widlund förklarar det så att de 
till verksamhetsresultatet även lägger finansieringen för att komma ner till årets re-
sultat och medger vidare att det då blir lite lustigt med alla 0-resultat, men för dem 
innebär 0-resultaten att de har finansierat sina verksamheter. Han menar att resultat-
räkningen handlar om att redovisa hur de finansierar de kostnader de har.  (Widlund, 
24.9.2002). SRK får inte förbruka mer resurser än de erhåller liksom vinstdrivande 
företag inte får förbruka mer medel än de intäkter de genererar.  
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Årets resultat säger naturligtvis ingenting om vad SRK har presterat. SRK:s presta-
tioner handlar om att kunna samla in så mycket resurser som möjligt, men också att 
förbruka dem i lämpliga projekt på ett bra och effektivt sätt, av vilka den senare 
prestationen inte går att utläsa i resultaträkningen. SRK har redovisat ett 0-resultat 
sedan långt tillbaka i tiden och ett ständigt 0-resultat förändrar inte heller det egna 
kapitalet. Vinst/förlust vid försäljning av värdepapper redovisas netto och kan sägas 
utgöra ett mått på prestationer. Reavinster vid försäljning av värdepapper ingår varken 
i intäktsposten eller i verksamhetsresultatet och bara i årets resultat till den del de 
behövs för att uppnå ett 0-resultat. Resultatet i SRK:s resultaträkning har inte samma 
innebörd som resultatbegreppet har i kommersiell redovisning utan visar hur de har 
finansierat sina verksamheter. 

Den verbala berättelsen.  
Årsredovisningen i SRK inleds med en verbal berättelse som de kallar verksamhets-
berättelse. Där beskrivs de olika verksamheter som SRK bedriver. De delar in sin 
verksamhet i 6 olika områden som utgör rubriker: Föreningsutveckling, Folkrätts-
arbete, Nationell verksamhet, Internationell verksamhet, Informationsverksamhet och 
Förvaltning. Ett område i taget beskrivs med information om vad de olika projekten 
kostat under året och hur de finansierats. I ett vinstdrivande företag har förvaltnings-
berättelsen en klar koppling till resultat- och balansräkning. Genom att kostnaderna för 
olika aktiviteter presenteras i SRK:s verksamhetsberättelse finns också i SRK denna 
koppling mellan den verbala berättelsen och de finansiella rapporterna. 

Årsredovisningen ger ingen information om det omfattande arbete som deras frivilliga 
medarbetare utför, medan de däremot i 1999 års verksamhetsberättelse lämnar statistik 
över frivilligarbetare, som då uppgick till knappt 50 000 personer. Frivilligarbetarna 
arbetar med flyktingverksamhet, social verksamhet, sömnadsprogram, klädinsamling 
samt insamlingsverksamhet.  

Nyckeltal/utvärdering  
Vinstmått och räntabilitetsmått blir inte relevanta mått för SRK. Soliditet kan möjligen 
visa på att organisationen har en överlevnadsförmåga dvs. förmågan att fullfölja sina 
åtaganden. Beräkningen av soliditet kompliceras av oklarheten mellan skulder och 
eget kapital, dvs. att de uppfattar avsättningar och reserveringar som en tredje kate-
gori, som varken är skulder eller eget kapital. Oavsett posternas benämning i balans-
räkningen visar balansräkningen att SRK har ett stort kapital för framtida verksamhet. 

I verksamhetsberättelsen presenteras flera mått på vad de har åstadkommit under år 
1998 i form av antal enheter av olika slag med information om motsvarande mått för 
föregående år. Att mäta effekten av verksamheten i stort är komplicerat. Det finns 
ingen motsvarighet till de koncisa nyckeltal som används i kommersiell redovisning. 
Antal kan de mäta, men effekten av det är svårare. Som exempel på olika aktiviteter 
kan nämnas att de har handlagt 933 familjeåterföreningsärenden under året, ensamma 
barn har varit inblandade i 46 av dessa ärenden. 150 transporter har under året gått 
från katastrofförrådet i Halmstad till 30 olika länder. Totalt skickades 2 867 ton gods 
till en genomsnittlig fraktkostnad av 2,11 kr/kg. Mediekontakterna har varit omfattan-
de. 47 000 nya medlemmar rekryterades under året varav 35 000 genom 
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telemarketingprojektet till en kostnad av 10 Mkr. Kapitalförvaltningen gav ett 
nettoöverskott på 68 miljoner kronor och det totala marknadsvärdet av central-
styrelsens kapitaltillgångar uppgick 31.12.1998 till 1 701 miljoner kronor.  

Avvikelser från kommersiell redovisning 
I SRK:s årsredovisning har följande avvikelser från kommersiell redovisning i 
vinstdrivande företag spårats. 

• 0-resultat 

• Skänkta varor i resultaträkningen 

• Redovisning av intäktsräntor och utdelningar, som verksamhetsintäkter 

• 13 "resultaträkningar " 

• Kostnadsförda inventarier 

• Redovisning av en tredje kategori, reserverade medel utifrån givarnas beslut, 
som varken betraktas som skulder eller eget kapital 

• Redovisning av en tredje kategori, fria avsättningar utifrån styrelsens beslut, 
som varken betraktas som skulder eller eget kapital 

• Redovisning av gåvor och bidrag enligt kontantprincipen 

• Omvänd matchning 

5.3.2 Årsredovisningen för 2001 
Till skillnad från SISU och VF har det i SRK 2001 skett en hel del förändringar sedan 
1998. Balansräkningen och särskilt redovisningen av det egna kapitalet ser mycket 
annorlunda ut. 

Balansräkning 31.12.2001 
Aktivering av inventarier 
Materiella anläggningstillgångar aktiveras nu i enlighet med årsredovisningslagen och 
värderas till sitt anskaffningsvärde och skrivs av systematiskt över den bedömda livs-
längden om nyttjandetiden överstiger tre år och anskaffningsvärdet överstiger 10 tusen 
kronor. De tycker att det fungerade bra att kostnadsföra sina inventarier men ser ingen 
annan nackdel än att det blir mer arbete. (Intervju med Jonsson 13.11.2002.) 

Skulder och eget kapital 
1998 betraktades reserverade medel och fria avsättningar som en kategori för sig, dvs. 
de ansågs varken utgöra eget kapital eller skulder. Nu har de gått igenom alla reser-
veringar och omklassificerat den del som utifrån kriterierna för en skuld i kommersiell 
redovisning utgör skulder. Fria avsättningar och en stor del av reserverade medel redo-
visas som eget kapital. Eget kapital uppgår nu till 1 523 miljoner kronor och har flera 
underrubriker:  
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• Grundkapital (20 %). Anledningen till att grundkapitalet stigit jämfört med 
1998 är att distrikten nu ingår i redovisningen. 1998 benämndes denna post 
kapitalbehållning.  

• Beständiga donationsmedel (19 %), ett kapital som bundits av givaren där 
endast avkastningen kan användas. 

• Medel, ändamålsbestämda av givaren (5,5 %), ett kapital, som endast kan 
användas till de ändamål som givaren angett. 

• Balanserat kapital (55,5 %), ett kapital som omfattar: 

- Medel, ändamålsbestämda av styrelsen (31 %).  
- Värdesäkringsfond (17,5 %). Utgörs i huvudsak av realisations-

vinster med syfte att vara en buffert för värdeförändringar i place-
ringstillgångar. 

- Övriga fria avsättningar (10,5 %). Detta är medel, som inte för-
brukats och som tillställts organisationen utan restriktioner enlig ovan. 

- Årets resultat (-4 %). 
 

Balansposternas faktiska storlek och relationen i storlek dem emellan visas i figur 5:7. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 5:7  Svenska Röda korsets balansposter 31.12.2001 

 

Grundkapital 
305 Mkr 

 
Beständiga donations- 
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Värdesäkr.fond 266 Mkr 
 

Medel ändamålsbest. 
av styrelsen  479 Mkr 

 
 
 
 

Övriga fria avsättningar 
159 Mkr 

 
Årets resultat -58 Mkr 

Materiella anl.tillg. 34 Mkr 
 
 
 
 
 

Finansiella anläggningstillg. 
 

1 429 Mkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rörelsekapital, 61 Mkr 
Skulder och 
avsättningar 1 Mkr 



 
 106

Resultaträkning  
Nu har de slopat de 13 resultaträkningarna och redovisar bara en sammantagen resul-
taträkning för hela verksamheten. Även resultaträkningen har genomgått betydliga 
förändringar sedan 1998. 

Skänkta kläder 
Skänkta kläder redovisas fortfarande i resultaträkningen men nu värderas insamlade 
kläder till ett alternativvärde, dvs. vad det går att sälja de för på den öppna marknaden. 
Det innebär att de värderas till 5 kr/kg istället för 50 kr/kg. De har själva valt att sänka 
värdet så drastiskt. Lagen säger inget om detta, men FRII:s redovisningsmall rekom-
menderar värdet 25 kr/kg. Denna värdering påverkar inte resultatet eftersom intäkter 
och kostnader uppgår till samma belopp. Denna dramatiska förändring i värderingen 
belyser svårigheten i att sätta ett värde på begagnade kläder och även hur godtyckliga 
dessa värderingar måste bli. 

Statliga bidrag 
Statliga bidrag redovisas nu enligt BFN R5 som riktar sig till vinstdrivande företag 
med statligt stöd. Det innebär att SRK har släppt kontantprincipen enbart för sitt 
statliga stöd. Då rekommendationen enbart gäller statliga stöd redovisas alla övriga 
bidrag enligt kontantprincipen och reserveras som tidigare, eftersom det inte finns 
någon rekommendation angående dem. Detta blir regelrätt men inkonsekvent, efter-
som det i SRK:s verksamhet inte gör någon skillnad om bidragen är statliga eller 
kommer från något annat håll, medan de bidrag som vinstdrivande företag får alltid är 
statliga.  

Strukturen av kostnader 
Kostnaderna har strukturerats på ett nytt sätt. Definitioner av de olika kostnaderna 
presenteras under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper. Denna klassifi-
cering av olika kostnader är samstämmig med SFI:s krav på information från insam-
lingsorganisationer och går inte på något sätt emot lagen.  

1. Ändamålskostnader (88,5 %). Som ändamålskostnader klassificeras sådana kost-
nader som har direkt samband med att uppfylla SRK:s ändamål enligt dess stad-
gar.  

2. lnsamlingskostnader (5,5 %). Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte 
är att generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor från privat-
personer och företag samt medlemsavgifter. 

3.  Administrationskostnader (4,5 %). Administrationskostnader omfattar intern och 
extern revision samt kostnader förknippade med stadgar och legala krav.  

4. Jämförelsestörande poster (1,5 %) 

Avsättningar till/upplösningar från reserver 
De gör inga fördelningar dvs. avsättningar till eller upplösningar från reserver i 
resultaträkningen förutom i de fall då avsättningarna och reserverna verkligen utgör 
skulder eller avsättningar. Det innebär att det inte blir ett 0-resultat 2001 utan ett 
minusresultat på 192 miljoner kronor. Det gäller enligt Jonsson att hitta en definition 
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på vad det är de redovisar. ”Vi måste finansiera alla kostnader vi har och räcker inte 
pengarna till så att det blir ett underskott måste vi bestämma var vi tar dem. Det är 
fortfarande så att vi inte kan använda vilka pengar till vilka kostnader som helst. 
Därför kan vi inte bara ha en restpost, ett svart hål, där vi har någon slags balanse-
rad vinst eller förlust, utan vi måste veta vad det är för pengar vi har kvar och analy-
sera finansieringen varje år.” (Intervju 13.11.2002.) 

Fördelningen av årets resultat redovisas istället i en not direkt efter resultaträkningen, 
men inte heller den leder till ett 0-resultat utan till posten Kvarstående belopp för 
året/förändring balanserat kapital på -58 miljoner kronor. Fördelningen detta år inne-
bär att ändamålsbestämda medel från tidigare år utnyttjats, årets outnyttjade ändamåls-
bestämda medel reserverats till framtida perioder samt att de fria avsättningar, som 
styrelsen beslutat om enligt fastställd budget utnyttjas. Det skulle således ha blivit ett 
0-resultat efter denna fördelning om de lyckats följa budgeterade utgifter exakt. Det 
betyder att de år 2001 använde 58 miljoner mer av kapitalet än vad de hade planerat, 
vilket de också informerar om i verksamhets- och förvaltningsberättelsen. (Intervju 
med Jonsson 13.11.2002.)  

Kassaflödesanalys  
Årsredovisningslagen kräver att SRK presenterar en finansieringsanalys, men ger inga 
bestämda direktiv för denna rapport. Redovisningsrådet kallar analysen för kassaflö-
desanalys och SRK har valt att följa deras mall, trots att den är framtagen för att möta 
det informationsbehov som intressenter i ett börsnoterat bolag har.  

Avvikelser från kommersiell redovisning kvarstår 
Det finns fortfarande en väsentlig avvikelse från kommersiell redovisning. Fria 
avsättningar och reserveringar respektive ianspråktaganden av dessa redovisas i en 
speciell not direkt efter resultaträkningen. Fördelningen av resultatet till olika fonder 
har beslutats av givarna genom ändamålsbundna gåvor och bidrag eller av styrelsen 
genom budgeten. I balansräkningen visar de fonderna efter det att denna fördelning 
skett, vilket får till följd att Årets resultat i balansräkning och Årets resultat i resultat-
räkning är olika. (Intervju med Jonsson 13.11.2002.) De redovisar fortfarande skänkta 
varor som intäkter och kostnader i resultaträkningen och tillämpar fortfarande en 
omvänd matchningsprincip. 

Den verbala berättelsen  
SRK skriver en kombinerad verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för att 
uppfylla både lagens krav på förvaltningsberättelse och stadgarnas krav på en verk-
samhetsberättelse. Den verbala berättelsen är nu indelad i sju olika områden, som 
handlar om visioner, mål, utmaningar etc. Istället för information om årets olika slags 
kostnader i verksamhetsberättelsen finns den informationen nu i resultaträkningen där 
samma rubriker används under ändamålskostnader. Verksamhetsberättelsen 1998 
beskrev mer detaljerat en aktivitet i taget med information om vad olika projekt kostat 
under året och hur de finansierats.  

En annan skillnad är att de nu går ut med en tydlig information om sin egenart i års-
redovisningen. Den verbala berättelsen inleds med att de beskriver sin affärsidé: ”Att 
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förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår, vem som än drabbas”.   
De skriver vidare: "Men Röda Korset är inget företag, och Röda Korsets arbete låter 
sig heller inte fångas särskilt väl i reda siffror. Ett bra resultat för Röda Korset är 
självklart när vi ett år samlat in väldigt mycket pengar. Men ett bra resultat för Röda 
Korset är också när vi har kunnat spendera så mycket pengar det bara går på att 
lindra nöden i världen och här hemma i vårt land - förvissade om att varje krona 
användes, där den bäst behövdes. Det allra bästa resultatet går inte ens att mäta i 
kronor och ören, det sker i möten mellan människor. Det skapas i ögonblick av med-
mänsklighet, i överbrygganden av motsättningar, i varje stund då vi lever upp till vårt 
humanitära uppdrag. Däremot är pengar i viss mån en förutsättning för medmänsk-
lighet och humanitet och det är främst detta monetära resultat av Röda Korsets arbete 
som beskrivs på följande sidor.” 

De definierar också de begrepp - resultat och eget kapital, som de brottats mest med i 
anpassningen till den nya bokföringslagen. Under rubriken Ekonomi i obalans 
förklarar de att ”årets resultat enligt resultaträkningen - före fördelning - består av 
skillnaden mellan kostnader och erhållna medel under året. Under 2001 översteg 
kostnaderna intäkterna med 192 Mkr. Efter avsättning av ändamålsbestämda intäkter 
som inte utnyttjats under året samt uttag från kapitalet enligt den budget som styrelsen 
fastställt, kvarstår ett underskott på 58 miljoner kronor. För att finansiera det under-
skottet har vi tvingats ta ut mer ur våra reserver än planerat.” 

Eget kapital definierar de som ”de medel som tillställts organisationen för uppfyllande 
av dess syften och som på balansdagen inte utbetalats och där det inte föreligger en 
sådan juridiskt bindande förpliktelse som klassificeras som skuld eller avsättning”. 

Jonsson sammanfattar första årets erfarenheter av årsredovisningslagen med att fram-
hålla att lagen inte är lämplig för en verksamhet som deras, men att det går att följa 
den om än inte utan vissa svårigheter. (Intervju 12.11.2002.) 
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5.4 En jämförelse mellan föreningarna 

5.4.1 Likheter med kommersiell redovisning 1998. 
I figur 5:8 finns en översikt över de likheter med/avvikelser från redovisningspraxis i 
kommersiell redovisning som fanns i föreningarnas redovisning 1998. Likheten gäller 
om de använde samma begrepp, principer och rapporter och avvikelsen om de använ-
de andra begrepp, principer och rapporter än de som är vedertagna i kommersiell redo-
visning. 

 
   Likhet med Avvikelse från 
Kommersiell redovisning  kommersiell redovisn. kommersiell redovisn. 

 
Försiktighetsprincipen SISU1) 
 VF X 
 SKR X 
 
Enligt bokföringsmässig agrunder SISU  X 
 VF  X 
 SKR X Kontantprincipen 
   för intäkter 
 
Matchningsprincipen SISU  Omvändmatchning.2) 
 VF  Omvändmatchning 
 SRK  Omvändmatchning 
 
Resultaträkning SISU X 
 VF X 
 SRK X 13 resultaträkningar för 
   olika aktiviteter 
Balansräkning SISU X 
 VF X 
 SRK X 
 
Redovisningsbegreppen: tillgång, skuld, 
eget kapital, intäkt, kostnad och resultat 
 SISU X 
 VF X 
 SRK X Kapitalbehållning  
   för eget kapital 3) 
   En tredje kategori, 
   som varken betraktas  
    som skulder eller  
   kapitalbehållning. 
    
 

 
Figur 5:8 Översikt över de likheter med och avvikelser från kommersiell redovisning som fanns i 

föreningarnas redovisning 1998. 
 
1) I SISU tycker de inte att det finns någon anledning alls för dem att tänka på  
 försiktighetsprincipen, den fyller ingen funktion i deras verksamhet. 
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2) De matchar intäkterna mot de kostnader som intäkterna möjliggör. 
3) Kapitalbehållning har använts istället för begreppet eget kapital. Fria avsättningar och   
 reserveringar betraktas varken som skulder eller eget kapital. 

 

Försiktighetsprincipen som tillämpas i kommersiell redovisning har sin grund i att 
man vill förhindra att företag ger sina intressenter en felaktigt god bild av företagets 
lönsamhet och ställning. Principen tillämpas av VF och SRK trots att deras verksam-
het inte har ett vinstsyfte, medan SISU menar att den inte fyller någon funktion för 
dem. 

I kommersiell redovisning anses de finansiella rapporterna ge en bättre indikation om 
ett företags prestationer, när metoden redovisning enligt bokföringsmässiga grunder 
tillämpas, eftersom den innebär att vinsten mäts efter vad som presterats under en 
period och inte efter hur betalningarna skett. Metoden används av föreningarna trots 
att de inte har ett vinstsyfte. 

Föreningarna använder redovisningsmodeller och redovisningsbegrepp från kommer-
siell redovisning. Figur 5:9 visar en översikt över samstämmigheten mellan begrep-
pens innebörd i föreningarna och begreppens innebörd i kommersiell redovisning, där 
ett x innebär att begreppet har en annan innebörd i föreningen än det har i kommersiell 
redovisning 

 SISU VF SRK 

Tillgångar    

Skulder    

Eget Kapital X X X 

Intäkter   1)  X 2) 

Kostnader   1)  X 3) 

Resultat X X X 

 
Figur 5:9 En översikt över samstämmigheten mellan begreppens innebörd i föreningarna och 

begreppens innebörd i kommersiell redovisning. 
 
1) Bidragen till biståndsarbetet i VF, som utgör knappt 3 % av omsättningen, och kostnaderna 

för det arbetet samstämmer inte med intäkts- och kostnadsbegreppen i kommersiell 
redovisning. 

2)  Bidrag, insamlade medel, medlemsavgifter och skänkta varor samstämmer inte med 
intäktsbegreppet i kommersiell redovisning. 

3)  Kostnaderna för nationell och internationell verksamhet dvs. biståndsarbetet samstämmer 
inte med kostnadsbegreppet i kommersiell redovisning. 
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Vi kan se att det framför allt är begreppen eget kapital och resultat som inte samstäm-
mer med begreppens innebörd i kommersiell redovisning. När föreningarna får bidrag 
eller samlar in medel för att med sin verksamhet bistå andra än understödjarna får 
bidragen och kostnaderna för verksamheten en annan innebörd än begreppen intäkt 
och kostnad i kommersiell redovisning. SISU är en icke-klubb, men storleken på 
bidragen till SISU är avhängig omfattningen av och kvaliteten på deras verksamhet 
vilket gör att verksamheten i SISU liksom i VF genererar intäkter och därmed har 
begreppen intäkter och kostnader en innebörd som liknar den i kommersiell redovis-
ning. VF har i förhållande till sin huvudverksamhet en mycket begränsad verksamhet, 
där de får bidrag och utför biståndsarbete. 

Med tanke på den starka koppling som dessa begrepp har till varandra i kommersiell 
redovisning är det anmärkningsvärt att vissa begrepp liknar begreppen i kommersiell 
redovisning medan begreppen resultat och eget kapital inte gör det i något fall. En 
fråga man kan ställa sig, men som inte kommer att behandlas i denna studie, är om det 
går att separera eget kapital och resultat från de övriga begreppen. 

5.4.2 Avvikelser från kommersiell redovisning 1998  
Figur 5:9 visar ett sammandrag av de avvikelser i föreningarnas redovisning 1998 från 
kommersiell redovisning, som denna studie visat. Det är i SRK som vi ser de flesta 
avvikelserna från kommersiell redovisning.  
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Föreningarnas avvikelser från kommersiell redovisning 1998 

SISU VF SRK 

Omvänd matchning 
 
Den verbala berättelsen 

Omvänd matchning 
 
Den verbala berättelsen 
 
Avsättningar i resultat-
räkningen till fonder som 
redovisas under eget kapital 
i balansräkningen. 

Omvänd matchning 
 
Den verbala berättelsen 
 
En tredje kategori - reserverade medel - 
utifrån givarnas beslut som varken 
betraktas som skulder eller eget kapital 
 
En tredje kategori, fria avsättningar utifrån 
styrelsens beslut, som varken betraktas 
som skulder eller eget kapital 
 
0-resultat 
 
Skänkta varor i resultaträkningen 
 
Redovisning av intäktsräntor 
och utdelningar som verksamhetsintäkter 
 
13 "resultaträkningar " 
 
Kostnadsförda inventarier 
 
Redovisning av gåvor och bidrag 
enligt kontantprincipen 

 
Figur 5:10 Ett sammandrag av föreningarnas avvikelser från kommersiell redovisning 1998. 
 

Den omvända matchningsprincipen och avvikelser i den verbala berättelsen är gemen-
samma för de tre föreningarna. De nyckeltal som används i kommersiell redovisning 
blir inte relevanta i föreningarna och andra nyckeltal har visat sig mycket svårt att ta 
fram. De räknar antal prestationer och försöker utvärdera i vilken utsträckning de 
uppnått uppsatta mål. 

5.4.3 Avvikelser från kommersiell redovisning 2001 
2001 när den nya lagstiftningen trätt i kraft har avvikelserna begränsats. Föreningarna 
tillämpar fortfarande den omvända matchningsprincipen, men SRK har frångått många 
av sina avvikelser.  

Nu gör föreningarna inga fördelningar dvs. avsättningar till eller upplösningar från 
reserver i resultaträkningen förutom i de fall då avsättningarna och reserverna verk-
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ligen utgör skulder eller avsättningar i juridisk mening. Fördelningen av resultatet till 
olika fonder och ändamål har beslutats av givarna genom ändamålsbundna gåvor och 
bidrag eller av styrelsen genom budgeten. VF gör nu fördelningar av årets överskott i 
balansräkningen. I not till posten årets överskott i resultaträkningen upplyser de om 
hur stora överföringar som gjorts i balansräkningen från årets överskott till olika 
fonder.  

I SRK görs fördelningarna i en not till resultaträkningens resultatpost. Resultatposten 
efter de fördelningar som gjorts i noten är den resultatpost, som har redovisats i 
balansräkningen, vilket gör att resultat- och balansräkning redovisar olika belopp som 
årets resultat. Det skulle ha blivit ett nollresultat i noten om de hade följt sin budget 
exakt, men så blev det inte eftersom de år 2001 använde mer av kapitalet än de plane-
rat. Figur 5:11 visar ett sammandrag av de avvikelser från kommersiell redovisnings-
praxis som fortfarande fanns i föreningarnas redovisning 2001. 

 

Föreningarnas avvikelser från kommersiell redovisning 2001 

SISU VF SRK 

Omvänd matchning 

Den verbala berättelsen 

Omvänd matchning 

Den verbala berättelsen 

Överföring från årets överskott 
till olika fonder görs i 
balansräkningen. Info om detta i 
not till årets överskott i 
resultaträkningen. 

Omvänd matchning 

Den verbala berättelsen 

Föredelningar av årets resultat till 
olika ändamål görs i en not till 
resultaträkningen. I balans- och 
resultaträkning redovisas olika 
belopp som årets resultat. 

Redovisning av skänkta varor i 
resultaträkningen. 

 
Figur 5:11. Ett sammandrag av de avvikelser från kommersiell redovisningspraxis som fortfarande fanns i     

föreningarnas redovisning 2001. 
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6 Vad ligger bakom föreningarnas årsredovisningar?  
- en analys av varför årsredovisningarna har detta innehåll och denna 
utformning. 

Analysen i kapitel 5 visar att föreningarnas finansiella rapporter i många avseenden 
liknar de rapporter som vinstdrivande företag framställer. Samma begrepp, rapporter 
och även principer används, trots att förhållandena skiljer sig åt avsevärt, men i vissa 
delar avviker föreningarnas rapporter och det gäller särskilt SRK.  

I detta kapitel analyseras varför föreningarna ibland följer kommersiella redovis-
ningsnormer och ibland avviker från dem. Analysen utgår både från ett institutionellt 
perspektiv och från ett perspektiv utifrån deras beroende av resurser. Det institu-
tionella perspektivet har nyckelbegreppet legitimitet och tanken är att föreningarna 
framför allt följer kommersiella redovisningsnormer för att det uppfattas som legitimt. 
I det andra perspektivet utifrån ett resursberoende, är tanken att föreningarnas behov 
av resurser för att uppnå sina ideella mål skulle vara en drivkraft för dem att avvika 
från kommersiella redovisningsnormer och anpassa sig till bidragsgivarnas krav på 
information. Analysmodellen i figur 6:1 beskriver dessa tänkbara förklaringar till den 
enskilda föreningens redovisningspraxis. 

Jag börjar med det institutionella perspektivet och undersöker om årsredovisningarnas 
likhet med kommersiell redovisning 1998 beror på institutionell isomorfism, dvs. på 
att föreningarna utsatts för påtvingade, imiterande eller normativa påtryckningar att 
följa kommersiella redovisningsnormer för vinstdrivande företag.  

Därefter undersöks om årsredovisningarnas avvikelser från kommersiell redovisning 
beror på strategiska val och en självständig respons på krav eller förväntningar på 
redovisningsinformationen från dem som har makten över de resurser som förening-
arna behöver för sin verksamhet och överlevnad, vilket illustreras av den uppåtriktade 
pilen (2) i analysmodellen i figur 6:1. Den nedåtriktade pilen (1) står för kraven och 
förväntningarna från dem som har makten över resurserna. Dessa krav varierar mellan 
enskilda föreningar beroende på varifrån de får sina resurser, dvs. om makten över de 
resurser de behöver är koncentrerad till några få, vem som har kontrollen över resurs-
erna, relationen till dem som de samverkar med, om det finns ett ömsesidigt beroende 
och om de konkurrerar om knappa resurser. Säkerheten/osäkerheten när det gäller 
framtida resurser varierar med ovanstående faktorer och påverkar de krav som ställs 
på den enskilda föreningen. 
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Jag undersöker en förening i taget och utgår från den kunskap om föreningarnas 
redovisning som analysen i kapitel fem gav. 

 1.Maktkoncentration 2.Resurser         3.Kopplingar till andra 
   organisationer 
 
 
 - - - + 
 
 + 
 5. Konflikt     4. Beroende 
 
 + + 
 
 
 
 
 Osäkerhet 
 

KOMMERSIELLA 
REDOVISNINGSNORMER KRAV FRÅN DEM SOM HAR 
 Normativa  MAKTEN ÖVER RESURSER 
 
 Imiterande 
 

 Påtvingade (1) 

 (2) 

 

 

 REDOVISNINGSPRAXIS 

 I EN IDEELL ORGANISATION 
 
Figur 6:1 Analysmodell över institutionella och resursberoende förklaringar 
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6.1 SISU i Örebro län 

6.1.1 Institutionella förklaringar 1998 
- till årsredovisningens likhet med ett vinstdrivande företags rapportering. 

De finansiella rapporterna i SISU:s årsredovisning liknar i nästan allt ett vinstdrivande 
företags rapportering. Här analyseras om denna likhet med kommersiell redovisning 
beror på institutionell isomorfism dvs. på att de som framställer redovisningen i SISU 
utsatts för påtvingade, imiterande eller normativa påtryckningar att följa kommersiella 
redovisningsnormer.  

Påtvingad påverkan? 
Den externa redovisningen i ideella föreningar var inte lagstadgad år 1998 och inga 
andra organisationer gjorde påtryckningar som styrde SISU:s årsredovisning mot att 
likna ett vinstdrivande företags rapportering. Det fanns således ingen påtvingad 
påverkan att följa kommersiella redovisningsnormer. 

En imitation av kommersiell redovisning? 
(Intervju med Andersson, redovisningsansvarig och Eklund, ekonomiansvarig, 
14.4.2003.) 

Först analyseras tillämpningen av principerna och sedan användningen de etablerade 
begreppen. 

Försiktighetsprincipen 
Enligt Andersson finns det ingen anledning för SISU att tänka på försiktighetsprin-
cipen för de har exempelvis inga stora lager att värdera. De behöver inte fundera 
speciellt mycket på om de redovisar intäkterna för tidigt heller. Försiktighetsprincipen 
påverkar inte deras redovisning. Eklund menar att de inkomster och utgifter som är 
redovisade har de också. De redovisar bidrag innan de erhållits, om de vet att de skall 
komma och det händer egentligen bara vid bokslut. Om de har fått någonting som 
skall räcka över till nästa år så får de naturligtvis periodisera det. Andersson säger:  
”Det förekommer inte, att vi tar upp intäkter för nästkommande år för att på så sätt 
visa ett bättre ekonomiskt resultat. Det finns ingen anledning att överhuvudtaget hålla 
på och manipulera med de här siffrorna eller försöka få de att framstå så höga som 
möjligt. Det är inte målet med verksamheten.”  

Enligt bokföringsmässiga grunder 
SISU redovisar enligt bokföringsmässiga grunder. Det beror på att de behöver 
redovisa vad de förbrukar varje år och då blir periodiseringar viktiga. Resultat-
rapporter utgör styrmedel för att ha kontroll på kostnaderna för verksamhetens olika 
aktiviteter. Om verksamheten ökar förbrukar de mer resurser än de erhållit för det året. 
Ett negativt ekonomiskt resultat är helt ok, om det beror på att verksamheten ökat, 
eftersom det innebär större bidrag nästkommande period. Av detta kan vi se att de 
redovisar enligt bokföringsmässiga grunder pga. den interna uppföljningen och inte 
pga. de finansiella rapporterna i årsredovisningen. Redovisning enligt bokförings-
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mässiga grunder är inte en imiterande process utan tillämpas för att de internt skall 
kunna hålla reda på de resurser som förbrukas för olika aktiviteter varje år. 

Etablerade begrepp 
I SISU används alla de etablerade begrepp som används i kommersiell redovisning. På 
frågan hur de ser på begreppet ”Resultat” i resultaträkningen svarar Andersson att ”det 
i varje fall är bättre att kalla det för resultat än vinst.” De har inte funderat på något 
annat begrepp än resultatbegreppet och vet inte om det finns direkt något behov av det 
heller. Andersson menar att det är ett ekonomiskt resultat. Begreppet eget kapital 
tycker de egentligen blir fel i en förening, men tolkar det som ”föreningens kapital”.  

På frågan i vilken utsträckning de använder företagstermer, när ekonomin diskuteras 
internt svarar Andersson att de inte diskuterar ekonomin internt, förutom när de skall 
göra bokslut. Personalen är ganska van att läsa resultatrapporter, eftersom de utgör 
styrmedel för verksamheten och då gäller det direkta intäkter/kostnader, framförallt 
kostnader. Annars finns det enligt Andersson ingen anledning att överhuvudtaget 
diskutera de här frågorna. I ett vinstdrivande företag är årsredovisningen central 
medan SISU:s företrädare menar att den blir en ”bisats” för dem. De har svårt att tyda 
syftet med sin balans- och resultaträkning. De ser inget problem med att använda 
begrepp som kommer från kommersiell redovisning. Att använda andra begrepp än de 
vedertagna menar de kan ställa till det för dem som är vana att läsa ekonomiska 
rapporter i företagssammanhang. Beteckningen resultaträkning använder de för att det 
är en ekonomisk resultatrapport med ett ekonomiskt resultat, men tillägger att i SISU 
är de sämsta ekonomiska åren de bästa verksamhetsåren. Det har enligt dem ingen 
större betydelse hur årsredovisningen ser ut och då tycks det enkelt och även legitimt 
att använda vedertagna begrepp, vilket innebär att framställningen av årsredovisning-
ens finansiella rapporter är en imiterande process. 

En normativ påverkan? 
Den auktoriserade revisorn i SISU har också företag som klienter, men är förbunds-
revisor i bl.a. fotbollsförbundet och har flera ideella organisationer som förtoendevald 
dvs. inte som uppdrag via byrån utan som privatperson. SISU:s företrädare tycker inte 
att revisorerna har påverkat årsredovisningens utformning och innehåll särskilt myc-
ket. Samtidigt säger de att det ibland framgår ganska tydligt att vissa av dem som 
granskar utgår från någon slags företagsvärld med begrepp och allt som kommer från 
företagsvärlden, men inte är applicerbart på deras verksamhet. Ibland får de argumen-
tera för de förhållanden som råder i deras verksamhet. Av detta kan konstateras att en 
viss normativ påverkan kan finnas från revisorerna. 

Andersson som arbetar med redovisningen har själv en företagsekonomisk utbildning. 
Eklund som arbetar med de ekonomiska frågorna på en högre nivå har inte den bak-
grunden, men han är inte delaktig i framställningen av årsredovisningen. Andersson 
har god insikt i kommersiell redovisning och följer den modellen eftersom inget annat 
efterfrågas. Av detta kan konstateras att redovisningspraxis i SISU kan ha utsatts för 
en viss normativ påverkan från Andersson, som har utbildats i kommersiell redovis-
ning. 
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6.1.2 Beroendet av resurser som förklaring 1998 
- Krav från dem som har makten över resurser som förklaring till avvikelser från 
kommersiell redovisning. 

I detta avsnitt analyseras om avvikelserna från kommersiell redovisning i SISU:s 
årsredovisning varit en strategisk respons på krav/förväntningar från dem som bidrar 
med resurser. Först analyseras de fem faktorer som enligt RD-teorin påverkar om det 
råder osäkerhet när det gäller resurser för framtiden och som därmed kan innebära 
krav från dem som har makten över resurserna. 

I SISU finns det olika slag av resurser. Folkbildningsrådets förtroende är en viktig 
resurs, eftersom detta förtroende gjort dem till ett officiellt godkänt studieförbund och 
gett dem samhällsstöd. Kursdeltagare och frivilliga cirkelledare är en förutsättning för 
verksamheten och utgör därmed andra viktiga resurser. Bidrag och deltagaravgifter är 
de finansiella resurser som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas. 

1. Hur koncentrerad är kontrollen över SISU:s resurser? 
Det är Folkbildningsrådet som godkänner ett studieförbund och som därmed har kon-
trollen över om SISU skall få samhällsstöd. 85 % av intäkterna utgörs av detta sam-
hällsstöd i form av olika bidrag. Kontrollen över dessa resurser är koncentrerad till tre 
olika bidragsgivare. Statsbidragen via Folkbildningsrådet utgör 45 % av totala intäk-
ter, medan kommunbidragen uppgår till 14 % och landstingsbidragen till 16 %. Bidrag 
för specifika projekt uppgår till 10 % av totala intäkter. Deltagaravgifter och frivilliga 
cirkelledare utgör andra resurser, där kontrollen över resurserna är utspridd.  

2. Hur beroende är SISU av dessa resurser och vem har kontrollen över 
dem? 
SISU är helt beroende av de resurser som samhällsstödet ger. Det är bidragsgivarna 
som har makten över de resurser som är nödvändiga för SISU:s verksamhet. Det finns 
inga alternativa resurser som SISU kan söka. Lägre bidrag skulle kunna leda till mer 
uppdragsutbildning som kan ge ett överskott till kärnverksamheten, men SISU är ändå 
helt beroende av samhällsstödet. Det innebär att Folkbildningsrådet (som fördelar 
statliga bidrag), kommuner i Örebro län samt Örebro läns landsting utgör resursstarka 
intressenter som SISU i Örebro Län är helt beroende av. Olika myndigheter har kon-
trollen över resurserna, men SISU kan påverka fördelningen av resurserna genom 
omfattningen av sin verksamhet dvs. många studietimmar. 

I en tid med minskat samhällsstöd har SISU lagt sin största kraft på föreningsutveck-
ling som målsättningsarbete, utvärdering, ökad delaktighet, ledarrekrytering samt eko-
nomiska skyldigheter och rättigheter. Den organisation och arbetsmodell, som SISU i 
Örebro Län arbetat efter har lett till en ökad kontakt med specialidrottsdistriktsförbun-
den och föreningar vilket givit en kraftigt växande verksamhet.  

3. Vilka relationer har SISU till andra organisationer och grupper? 
SISU samverkar med Riksidrottsförbundet. De har ett eget bokförlag som tar fram 
material. Det finns en regional samverkan mellan de olika distrikten som ligger mer på 
medarbetarnivå. De har också ett antal samverkansprojekt med övriga studieförbund, 
som att främja folkbildningen totalt sett som exempelvis rockmanifestationen på 
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Järntorget i Örebro, en gemensam föreläsningsserie etc. (Intervju med Eklund 
14.04.03.) I studieförbundens etiska riktlinjer står det att studieförbunden är överens 
om att alla har ett kollektivt ansvar för folkbildningens trovärdighet. ”Vi diskuterar 
öppet och sakligt. Vi har hög beredskap för att ta itu med frågor som riskerar att 
skada förtroendet för folkbildningen som helhet. Sådana frågor diskuteras öppet 
mellan studieförbundens företrädare på alla nivåer och med respekt för varandras 
profil.” (Studieförbundens etiska riktlinjer i stadgarna s.23.) 

Att vara ett av Folkbildningsrådets officiellt godkända studieförbund innebär för SISU 
att de får del av ett samhällsstöd, men också att de har en skyldighet att värna om och 
utveckla folkbildningen. SISU:s relation till och samverkan med Folkbildningsrådet 
fungerar väl i det avseendet att de har lyckats anpassa sina aktiviteter och även sin 
rapportering i syfte att försäkra sig om fortsatt samhällsstöd. SISU:s relation till med-
lemsorganisationerna påverkar inte deras monetära resurser eftersom medlemmarna 
inte betalar några medlemsavgifter till SISU i Örebro län, men däremot innebär många 
medlemsorganisationer en stor bas när det gäller kursdeltagare. Deras arbetsmodell 
innebär att de arbetar helt mot sina medlemsorganisationer där deras arbetsmetod är 
föreningsbesök och annan uppsökande verksamhet. 

4. Finns det ett beroende? 
Bidragsgivarna är angelägna om folkbildningen och i det avseendet existerar det ett 
ömsesidigt beroende mellan de olika bidragsgivarna och studieförbunden. Bidrags-
givarna är inte beroende av att just SISU:s distrikt i Örebro län utför en stor andel av 
folkbildningen, medan SISU i Örebro län är helt beroende av samhällsstöd för sin 
verksamhet. Detta beroende varierar med tillgången av nödvändiga resurser i relation 
till deras efterfrågan.  

5. Råder det konflikt? Är flera organisationer ute efter samma resurser? 
Flera studieförbund är ute efter samma resurser. Det finns flera SISU-distrikt som 
arbetar med uppdraget från riksidrotten och de konkurrerar om det statliga bidrag som 
Folkbildningsrådet fördelar till SISU centralt. Det finns andra studieförbund i Örebro 
län som konkurrerar om bidragen från landsting och kommuner. Olika myndigheter 
har kontrollen över resurserna, men SISU kan påverka fördelningen av dem genom 
omfattningen av sin verksamhet. De drar till sig deltagare genom en hög kvalitet på 
verksamheten. 

Råder det osäkerhet i SISU om framtida resurser? 
Det finns en osäkerhet när det gäller framtida resurser dels för att de inte kan påverka 
statens, kommunernas och landstingets bidrag till folkbildningen totalt dels för att de 
konkurrerar om dessa bidrag med andra SISU-distrikt och med andra studieförbund 
inom Örebro län. De kan dock påverka sin del av den totala kakan genom omfatt-
ningen av sin verksamhet.  

Krav på SISU:s redovisning från dem som har makten över resurserna 
Folkbildningsrådet kräver en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan med 
någon typ av utvärdering av verksamheten för att ett studieförbund skall få resurser. 
De kräver en redovisning av kvaliteten i form av verksamhetsmål och måluppfyllelse. 
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Bidragsgivarna ställer också krav på redovisning av verksamhetens omfattning i form 
av statistik, som ligger till grund för bidragen.  

Ingen av SISU:s intressenter ställer några krav på de finansiella rapporterna i årsredo-
visningen. Enligt SISU:s företrädare fyller de finansiella rapporterna inte någon funk-
tion för någon intressent. De menar att det egentligen är ointressant hur årsredovis-
ningens finansiella rapporter ser ut. 

Analys av avvikelserna från kommersiell redovisning i SISU:s årsredovisning 
I detta avsnitt analyseras om de få avvikelser från kommersiell redovisning i SISU:s 
årsredovisning, som beskrivs i figur 5:10, varit en strategisk respons på krav/förvänt-
ningar från de intressenter som har makten över de resurser som SISU är beroende av 
för sin verksamhet. 

Den verbala berättelsen 
Årsredovisningen kallas verksamhetsberättelse, vilket signalerar att det är viktigt för 
SISU att framhålla själva verksamheten. De har valt att i sin verbala berättelse lämna 
tilläggsupplysningar som möter intressenternas krav. De redovisar verksamhetens 
omfattning med statistik över antal studietimmar, antal studiecirklar, antal kultur-
arrangemang och antal deltagare. De redovisar också omfattningen av sin verksamhet i 
jämförelse med andra studieförbund och andra SISU-distrikt. I verksamhetsberättelsen 
redovisar de tydliga mål samt i vilken utsträckning dessa mål uppnåtts och denna 
modell att beskriva ett delmål och sedan utfallet har de utvecklat själva utifrån Folk-
bildningsrådets krav. Utformningen av och innehållet i den verbala berättelsen är en 
strategisk respons på krav från SISU:s resursstarka intressenter. 

Omvänd matchningsprincip 
Det finns bara en avvikelse från kommersiell redovisning i deras finansiella rapporter 
och det är deras tillämpning av matchningsprincipen. De har inte samma matchnings-
begrepp som ett vinstdrivande företag, utan matchningsprincipen i SISU går ut på att 
matcha bidragen mot de kostnader som bidragen ska täcka istället för att som i kom-
mersiell redovisning matcha kostnaderna mot de intäkter som kostnaderna genererat. 
De tillämpar den inte fullt ut eftersom statsbidragen som faller ut i år baseras på om-
fattningen av tidigare års verksamhet, men skall täcka årets kostnader, vilket innebär 
en missmatch. (Intervju med Andersson 14.4.2003.) En konsekvens av det är att det 
blir stora negativa resultat för en period då verksamheten växer. Dessa underskott 
balanseras dock i framtiden eftersom de får större bidrag då för att verksamheten varit 
stor under innevarande år. 

6.1.3 Sammanfattning för 1998 
Isomorfism 
Utformningen av de finansiella rapporterna 1998 kan tolkas som en imiterande pro-
cess, när det gäller de redovisningsbegrepp som används och uppställningen av 
balans- och resultaträkning. I SISU ser de inget problem med att låna begrepp från 
kommersiell redovisning. Eftersom årsredovisningen inte fyller någon funktion, har 
det legat nära till hands att imitera den kommersiella redovisningsmodellen. De vill 
också använda vedertagna begrepp med tanke på de som är vana att läsa ekonomiska 
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rapporter i företagssammanhang. Det går inte att utifrån denna studie påvisa en nor-
mativ påverkan och den är dessutom svår att skilja från en imiterande process. Det är 
dock tydligt att de finansiella rapporternas likhet med kommersiell redovisning har sin 
grund i isomorfism.  

En strategisk respons på myndigheternas krav på redovisningens utformning  
Analysen av de fem faktorer som enligt RD-teorin påverkar osäkerheten när det gäller 
resurser för framtiden och som därmed kan innebära krav på SISU:s redovisning visar 
att:  

• Det är myndigheterna som har kontrollen över resurserna. Det finns inga 
alternativa finansieringskällor.  

• Kontrollen över resurserna är koncentrerad till Folkbildningsrådet, landsting 
och kommuner 

• SISU har folkbildningsrådets förtroende vilket innebär samhällsstöd 

• Det är SISU i Örebro län som är mer ensidigt beroende av myndigheterna 

• SISU konkurrerar med andra studieförbund om knappa resurser 

De myndigheter som förser SISU med resurser kräver redovisning av statistik, mål 
och måluppfyllelse. Folkbildningsrådet kräver en verksamhetsberättelse och en verk-
samhetsplan med någon typ av utvärdering av verksamheten för att ett studieförbund 
skall få samhällsstöd. Ingen av SISU:s intressenter ställer några krav på de finansiella 
rapporterna i årsredovisningen. Enligt SISU:s företrädare fyller de finansiella rappor-
terna inte någon funktion för någon intressent, detta trots att den går ut till samtliga 
medlemmar, alla föreningar och riks, samt stat, kommuner, landsting, ja alla bidrags-
givare. SISU konkurrerar istället genom omfattningen av sin verksamhet och den 
redovisar de med statistik. I den verbala berättelsens innehåll och utformning kan vi se 
en strategisk respons i redovisningen av deras mål och måluppfyllelse och i deras 
redovisning av verksamhetens omfattning med statistik. Utvärdering av verksamheten 
är det viktigaste kriteriet för att få del av ett samhällsstöd och omfattningen av verk-
samheten avgör bidragens storlek. Det är framför allt den verbala berättelsen som 
belyser SISU:s särdrag i förhållande till en kommersiell organisation. 

Interna krav 
Verksamheten i SISU genererar intäkter, men om matchningsprincipen skulle 
tillämpas på samma sätt som i kommersiell redovisning så skulle de intäkter som 
verksamheten genererar redovisas för samma period som kostnaderna för den verk-
samheten. De matchar istället de bidrag som påverkats av storleken av tidigare års 
verksamhet mot innevarande års kostnader, vilket innebär att de kan få stora negativa 
resultat ett år som balanseras med automatik under nästkommande perioder. Denna 
tillämpning av matchningsprincipen, som inte är ett krav från bidragsgivarna, utgör 
den enda avvikelsen från kommersiell redovisning i SISU:s finansiella rapporter.  

SISU redovisar enligt bokföringsmässiga grunder för att kunna följa upp verksam-
hetens olika aktiviteter för olika perioder. Det är ingen imitation av kommersiell 
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redovisning utan har sin grund i den interna uppföljningen. Denna uppföljning redo-
visas inte i årsredovisningen, men påverkar ändå de finansiella rapporterna genom de 
principer som används. Det kan således konstateras att redovisningen enligt bokfö-
ringsmässiga grunder och deras tillämpning av matchningsprincipen varken har sin 
grund i isomorfism eller i krav från bidragsgivarna utan har sin grund i SISU:s interna 
redovisning. I figur 6:2 illustreras de förklaringar till utformning och innehåll i SISU:s 
årsredovisning 1998, som denna studie har visat. 
 

 Redovisningsbegrepp  Den verbala berättelsen:
 Resultat- och balansräkning Mål/måluppfyllelse 
 Statistik 
 
 KOMMERSIELLA KRAV FRÅN DEM SOM HAR 
 REDOVISNINGSNORMER MAKTEN 
  ÖVER RESURSER 
 
 Isomorfism Folkbildningsrådet 
 (Imiterande och normativ) Övriga bidragsgivande  
 myndigheter 
 
 REDOVISNINGSPRAXIS Interna krav 
 I SISU Bokföringsmässiga grunder 
        Omvänd matchningsprincip/missmatch 
 

Figur 6:2 Förklaringsmodell till redovisningspraxis i SISU 1998. 
 

6.1.4 Förändringar i SISU:s årsredovisning 2001  
Påtvingade förändringar i de finansiella rapporterna och dess konsekvenser 
När regeringen beslutade om en ny bokföringslag var det framförallt intresset av 
enhetlighet som styrde. Påtvingade normer styr nu ideella organisationers redovisning 
mot att bli mer lika varandra. År 2001 är det första året som den nya lagstiftningen 
tillämpas. Den bokföringslag och årsredovisningslag som från och med 2001 skall 
tillämpas av ideella föreningar har i grunden utvecklats för att möta det informations-
behov som vinstdrivande företags intressenter har. Regeringen nämner inte bidrags-
givare som en intressent i sin proposition (1998/99:130, del 2). Från och med 2001 har 
SISU utsatts för denna påtvingade isomorfism som är reglerad av staten, men den har 
inte inneburit några stora förändringar i SISU:s årsredovisning, eftersom de redan 
tidigare i stor utsträckning har följt kommersiella redovisningsnormer. Deras tilläggs-
upplysningar i form av statistik och redovisning av mål och måluppfyllelse är inget 
som lagen sätter sig emot utan uppfyller tvärtom årsredovisningslagen genom att ge 
verksamheten en mer rättvisande bild. 



 
 123 

6.2 Vårdförbundet 

6.2.1 Institutionella förklaringar 1998 
- till årsredovisningens likhet med ett vinstdrivande företags rapportering. 

Även de finansiella rapporterna i VF:s årsredovisning liknar i nästan allt ett vinst-
drivande företags rapportering. I detta avsnitt analyseras om denna likhet med 
kommersiell redovisning beror på institutionell isomorfism dvs. på att de som 
framställer redovisningen i VF utsatts för påtvingade, imiterande eller normativa 
påtryckningar att följa kommersiella redovisningsnormer.  

Påtvingad påverkan? 
Eftersom den externa redovisningen i ideella föreningar inte var lagstadgad år 1998 
och inga andra organisationer gjorde påtryckningar som styrde VF:s årsredovisning 
mot att likna ett vinstdrivande företags rapportering, fanns det ingen påtvingad 
påverkan att följa kommersiella redovisningsnormer. 

En imitation av kommersiell redovisning? 
(Intervju med Persson, kanslichef 23.4.2003 och Sandegren, intendent 7.5.2003.) 

Försiktighetsprincipen 
När det gäller försiktighetsprincipen menar Sandegren att de jobbar som vilket vinst-
drivande företag som helst. Deras angelägenhet om att redovisa ett lågt resultat måste 
ändå innebära att risken för att intäkter överskattas och kostnader underskattas inte 
existerar. Tillämpningen av försiktighetsprincipen kan tolkas som en imiterande 
process.  

Enligt bokföringsmässiga grunder 
På frågan varför de redovisar enligt bokföringsmässiga grunder svarar Sandegren att 
de vill visa vad de gör av med under ett år. Redovisning enligt bokföringsmässiga 
grunder har inte varit en imiterande process utan har tillämpats för att de ska kunna 
redovisa vilka resurser de har använt under ett specifikt år. 

Etablerade begrepp 
De använder alla de etablerade begrepp som används i kommersiell redovisning och 
ser ingen större skillnad mellan intäkter och kostnader eller tillgångar och skulder i 
sin verksamhet och i ett vinstdrivande företag. Sandegren tror att de har sneglat myc-
ket på att de skall uppfylla bokföringslagen: ”Vi skall se ut som andra. Man skall 
känna igen sig även i en sådan här rapport.”  

Själva begreppet resultat har de inte diskuterat någon gång. De betraktar resultatet i 
resultaträkningen som ett ”ekonomiskt” resultat av den ekonomiska förvaltningen och 
inte ett totalt resultat. De framhåller att ett positivt ekonomiskt resultat egentligen är 
ett ”dåligt” resultat, så begreppet resultat här har ändå en annan innebörd än det har i 
ett vinstdrivande företag. När det gäller begreppet eget kapital, så menar de att det är 
”förbundets kapital”, vilket skulle kunna fungera som en alternativ benämning. Men 
att använda begreppet eget kapital medför inga problem eftersom det inte finns något 
annat kapital än förbundets. Vi kan se att VF valt att använda redovisningsbegrepp och 
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en redovisningsmodell som de uppfattar som legitima, men kommunikationen med 
medlemmarna blir inte effektiv, eftersom de samtidigt tror att medlemmarna har svårt 
att tolka de finansiella rapporterna. 

En normativ påverkan? 
(Intervju med Persson, 23.4.2003 och Sandegren, 7.5.2003.) 

I VF betraktas revisorn som en resurs och de försöker använda honom som bollplank. 
De tror inte att revisorn påverkat redovisningens utformning och innehåll, men menar 
ändå att hans synpunkter har betydelse. De följer bokföringslagen och redovisar som 
ett företag, men är inte överens om ifall det beror på revisorn eller inte. I revisions-
berättelsen står det att: ”Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovis-
ningssed varför vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.” 
Eftersom det inte finns någon utformad god redovisningssed för ideella organisationer 
kan det tolkas som att revisorn kräver att de skall följa god redovisningssed enligt 
kommersiell redovisning för att tillstyrka att resultaträkning och balansräkning fast-
ställs. En intressant fråga är hur revisionsberättelsen skulle se ut om de inte hade följt 
god redovisningssed enligt kommersiell redovisning. Detta talar för att revisorn ändå 
kan ha haft en påverkande roll. 

VF:s kanslichef Persson är utbildad företagsekonom och har varit väldigt engagerad i 
redovisningsfrågor. När jag frågar henne vad det var som gjorde att de följde bokfö-
ringslagen 1998, fast de inte behövde det svarar hon: ”Det såg ut så när jag kom och 
jag har aldrig tänkt på att vi skulle göra om det på något mer genomgripande sätt. Att 
följa en allmän sed blir tydligt, något som folk förstår och som är brukligt och det 
finns definitioner. Jag vet inte hur vi skulle göra annars.” Hon började tillämpa 
moderna företagsekonomiska begrepp i diskussionerna i förbundsstyrelsen samtidigt 
som hon tog sin MBA-examen. Intendenten, Sandegren som tidigare varit engagerad i 
redovisningsfrågor är företagsekonom, men har även tidigare jobbat i en ideell orga-
nisation. Den nuvarande ekonomisamordnaren är också utbildad företagsekonom, men 
har inte förändrat redovisningen sedan han fick ansvaret. Det framgår om än indirekt 
att VF:s redovisningspraxis har utsatts för en viss normativ påverkan även från dem 
som framställer redovisningen.  

6.2.2 Beroendet av resurser som förklaring 1998 
- Krav från dem som har makten över resurser som förklaring till avvikelser från 
kommersiell redovisning. 

I detta avsnitt analyseras om avvikelserna från kommersiell redovisning i VF:s årsre-
dovisning varit en strategisk respons på krav/förväntningar från dem som bidrar med 
resurser. Först analyseras de fem faktorer som enligt RD-teorin påverkar om det råder 
osäkerhet när det gäller resurser för framtiden och som därmed kan innebära krav från 
dem som har makten över resurserna. 

I VF är medlemmarna en viktig resurs. Medlemmarnas förtroende är en förutsättning 
för medlemskapet, varför också förtroendet kan betraktas som en resurs. Media utgör 
också en resurs genom sin bevakning och rapportering av VF, eftersom media genom 
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sin rapportering kan påverka vårdpersonalens förtroende för förbundet. VF skulle inte 
existera utan de fackliga förtroendemännens arbetsinsatser, som ur VF:s perspektiv är 
frivilligt arbete. Förtroendemännens arbetsgivare låter dem göra en stor del av sitt 
arbete på arbetstid. Även revisorn betraktas som en resurs av VF. Bidrag till olika 
biståndsprojekt utgör en annan resurs, men den verksamheten är av en relativt liten 
omfattning. 

1. Hur koncentrerad är kontrollen över resurser? 
Medlemsavgifterna utgör 82 % av de totala intäkterna, vilket visar att den större delen 
av de finansiella resurserna kommer från medlemmarna. Kontrollen över dessa resur-
ser är utspridd på ca 112 000 medlemmar. Kontrollen över det frivilliga arbetet är ut-
spridd på ett stort antal fackliga förtroendemän. Myndigheter har kontrollen över de 
bidrag de får till olika biståndsprojekt, men de utgör endast 3 % av de totala intäkter-
na. 

2. Hur beroende är VF av dessa resurser och vem har kontrollen över dem? 
VF är helt beroende av medlemsavgifterna och de fackliga förtroendemännens arbets-
insatser för sin verksamhet. Det finns inga alternativa resurskällor och verksamheten 
skulle inte kunna fungera utan medlemsavgifter och de fackliga förtroendemännens 
arbetsinsatser. Medlemmen har kontrollen över sin medlemsavgift. Medlemmarna 
måste uppfatta att de får ett mervärde annars skulle de inte betala in medlemsavgiften. 
Värdet för medlemmen handlar om hur de uppfattar den lokala företrädaren, hur de 
tycker att det funkar på arbetsplatsen, vilket stöd de får i juridiska frågor när de 
behöver hjälp och hur de uppfattar VF i media. VF är därmed också beroende av de 
lokala företrädarna och media. 

3. Vilka relationer har VF till andra organisationer och grupper? 
VF vinner nya och behåller gamla medlemmar genom att ha en för medlemmarna bra 
verksamhet. Väldigt många av dem, som kan vara medlemmar hos VF, är medlemmar 
(90-95 %), trots att ett stort antal säger att de inte tycker att de får ut lika mycket som 
de sätter in. VF försöker numera fokusera på medlemsvärdet och beskriva verksamhe-
ten ur ett medlemsperspektiv för medlemmarna. Det är gentemot medlemmarna som 
VF har ett förvaltningsansvar, eftersom det är medlemmarnas resurser de förvaltar. 

4. Finns det ett beroende? 
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan förbundet och medlemmarna, eftersom det 
inte finns något annat fackförbund för vårdpersonal. Vårdpersonalen behöver ett fack-
förbund och VF behöver medlemmar för att bedriva sin verksamhet. 

5. Råder det konflikt? Är flera organisationer ute efter samma resurser? 
VF konkurrerar inte om medlemmarna med något annat förbund, då VF är det enda 
fackförbundet för vårdpersonal. 

Råder det osäkerhet i VF om framtida resurser? 
Vårdförbundet lever inte med en stor osäkerhet när det gäller framtida resurser, efter-
som de inte konkurrerar med något annat fackförbund om vårdpersonalen. De anställ-
da kan naturligtvis välja att inte vara med i något fackförbund.  
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Krav på VF:s redovisning från dem som har makten över resurserna 
VF vinner framför allt sina medlemmars förtroende genom att bedriva en för med-
lemmarna bra verksamhet. Den ekonomiska informationen får en mer undanskymd 
plats i årsredovisningen. 1998 var det fortfarande ganska oklart vem den var till för, 
men de har sedan dess bestämt sig för att årsredovisningen upprättas främst för 
medlemmarna. Medlemmarna ställer inga krav på att VF skall framställa årsredo-
visningen så att den blir lättillgänglig för dem eller att den skall innehålla någon 
specifik information. VF:s företrädare tror att en funktionsindelad resultaträkning 
skulle vara lättare för medlemmarna att tolka, men det har visat sig svårt att ta fram en 
tillförlitlig funktionsindelning. Förbundets företrädare tror att de finansiella rappor-
terna är ganska oviktiga för medlemmarna och att de mer läser verksamhetsberättelsen 
och kanske kontrollerar om det har gått ”bra” eller ”dåligt” ekonomiskt. Däremot kan 
medlemmarna genom sina lokala avdelningar vara intresserade av de finansiella 
rapporterna. Om de finansiella rapporterna visar stora överskott kan lokalavdel-
ningarna kräva mer resurser till avdelningarna, dvs. en större andel av medlems-
avgifterna. 

Analys av avvikelserna från kommersiell redovisning i VF:s årsredovisning 
I detta avsnitt analyseras om de avvikelser från kommersiell redovisning i VF:s 
årsredovisning som beskrivs i figur 5:10, varit en strategisk respons på krav/förvänt-
ningar från de intressenter som har makten över de resurser som VF är beroende av för 
sin verksamhet. 

Den verbala berättelsen 
Årsredovisningen kallas verksamhetsberättelse, vilket signalerar att det är viktigt för 
VF att framhålla själva verksamheten. I den verbala berättelsen redovisar VF vilka 
mål de vill uppnå och om de nått upp till eller är på rätt väg mot dessa mål. De menar 
sig ha en skyldighet mot medlemmarna att redovisa vad de använder pengarna till och 
måste göra det på något sätt, som är genomskinligt. Den verbala berättelsen får ett 
stort utrymme. Den är uppbyggd kring den vision, Vårdförbundet 2007, som för-
bundet antog på kongressen 1997 och de mål som är kopplade till den. Genom att 
beskriva de mål de har satt upp och hur utfallet blev talar de om hur de har använt 
medlemsavgifterna. Det är ett strategiskt val för att möta det behov av information 
som de tror att medlemmarna har. Det finns däremot ingen koppling mellan mål-
uppfyllelsen och siffrorna i de finansiella rapporterna, så det går inte att utläsa hur 
mycket pengar som gått till vad. De redovisar inte heller hur andra resurser utnyttjats 
som frivilligarbetet.  

Avsättningar till fonder  
Det finns en avvikelse från kommersiell redovisning i VF:s finansiella rapporter och 
det är de fonder som VF skapat och redovisat under eget kapital, trots att avsättningar 
till dessa fonder gjorts i resultaträkningen. Fonderna förutom konfliktfonden och 
trygghetsfonden kom till när de hade överskott och ville visa 0-resultat. Ett stort 
överskott kan innebära att lokalavdelningar kräver mer resurser. Vi kan konstatera att 
dessa avsättningar är ett strategiskt val, som gjorts för att undvika stora överskott i 
centralförbundets resultaträkning. 
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Matchningsprincipen 
VF tillämpar en omvänd matchning, vilket är ytterligare en avvikelse från kommersiell 
redovisning. Denna omvända matchning blir nödvändig för att de ska kunna redovisa 
hur pengarna har använts för medlemmar och bidragsgivare, eftersom de får medlems-
avgifter först för att sedan kunna bedriva sin verksamhet. Persson ser ingen skillnad 
mellan ett vinstdrivande företag och VF, men säger sedan att det kan hända att de inte 
använder matchningsprincipen när de bokför medlemsavgifterna, för de bokförs när de 
får dem. ”Säg att vi har överskott 10 år i rad på 10 miljoner då skulle man teoretiskt 
kunna tänka sig att vi skulle bokföra medlemsavgiftsintäkterna när vi använder dem 
10 år senare. Det känns väldigt teoretiskt. Tanken i vår verksamhet är att vi skall 
använda de medlemsavgifter som vi får in till verksamhet under året.” (Intervju med 
Persson, 23.4.2003.) De avsättningar till olika fonder som gjorts innebär dock en över-
föring av intäkter till den period då de skall användas. 

6.2.3 Sammanfattning för 1998 
Isomorfism 
Utformningen av de finansiella rapporterna 1998 kan tolkas som en imiterande pro-
cess, när det gäller redovisningsmodell och redovisningsbegrepp. Även tillämpningen 
av försiktighetsprincipen har tolkats som en imiterande process. Organisationer ten-
derar enligt DiMaggio och Powell att kopiera organisationer som uppfattas som mer 
legitima. DiMaggio och Powell framhåller också att det ligger nära till hands att forma 
sig själv efter andra organisationer när det är svårt att ta fram verksamhetsmått som i 
VF. Det har inte heller funnits någon alternativ redovisningsmodell för VF att följa. 
Det går inte att utifrån denna studie påvisa en normativ påverkan och den är dessutom 
svår att skilja från en imiterande process. Det är dock tydligt att de finansiella rappor-
ternas likhet med kommersiell redovisning har sin grund i isomorfism.  

En strategisk respons på medlemmarnas krav på redovisningens utformning  
Analysen av de fem faktorer som enligt RD-teorin påverkar osäkerheten när det gäller 
resurser för framtiden och som kan innebära att VF har krav på sin redovisning som 
måste bemötas för att försäkra sig om framtida resurser, visar att: 

• Det är medlemmarna som har kontrollen över resurserna. Det finns inga 
alternativa finansieringskällor.  

• Kontrollen är fördelad på ca 112 000 medlemmar. 

• Medlemmarna är lojala  

• Medlemmarna och VF är ömsesidigt beroende av varandra. 

• VF inte konkurrerar med något annat fackförbund om sina medlemmar.  

VF lever således inte med en storosäkerhet om framtida resurser som enligt RD-teorin 
skulle göra dem benägna att följa identifierade krav på redovisningen från dem som 
har resurserna. Medlemmarna ställer inte heller några krav på redovisningen för att de 
ska bli medlemmar eller ställa upp som fackliga förtroendemän. VF har dock gjort ett 
strategiskt val som är kopplat till deras behov av resurser, när det gäller vad de vill 
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visa sina medlemmar. Det har sin grund i att lokalavdelningarna kan kräva mer 
resurser om centralorganisationen redovisar överskott. De har gjort avsättningar till 
olika fonder i resultaträkningen för att uppnå ett 0-resultat. De ville visa sina med-
lemmar att den del av medlemsavgifterna som centralförbundet erhållit behövs där. 
Samtidigt har fonderna redovisats som eget kapital, vilket innebär att de samtidigt 
kunnat redovisa ett stort kapital, vilket innebär framtida livskraft. 

Vi har konstaterat att deras redovisning enligt bokföringsmässiga grunder inte är en 
imiterande process. De tillämpar den metoden liksom den omvända matchnings-
principen för att de vill visa sina medlemmar vilka resurser de har använt under ett 
specifikt år. 

I den verbala berättelsen med redovisningen av mål och måluppfyllelse är utformad 
som en strategisk respons på medlemmarnas behov av information. Medlemmarna har 
inte krävt det men VF förväntar sig att de vill veta hur deras medlemsavgifter har 
använts. I figur 6:3 illustreras de förklaringar till utformning och innehåll i VF:s 
årsredovisning 1998, som denna studie visar.  En del har isomorfism som förklaring 
medan en annan del beror på VF:s behov att redovisa hur de har använt medlemmar-
nas resurser. Det är den senare som belyser särdragen hos VF i förhållande till en 
kommersiell organisation. 
 

 Redovisningsbegrepp Den verbala berättelsen: 
 Resultat- och balansräkning Mål/måluppfyllelse 
 Försiktighetsprincipen Avsättningar till fonder 
  Omvänd matchningsprincip 
  Bokföringsmässiga grunder 
 
 KOMMERSIELLA KRAV FRÅN DEM SOM HAR 
 REDOVISNINGSNORMER MAKTEN 
  ÖVER RESURSER 
 Medlemmar 
 Isomorfism Bidragsgivare 
 (Imiterande och normativ) 
 
 
 REDOVISNINGSPRAXIS 
 I VÅRDFÖRBUNDET 
 
Figur 6:3 Förklaringsmodell till redovisningspraxis i Vårdförbundet 1998. 
 

6.2.4 Förändringar i Vårdförbundets årsredovisning 2001  
Påtvingade förändringar i de finansiella rapporterna och dess konsekvenser 
Den bokföringslag och årsredovisningslag som från och med 2001 skall tillämpas av 
ideella föreningar har i grunden utvecklats för att möta det informationsbehov som 
vinstdrivande företags intressenter har. År 2001 har VF utsatts för en påtvingad 
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isomorfism som är reglerad av staten, men den nya lagen har endast obetydligt inver-
kat på VF:s redovisningsprinciper, eftersom de redan tidigare följde bokföringslagen i 
stor utsträckning. En förändring är att avsättningar till och ianspråktaganden från kon-
fliktfonden och andra fonder inte längre får göras i resultaträkningen. I not upplyses 
om hur stora överföringar som gjorts till respektive fond. Överföringarna visas istället 
i balansräkningen. Dessa överföringar i balansräkningen är en avvikelse från kommer-
siell redovisning. Deras redovisning av mål och måluppfyllelse är tilläggsupplys-
ningar, som inte utgör en avvikelse från kommersiell redovisning. De krävs för att ge 
en rättvisande bild av verksamheten och uppfyller därmed årsredovisningslagen. 

En imiterande process 
Kassaflödesanalys 
Lagen kräver att VF upprättar en finansieringsanalys. De har upprättat en kassaflödes-
analys enligt Redovisningsrådets mall för kassaflödesanalyser i börsnoterade bolag. 
Lagen kräver inte att de följer den mallen, vilket innebär att de kunde ha gjort en 
uppställning som bättre passar deras kassaflöden. Utan några funderingar på att den 
kunde se annorlunda ut menar de ändå att den är av stort värde då den visar att deras 
likviditet blir mer och mer ansträngd. Materialet visar att även för VF är legitimiteten 
så viktig att de 2001 inte handlar strategiskt och aktivt i sitt val av redovisningspraxis 
vid framställandet av en kassaflödesanalys, fast det skulle vara möjligt. 
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6.3 Svenska Röda Korset 

6.3.1 Institutionella förklaringar 1998 
- till årsredovisningens likhet med kommersiell redovisning. 

De finansiella rapporterna i SRK:s årsredovisning liknar i flera avseenden ett vinst-
drivande företags rapportering. I detta avsnitt analyseras om rapporternas likhet med 
kommersiell redovisning beror på institutionell isomorfism, dvs. på att de som fram-
ställer redovisningen i SRK utsatts för påtvingade, imiterande eller normativa påtryck-
ningar att följa kommersiella redovisningsnormer.  

Påtvingad påverkan? 
Den externa redovisningen i ideella föreningar var inte lagstadgad år 1998 och inga 
andra organisationer gjorde påtryckningar som styrde SRK:s årsredovisning mot att 
mer likna kommersiell redovisning. Sida m.fl. bidragsgivare och SFI (Stiftelsen för 
Insamlingskontroll) ställer visserligen krav på SRK, när det gäller särskild rappor-
tering, men den rapporteringen ingår inte i årsredovisningen även om den påverkat 
SRK:s årsredovisning till en viss del, för att de vill undvika dubbelarbete.  

En imitation av kommersiell redovisning? 
(Intervju med Gabrielson, internrevisor; Jonsson, redovisningsansvarig; Widlund 
ledningscontroller och Öhman, internrevisor, 24.9.2002.) 

Försiktighetsprincipen 
Periodiseringar dvs. fördelningar av både inkomster och utgifter i SRK:s redovisning 
har visat sig vara en stor fråga. På frågan varför de tillämpar försiktighetsprincipen 
framhåller de att de försökt att anamma regler som är accepterade, inte för att de varit 
tvingade till det utan för att det varit enklare för dem att ha principer för då har de 
någonting att förhålla sig till. Därför har de försökt leva upp till försiktighetsprincipen. 
Även Widlund framhåller att det är en vedertagen princip att de skall visa sina kost-
nader direkt och vara lite försiktiga, så att de inte förskönar bilden. Han menar dock 
att försiktighetsprincipen passar väldigt bra ihop med deras verksamhet. Det är viktigt 
att inte visa för höga intäkter och att synliggöra alla kostnader.  

När det gäller Röda Korsets verksamhet finns det förmodligen ingen risk att kostnader 
inte rapporteras direkt, eftersom intäkterna föregår kostnaderna och det finns en strä-
van att visa att pengarna används. SRK är liksom VF angelägna om att redovisa ett 
lågt resultat vilket även för SRK måste innebära att det inte existerar någon risk för att 
intäkter överskattas och kostnader underskattas. Tillämpningen av försiktighetsprin-
cipen kan tolkas som en imiterande process. Den blir inte relevant när det inte finns 
något intresse av att visa för höga intäkter och dölja kostnader.  

Enligt bokföringsmässiga grunder 
Tillämpningen av redovisning enligt bokföringsmässiga grunder är ett strategiskt val. 
De använder metoden för att de vill visa att de använder öronmärkta pengar till rätt 
ändamål. Det vanligaste är att de får bidrag på årsbasis. För att kunna visa att olika 
intäkter täcker olika projektkostnader, måste de veta vad olika projekt kostar under 
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olika perioder. Ett viktigt skäl är att deras stora finansiärer kräver årlig avrapportering 
och det hade varit mycket besvärligare att göra en separat redovisning för dem och 
sedan göra på något annat sätt för resten av verksamheten. De har ambitionen att 
kunna se ett resultat eller ett slags överskott av årets verksamhet, för att sedan fatta 
beslut om hur de skall använda det eventuella överskottet. Tillämpningen av redo-
visning enligt bokföringsmässiga grunder är inte en imiterande process.  

Etablerade begrepp 
SRK vill använda etablerade begrepp, och har därför försökt att sätta in begreppen 
intäkter, kostnader, resultat, tillgångar, skulder och eget kapital i sin verksamhet för att 
använda den struktur som redovisningsrapporter har i ett aktiebolag. Orsaken är att de 
inte hade något bättre på förslag men också att begreppen anses utgöra en form av 
praxis. Jonsson säger att "begreppen intäkter och kostnader var vi nog inkörda på att 
de var vad de var, men resultatbegreppet är helt klart något som vi diskuterat”. Vissa 
personer i organisationen, som har kommit ifrån företagsvärlden, har velat kalla det 
för vinst, men säger Öhman "vi har ju ingen vinst, vi är inte ute efter vinst”. Det har 
funnits förslag på att det skall heta överskott/underskott, saldo mm, men i brist på 
något bättre, så har de aldrig fått ner någonting. Öhman framhåller att eftersom de 
ändå måste veta relationen mellan intäkter och kostnader, så har de haft raden för 
resultat kvar. Resultatet visar om de haft för lite eller för mycket pengar under året för 
att finansiera det de gjort. Även Gabrielsson menar att begreppet resultat inte är opti-
malt. Hon säger att det vore positivt med ett annat begrepp, men har inte sett eller hört 
något bättre och menar samtidigt att det är så vedertaget. "Man förväntar sig på något 
sätt och det gäller även de som är icke-ekonomer i organisationen, att det skall stå 
resultat på nedersta raden.” Gabrielsson säger avslutningsvis att de nog accepterat 
detta begrepp för att det används ute i samhället. Jonsson menar att ”även om de inte 
har ett resultat med vinstbegrepp, så har de ändå ett slags resultat om de tittar på 
vilka kostnader de har som skall täckas med vilka intäkter under en viss period. Det är 
ett slags resultat även om det inte har med vinst att göra.”  

De har i ganska stor utsträckning använt resultatbegreppet också när de diskuterar 
ekonomi internt och menar att de som är involverade vet vad de menar, medan de 
verksamhetsansvariga inte talar om resultat på samma sätt. De verksamhetsansvariga 
talar om skillnaden mellan intäkter och kostnader - att de måste ha tillräckligt med 
intäkter för att täcka kostnaderna - men de talar inte om resultat.  

SRK:s företrädare uppfattar inte att det är någon större skillnad på tillgångar och 
skulder i SRK i jämförelse med motsvarande begrepp i ett vinstdrivande företag, 
däremot har de haft svårt med begreppet eget kapital, eftersom det inte passar deras 
värld riktigt. Internrevisorn tror att de bara lyft med sig begreppet ifrån företags-
världen. De har inte hittat något alternativ och anser att begreppet eget kapital är ett 
vedertaget begrepp. De använder det i rubriken i balansräkningen men kallar själva 
posten för kapitalbehållning, vilket kan tolkas som en markering av att deras kapital 
skiljer sig från eget kapital i ett bolag. Definitionen av begreppen i företagsekonomisk 
litteratur stämmer inte med begreppens innebörd i SRK:s verksamhet, men det är 
egentligen bara begreppet resultat som de funnit problematiskt. 
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Resultaträkningen, som visar vilka resurser de har fått och hur de använt dessa resur-
ser, har alltid kallats resultaträkning av slentrian och i brist på ett bättre namn. En 
annan orsak till att de försökt göra sin resultaträkning lik ett aktiebolags resultaträk-
ning är att de tror att de som är vana att läsa årsredovisningar lättare förstår då. De 
tänker att det är mer etablerat även om det inte är riktigt lämpligt. Tidigare så fanns 
inte den sammanfattande resultaträkningen men den upprättades som ett försök att få 
fler att läsa årsredovisningen. De ville signalera till den externe läsaren, att deras 
ekonomiska rapporter ser ut ungefär som det de brukar läsa. Denna anpassning till 
kommersiell redovisning tolkar jag som ett sätt att söka legitimitet! Beteckning och 
utformning av resultaträkningen och användandet av etablerade begrepp i resultat- och 
balansräkningen liknar en imitation av kommersiell redovisning, där avsikten har varit 
att läsaren skall känna igen sig.  

Grundorsaken till att de inte utformar redovisningen helt efter syftet med sin verksam-
het, är att de menar att de måste ha de begrepp som andra också använder sig av och är 
vana vid, men de är ändå inte säkra på om läsaren tolkar begreppen på samma sätt som 
de själva. De menar att det finns en stor risk att rapporterna kan misstolkas. Vi kan 
konstatera att de redovisar på ett sätt som de uppfattar som legitimt men på bekostnad 
av att kommunikationen inte blir särskilt effektiv. 

En normativ påverkan? 
SRK:s auktoriserade revisor har fungerat som en diskussionspartner men har inte på-
verkat redovisningen principiellt enligt föreningens företrädare. Revisorn har inte styrt 
hur de skall redovisa och sammanställa och har inte heller lagt sig i vilka begrepp de 
använt. Eftersom det år 1998 inte fanns någon lag att följa har revisorn inte styrt ut-
formningen av redovisningsrapporterna. Revisorns granskning har haft en mer indirekt 
påverkan, då hans synpunkter har vägt tungt i vissa frågor. Revisorn som också revi-
derar vinstdrivande företag har fokuserat på det som han tycker är viktigt: att det skall 
vara rättvisande siffror. (Intervju med Jonsson 13.8.2002.) 

Tre av de fyra företrädare för SRK, som intervjuats, har en företagsekonomisk utbild-
ning. Två har tidigare arbetat i vinstdrivande företag och en av dem har arbetat som 
extern revisor på revisionsbyrå med företag som klienter. Den företrädare som inte har 
en företagsekonomisk utbildning menar sig inte ha haft företagens begreppsapparat 
med sig utan blivit väldigt "rödakorspräglad". Jonsson tror att de har känt en viss 
frihet att göra lite som de vill utifrån det informationsbehov som de har bedömt. Hon 
minns när de någon gång under 90-talet fastställde en ny gemensam resultat- och 
balansräkning. Hon menar att de inte styrdes av något annat än de förväntningar och 
tankar de hade på vad deras intressenter skulle vara intresserade av, men tillägger 
sedan ”att det är klart att de undermedvetet kanske påverkades av andra influenser, 
men det var så resonemangen gick”. (Intervju med Jonsson, 24.9.2002.)  

Det framgår om än indirekt att SRK:s redovisningspraxis utsatts för en viss normativ 
påverkan från både revisorer och redovisare. 
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6.3.2 Beroendet av resurser som förklaring 1998. 
- Krav från dem som har makten över resurser som förklaring till avvikelser från 
kommersiell redovisning. 

I detta avsnitt analyseras om avvikelserna från kommersiell redovisning i SRK:s års-
redovisning varit en strategisk respons på krav/förväntningar från dem som bidrar med 
resurser. Först analyseras de fem faktorer som enligt RD-teorin påverkar osäkerheten 
när det gäller resurser för framtiden och som därmed kan innebära krav från dem som 
har makten över resurserna. 

I SRK är insamlade medel och bidrag viktiga resurser. Medlemmarna utgör också en 
resurs dels för att de betalar in medlemsavgifter men framför allt för att de engagerar 
sig i frivilligt arbete. SRK är helt uppbyggt på frivillighet. Donerade varor är en annan 
resurs. Även i SRK utgör media en resurs genom att de bevakar och rapporterar SRK:s 
verksamhet, vilket kan påverka allmänhetens förtroende och därmed villighet att bidra 
med resurser. Förtroendet för ”varumärket” Röda Korset är en värdefull resurs. 

1. Hur koncentrerad är kontrollen över resurser? 
SRK får resurser ifrån allmänheten i form av pengar, frivilligt arbete och varor. Insam-
lingar och gåvor från allmänheten utgjorde 19 % av totala intäkter 1998. Skänkta varor 
uppgick till 18 %. Det handlar om många små givare. Medlemmarna betalar medlems-
avgifter men ger framför allt av sin tid när det gäller frivilligarbetet. Medlemsavgif-
terna uppgick endast till 2 % av totala intäkter. Kontrollen över dessa resurser är inte 
heller koncentrerad, utan det handlar om många medlemmar (drygt 376 000, år 1998) 
och ca 41 000 frivilligarbetare.  

Media har en stor makt genom sin bevakning av insamlingsorganisationer eftersom de 
har en stor påverkan på allmänhetens syn på och förtroende för SRK genom sitt sätt att 
rapportera om insamlingsorganisationer i allmänhet och SRK i synnerhet, vilket på-
verkar allmänhetens villighet att bidra med resurser. Bland journalister så går de flesta 
intervjuer ut på att de skall jämföra. Antingen så är det trovärdigheten av att pengar 
kommer fram och vad man gör med pengarna eller så är det jämförelse med andra; 
kostar det mer i administration än andra eller har de mer kapital än andra? (Intervju 
med Jonsson och Widlund, 05.04 2001.) I skrivandets stund har DN publicerat olika 
insamlingsorganisationers lönenivåer och jämfört generalsekreterarnas löner i olika 
organisationer.  

SRK får också resurser från myndigheter och offentliga organisationer i form av 
bidrag. Bidragen från olika myndigheter uppgår till 26 % och där är Sida den största 
bidragsgivaren. Kontrollen över bidragen är mer koncentrerad eftersom det handlar 
om ett begränsat antal myndigheter som bidrar. SRK har ett stort kapital att förvalta 
som ursprungligen är donerat av olika givare. Avkastningen från kapitalet uppgår till 
hela 34 % och kapitalet är genom fondförvaltning placerat i olika värdepapper för att 
minska koncentrationen.  
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2. Hur beroende är SRK av dessa resurser och vem har kontrollen över 
dem? 
SRK är helt beroende av alla de resurser som kommer från deras olika resurskällor. 
Det är de som bidrar med resurserna som har kontrollen över dem och möjligheterna 
till alternativa resurser är små. SRK har visserligen kontrollen över placeringen av 
sina värdepapper, men de kan inte kontrollera kapitalmarknadens utveckling. 

3. Vilka relationer har SRK till andra organisationer och grupper? 
När det gäller SRK:s samverkan med andra organisationer framhåller Jonsson att ett 
intresse som de verkligen har gemensamt med andra insamlingsorganisationer är 
arbetet för att bibehålla förtroendet för insamlingsverksamhet, att sanera branschen 
helt enkelt. I det samarbetet är branschorganisationen FRII väldigt viktig och SFI 
också med sina 90-konton. ”Där har vi definitivt ett gemensamt intresse att bevara 
och upprätthålla förtroendet för den här typen av verksamhet och där tror jag mycket 
på samarbete. Det är viktigt för de seriösa organisationerna. Förtroendet är det enda 
vi har att leva på.” (Intervju 13.8.2002.) 

Omvärldens förtroende är en viktig resurs för SRK. De förklarar att en viktig uppgift 
för dem är att vårda och upprätthålla förtroendet för ”varumärket” Röda Korset genom 
att samordna kommunikationsaktiviteterna. Mediekontakterna har varit omfattande. 

4. Om det finns ett beroende 
Det råder ett ömsesidigt beroende mellan SRK och de som bidrar med resurser i det 
avseendet att de som vill hjälpa människor i nöd behöver en hjälporganisation och 
SRK behöver dem som bidrar med resurser för att kunna hjälpa. Givarna kan byta 
hjälporganisation men SRK kan inte byta givare, vilket gör SRK mer ensidigt bero-
ende av sina givare. Även frivilligarbetarna skulle kunna välja andra organisationer, 
men därmed är inte sagt att SRK inte har en stor betydelse för sina medlemmar och 
frivilligarbetare i form av social gemenskap samt den glädje och tillfredsställelse som 
de får tillbaka. 

5. Råder det konflikt? Är flera organisationer ute efter samma resurser 
Jonsson menar att SRK helt klart lever i en konkurrenssituation där de konkurrerar 
med andra organisationer om knappa resurser. (Intervju 13.8.2002.) 

Råder det osäkerhet i SRK om framtida resurser 
Framtiden är osäker för SRK när det gäller resurser för verksamheten. Den osäkerhet 
om framtiden, som Pfeffer och Salancik framhåller i RD-teorin finns i SRK. De har 
visserligen många olika bidragsgivare, men är helt beroende av sina givares resurser 
och har ingen egen kontroll över dem. Alternativa resurskällor står inte på kö, vilket 
gör dem sårbara. 

Krav på SRK:s redovisning från dem som har makten över resurserna 
(Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.) 

På grund av osäkerheten när det gäller framtida resurser är de mycket angelägna att 
svara upp till givarnas förväntningar, vilket innebär att man generellt kan säga att alla 
givare påverkar redovisningspraxis. När de har frågat sig vad deras intressenter vill ha 



 
 135 

för information i årsredovisningen har de främst fokuserat på medlemmar och givare. 
De tror att medlemmar och givare i huvudsak är intresserade av två frågor: Var får 
SRK sina pengar ifrån? Vad använder SRK dem till? SRK:s företrädare menar att de 
som ”köper” ideella tjänster av SRK ställer krav på rapporteringen, som måste upp-
fyllas. Allmänhetens förtroende, om givarna vill vara med vid nästa insamling, bygger 
på att SRK kan redovisa vad de fått in för pengar och vad de gjort med dem. De måste 
hålla reda på vad det är för pengar de får, från vem och till vad, även om alla givare 
inte ställer specifika redovisningskrav. (Intervju med Jonsson 13.8.2002.) 

Externa finansiärer som Sida, ÖB och Räddningsverket kräver egen återrapportering. 
Det hade varit mycket besvärligare för SRK att göra separata redovisningar för det 
som enbart gäller dessa finansiärer och sedan göra på något annat sätt för det som 
gäller resten av verksamheten. De har inte haft kravet att följa de stora finansiärernas 
krav på återrapportering i sin redovisningspraxis, men det har legat i deras eget 
intresse för att undvika dubbelarbete.  

Även SFI som representerar den privata lilla givaren, har lämnat anvisningar. Ett 
väsentligt led i SFI:s kontrollerande funktion är att kontinuerligt följa upp att konto-
innehavare sedan de beviljats ett 90-konto, uppfyller de villkor som ställts upp för 
innehavet av ett 90-konto. Bland annat vill de ha information om hur stor andel av 
insamlade medel för ett visst ändamål, som går till ändamålet (SFI, 1997 s.2). Om 
insamlingskostnader och administration uppgår till en för stor andel av insamlade 
medel förlorar organisationen sitt 90- konto. Även SFI:s anvisningar har påverkat 
redovisningspraxis till någon del för att undvika dubbelarbete. 

Årsredovisningen används av stämman. På frågan om stämman behöver information 
från årsredovisningen för att fatta olika beslut och vilka beslut det kan handla om, 
svarar de ”Stämman tar ett språng för nästkommande tre år och värderar det som står 
där verbalt, vad de har gjort och vilken inriktning de har haft. Det skall leda till en 
diskussion på stämman om vad de skall göra framåt. De målar upp visionen; var skall 
de vara om tre år eller fem år eller vad de nu säger. Det beslutas hur de skall dispo-
nera det vi kallar för fria medel. Det är riksstämman som skall ange prioriteringen 
och ta sådana stora beslut.”   

Är det resultat- och balansräkningen som medlemmarna vill se? Vill de se siffror eller 
är det den verbala berättelsen för att få information om vad pengarna används till som 
de vill ha? Jonsson och Widlund förklarar att ”på stämman är det kanske inte så 
många som läser resultat- och balansräkning, utan man läser texten och är lite ny-
fiken på några sifferuppgifter. Man lyssnar noga på vad revisorn säger, de här för-
troendefrågorna: Är det väl skött? Finns det många anmärkningar? Förvaltar man 
sina pengar väl? Är man aktsam om pengarna? Det handlar mycket om förtroende. 
Även om man inte läser resultat- och balansräkning, så skapar man sig en bild av 
verksamheten och hur stor omfattningen är.”  

Medlemmar och givare har betraktats som de väsentliga intressenterna eftersom Sida, 
ÖB och Räddningsverket får egen återrapportering. Årsredovisningen används också 
externt för att presenteras för journalister, andra företag som visar intresse samt 
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bidrags- och gåvogivare av olika slag. De tror absolut att det finns ett intresse av att 
kunna göra jämförelser mellan olika insamlingsorganisationer utifrån de finansiella 
rapporterna. Enligt Jonsson och Widlund så kan hela årsredovisningen vara ett 
beslutsunderlag för den som är intresserad av att på något sätt ha med SRK att göra. 

Analys av avvikelserna från kommersiell redovisning i SRK:s årsredovisning 
I detta avsnitt analyseras om de avvikelser från kommersiell redovisning i SRK:s 
årsredovisning, som beskrivs i figur 5:10, varit en strategisk respons på krav/förvänt-
ningar från de intressenter som har makten över de resurser som SRK är beroende av 
för sin verksamhet. 

Den verbala berättelsen  
Det har uträttats mycket under året för att förhindra och lindra mänskligt lidande. De 
beskriver vad de har uträttat i antal av olika enheter, som antal familjeåterförenings-
ärenden, antal transporter från katastrofförråden, antal ton gods som skickats, antal 
besök, antal kurser, antal deltagare etc. Antal kan de mäta men effekten av det är 
svårare. De presenterar inga nyckeltal lika de i kommersiell redovisning utan beskriver 
verbalt vad de uträttat. Vidare så redogör de för vad varje aktivitet har kostat och det i 
jämförelse med kostnaden för motsvarande aktivitet föregående år. Utformningen och 
innehållet i den verbala berättelsen är en tydlig respons på det behov av information 
som de utgår ifrån att deras intressenter har.  

0-resultat 
De redovisar ett 0-resultat och orsaken är att de vill visa finansieringen. De behöver 
visa att de använder bidrag och gåvor för rätt typ av utgifter och måste därför se till att 
det som är verksamhetspengar bara täcker verksamhet. Orsaken till att de tagit fram ett 
0-resultat är att de måste finansiera de kostnader de har. De måste bestämma vilka 
intäkter (årets eller tidigare års) som de använder dvs. redovisa hur de finansierar de 
utgifter de har haft. Genom att göra reserveringar när verksamhetsresultatet är positivt 
visar de vad allmänna gåvor, som ännu inte förbrukats, skall användas till. 1998 när 
verksamhetsresultatet var negativt ville de visa hur denna negativa skillnad mellan 
intäkter och kostnader finansierats. De ville inte sluta på minus 35 miljoner så att en 
vanlig läsare av resultaträkningen tänker att de har gått med förlust. Ett negativt verk-
samhetsresultat innebär egentligen inte något negativt men kan tolkas så. Vid ett 
negativt verksamhetsresultat får de ett nollresultat genom att upplösa reserver och har 
därmed visat hur de finansierat årets verksamheter med medel som kommit in tidigare 
år. Skillnaden mot ett aktiebolag är enligt Widlund att SRK finansierar sina underskott 
med reserverade medel från sitt kapital. Det är ju meningen att de skall använda sitt 
kapital och inte ligga på det.(Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund, och Öhman, 
24.9.2002.) 

Skänkta varor i resultaträkningen, 50 kr/kg 
Anledningen till att de redovisar skänkta varor i resultaträkningen är att de vill syn-
liggöra att de har dessa resurser och att de skickar ut dem. De vill visa omfattningen 
av denna verksamhet då det är en enorm arbetsinsats att få ihop de här insamlade 
kläderna och se till att de går att använda. Det är utlevererade och inte insamlade 
kläder som redovisas i resultaträkningen och det kostar åtskilliga miljoner att frakta 
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dessa kläder ut i världen. Jonsson förklarar varför hon tycker att utlevererade kläder 
skall redovisas på det här sättet. "Om utgångspunkten är att man använder dem i 
katastrofsituationer där ingenting fungerar och människor behöver ha kläder på 
kroppen och alternativet är att gå ut och köpa kläder till dem, då tycker jag att de har 
ett värde och att de utgör en gåva.” Värderingen av skänkta kläder är svår och de 
medger att med värdet 50 kr/kg blev klädernas andel av den totala omsättningen så 
stor, att denna post började förvränga bilden av verksamheten. Arbetet görs av fri-
villigarbetare, vilket skulle kunna tolkas som ett indirekt sätt att redovisa det frivilliga 
arbetet, men de har aldrig övervägt att värdera och direkt redovisa något av det frivil-
liga arbetet i resultaträkningen. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund, och 
Öhman, 24.9.2002.)  

Intäktsräntor och utdelningar som verksamhetsintäkter 
Anledningen till att de redovisar intäktsräntor och utdelningar, som verksamhetsin-
täkter är att utdelningarna och räntorna betraktas som gåvor från allmänheten, men de 
sträcker sig över en väldigt lång tid. Istället för att lägga pengarna i en insamlings-
bössa har några skänkt ett kapital med villkoret att endast avkastningen för användas. 
De planerar och budgeterar verksamheten så och redovisar därefter.  

13 resultaträkningar 
Årsredovisningen är en stämmohandling och av det skälet måste de gå in på varje 
verksamhetsområde, vilket är orsaken till de har 13 ’resultaträkningar’. Widlund 
tycker att de har utformat redovisningen efter sina behov i dessa detaljerade resul-
taträkningar. Här har de visat varje verksamhetsområde, med kostnader och intäkter 
och vad det blir för resultat. 

Avsikten var att så tydligt som möjligt visa vad olika verksamheter har kostat och hur 
de har finansierat dem. De måste kunna visa att de använder intäkterna på rätt sätt och 
det är här man kan se det och inte i den sammanfattande resultaträkningen. De talar 
dock om ett pedagogiskt problem här och menar, att samtidigt som det är viktigt att ge 
tydlig information, kan det vara mer förvirrande att lämna ut alla resultatenheters 
resultaträkningar i det man publicerar för allmänheten. 

Kostnadsförda inventarier 
Skälet till att de kostnadsfört inventarier har att göra med att de i sin budget var tvung-
na att budgetera en investering som en kostnad och därmed varit tvungna att se till att 
de haft råd, annars kunde de inte göra sin investering. Rent administrativt var det så 
mycket enklare och Jonsson menar att det är mindre viktigt att visa inventariernas livs-
längd i deras redovisning. De menar att den här modellen fungerade bra och var deras 
kultur. (Intervju med Jonsson, 13.8.2002.)  

Reserverade medel/Fria avsättningar – en tredje kategori  
Orsaken till att reserverade medel varken redovisats som skulder eller eget kapitel är 
att de hade friheten att redovisa så och att de verkligen menar att reserverade medel 
utgör en tredje kategori i deras värld. De har tolkat det så att reserverade medel är en 
rubrik skild från skulder och eget kapital och som behövs i den här typen av verksam-
het. De har fått medlen för specifika ändamål ett år, men skulle använda dem en bit in 
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på nästa år. De var inte återbetalningsskyldiga, utan skulle använda dem senare. När 
de är återbetalningsskyldiga redovisas beloppen som skulder. Reserverna skulle an-
vändas för specifika ändamål och det var viktigare än om de skulle få etiketten skulder 
eller eget kapital.  

De fria avsättningarna stammar ur den värderegleringsreserv, dit reavinster bokas och 
som utgör en buffert. Det är styrelsen som beslutar hur de fria avsättningarna skall 
användas. Tillsammans med revisorerna har de kommit fram till att denna buffert bör 
ligga på en viss nivå. Den används, när de täcker ett negativt resultat för att uppnå ett 
0-resultat. Fria avsättningar har också betraktats som en egen post vid sidan av skulder 
och eget kapital och redovisas på detta sätt för att visa att dessa avsättningar inte utgör 
ett helt fritt kapital. Jonsson förklarar att "avsättningarna som görs till olika reserver 
och fonder visar hur styrelsen har bestämt att dessa medel skall användas. Det är 
viktigt att visa våra intressenter hur vi planerar att använda pengarna. Vi har inte 
redovisat utnyttjandet av reserver och fonder enligt budget utan enligt faktiska kost-
nader och då måste det bli ett 0-resultat. Alla resultat är svåra att tolka om man inte 
känner till bakgrunden! Det är viktigt för oss att visa hur vi använder pengarna, hur 
vi har finansierat verksamheten. Vi har fått medel för specifika ändamål och vi får 
bara använda dem för dessa ändamål. Använder vi dem inte, så bryter vi inte något 
avtal, men vi har moraliska förpliktelser gentemot givaren, framförallt när det gäller 
insamlade medel, där vi inte har någon återrapporteringsskyldighet.” (Intervju med 
Jonsson 13.8.2002.)  

Kontantprincipen 
De redovisar gåvor och bidrag enligt kontant principen för att visa vilka pengar de fått 
in under verksamhetsåret. De menar att för de verksamhetsansvariga är det mycket 
svårare att begripa en periodisering där intäkterna ska ligga och vänta på att bokföras 
först när de används. De anser också att det är ett krav från deras intressenter att kunna 
se varifrån pengarna har kommit, vilket de nu kan göra direkt för den period när SRK 
får dem. 

Omvänd matchningsprincip 
Det är angeläget att intäkter och kostnader följs åt, särskilt med tanke på ändamåls-
bundna medel. ”Vi måste kunna visa att vi verkligen använder öronmärkta pengar till 
rätt ändamål” (Intervju med Anna Gabrielsson, 24.9.2002). Även i SRK har de en 
omvänd matchningsprincip, som går ut på att se till att rätt intäkter bekostar rätt saker 
för att kunna återredovisa det till sina externa givare. Det är därför viktigt att intäkter 
och kostnader följs åt, särskilt med tanke på ändamålsbundna medel, som utgör en stor 
del av SRK:s intäkter. De har liksom SISU och VF en omvänd matchning som skiljer 
sig från kommersiell redovisning i det att de matchar intäkter mot specifika kostnader. 
De periodiserar ändamålsbestämda intäkter, som de inte utnyttjat än till nästa år, 
genom en reservering och inte som en periodisering av intäkter till nästa års resultat-
räkning (se kontantprincipen ovan). De måste kunna visa att de verkligen använder 
öronmärkta pengar till rätt ändamål.  



 
 139 

6.3.3 Sammanfattning för 1998 
Isomorfism 
Utformningen av de finansiella rapporterna 1998 kan tolkas som en imiterande pro-
cess, när det gäller de redovisningsbegrepp som används och att de använt beteck-
ningen ’resultaträkning’. SRK har använt begrepp från kommersiell redovisning, när 
de valt redovisningsbegrepp, dels för att de inte har hittat några bättre alternativ och 
dels för att de har tolkat begreppen som vedertagna. Begreppen resultat och eget 
kapital har enligt dem själva varit de mest problematiska, eftersom begreppen inte 
passar in i deras värld. Resultaträkningen som rapport har modifierats efter deras 
behov även om de utgått ifrån en resultaträkning som den ser ut i kommersiell redo-
visning. Även tillämpningen av försiktighetsprincipen kan tolkas som en imiterande 
process även om den passar deras intressen, men fyller då en annan funktion än i 
kommersiell redovisning. 

Vi kan här liksom i VF se den tendens till kopiering av organisationer som uppfattas 
som mer legitima. Det har inte funnits någon alternativ redovisningsmodell för SRK 
att följa. När det är svårt att ta fram verksamhetsmått ligger det enligt DiMaggio och 
Powell också nära till hands att forma sig själv efter andra organisationer. Det går inte 
att utifrån denna studie påvisa en normativ påverkan och den är dessutom svår att 
skilja från en imiterande process. Det är dock tydligt att de finansiella rapporternas 
likhet med kommersiell redovisning har sin grund i isomorfism. 

Krav från dem som förser med resurser och strategiska val 
Analysen av de fem faktorer som enligt RD-teorin påverkar osäkerheten när det gäller 
resurser för framtiden och som därmed kan innebära krav på SRK:s redovisning visar 
att: 

• Det är de som bidrar med resurser som har kontrollen över dem. Det finns 
begränsade möjligheter till alternativa finansieringskällor.  

• Kontrollen över resurserna är utspridd på många, med en viss koncentration 
via media 

• SRK har allmänhetens förtroende. Vårdar och utvecklar varumärket Röda 
Korset 

• Det är SRK som är mer ensidigt beroende av dem som bidrar med resurser 

• SRK konkurrerar med andra insamlingsorganisationer om knappa resurser 

SRK:s redovisare är mycket angelägna att svara upp till givarnas förväntningar på 
grund av osäkerheten när det gäller framtida resurser. Allmänhetens förtroende, om 
givarna vill vara med vid nästa insamling, bygger på att de kan redovisa vad de fått in 
för pengar och vad de gjort med dem. De måste hålla reda på vad det är för pengar de 
får, från vem och till vad, även om givare inte ställer specifika redovisningskrav.  

Studien visar att de avvikelser från kommersiell redovisning, som finns i SRK:s års-
redovisning har påverkats av redovisarnas strategiska och aktiva respons på de två 
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frågor som de tror att givare och medlemmar vill ha svar på: Var får SRK sina 
resurser ifrån? Vad använder SRK dem till? 

Var får SRK sina resurser ifrån? 
Kontantprincipen har tillämpats när det gäller bidrag och insamlade medel, vilket inte 
stämmer med kommersiell redovisning och det är för att de ville visa vilka pengar de 
har fått in och då också varifrån. 

Vad använder SRK sina resurser till? 
I den verbala berättelsen redovisar de hur resurserna har använts genom att beskriva 
olika aktiviteter och kostnaderna för dem. Den omvända varianten av matchnings-
principen har de tillämpat för att kunna redovisa hur de har använt de resurser de 
erhållit. Orsaken till att de redovisade 0-resultat och delade upp resultaträkningen i 13 
redovisningar är, att de ville visa hur de finansierat olika verksamheter och att peng-
arna använts för rätt saker. De har skapat posterna fria avsättningar och reserverade 
medel som en tredje kategori skild från skulder och eget kapital, för att visa hur de 
finansierar ett underskott och hur de ska använda de pengar som inte utnyttjats än. 
Skänkta varor redovisar de i resultaträkningen för att de vill visa omfattningen av 
arbetet med insamlade kläder, då det ligger en enorm arbetsinsats bakom.  

Tillämpningen av redovisning enligt bokföringsmässiga grunder har inte varit en 
imiterande process eller en normativ påverkan. Metoden har använts för att de ska 
kunna redovisa hur de har använt sina pengar.  

Interna krav 
Anledningen till att ränteintäkter och utdelningar redovisas som verksamhetsintäkter 
och att inventarier kostnadsförs är att de följer budgeteringen i redovisningen och det 
är så dessa poster budgeteras. Förklaringen är att årsredovisningen används på stäm-
man, där de fattar beslut för nästkommande tre år och beslutar om hur fria medel skall 
disponeras. Stämmans krav på information för de beslut som fattas där, har påverkat 
utformningen av redovisningen. I figur 6:4 illustreras de förklaringar till utformning 
och innehåll i SRK:s årsredovisningar, som denna studie visar. 

 



 
 141 

 

  Den verbala berättelsen: 
  0-resultat 
  Skänkta varor som monetära 
  Intäkter/kostnader 
  13 resultaträkningar 
  Fria avsättningar/reserverade medel 
  Kontantprincipen för intäkter 
  Omvänd matchningsprincip 
 Redovisningsbegrepp       Redovisning enl. bokföringsmässiga        
 Försiktighetsprincipen       grunder. 
 
 KOMMERSIELLA KRAV FRÅN DEM SOM HAR 
 REDOVISNINGSNORMER MAKTEN 
  ÖVER RESURSER 
 Gåvogivare 
 Medlemmar 
 Isomorfism Media 
 (Imiterande och normativ) 
 
 
 REDOVISNINGSPRAXIS Interna krav 
 I RÖDA KORSET Intäktsräntor/utdelningar 
  som verksamhetsintäkter 
  Inventarier kostnadsförs 
 

Figur 6:4  Påverkan på redovisningspraxis i Svenska Röda Korset 1998. 
 

6.3.4 Förändringar i SRK:s årsredovisning 2001  
Påtvingade förändringar i de finansiella rapporterna och dess konsekvenser  
Den bokföringslag och årsredovisningslag som från och med år 2001 skall tillämpas 
av ideella föreningar har utvecklats för att möta det informationsbehov som vinst-
drivande företags intressenter har. Regeringen nämner inte givare som en intressent i 
sin proposition (1998/99:130, del 2) och säger ingenting om information av hur 
resurser används, som framkommit så starkt i denna studie. Från och med år 2001 
finns det en påtvingad isomorfism som är reglerad av staten. Nedanstående beskriv-
ning har fokus på de förändringar som SRK:s årsredovisningar genomgått pga. denna 
påtvingade isomorfism.  

Beskrivningen i kapitel 5 av SRK:s årsredovisning 2001, visar att en hel del föränd-
ringar har skett sedan 1998. Konsekvensen av att följa den nya lagstiftningen är att det 
som de själva tyckte var väsentligt att visa sina intressenter har fått komma i bakgrun-
den till förmån för lagens krav på information. På visst sätt är det lättare för utomstå-
ende, som är redovisningskunniga att tolka deras rapporter eftersom de nu redovisar i 
enlighet med konventionell redovisning i vinstdrivande företag, men det kan också 
vara tvärtom att rapporterna kan misstolkas.  
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1998 betraktades reserverade medel och fria avsättningar som en kategori för sig, dvs. 
de var varken eget kapital eller skulder. Nu har de gått igenom alla reserveringar och 
omklassificerat den del som utifrån kriterierna för en skuld utgör skulder, men huvud-
delen ligger under eget kapital. Jonsson menar att det är en tolkningsfråga hur man 
uppfattar eget kapital. Det beror på hur man använder det som står i slutsumman eget 
kapital. Om det uppfattas som en disponibel förmögenhet, då stämmer det inte. Det 
blir viktigt att försöka klargöra vad begreppet eget kapital står för. Allt kapital får 
användas av organisationen men med olika restriktioner. Man skulle kunna säga 
bundet och fritt, men de vill inte ha de definitionerna, för det leder tankarna till vad 
begreppen står för i ett aktiebolag. (Intervju med Jonsson 13.11.2002.) Eget kapital 
definierar de i årsredovisningen som: "De medel som tillställts organisationen för 
uppfyllande av dess syften och som på balansdagen inte utbetalats och där det inte 
föreligger en sådan juridiskt bindande förpliktelse som klassificeras som skuld eller 
avsättning". 

Vid tillämpningen av lagen är det resultatbegreppet som de brottats mest med och det 
är där vi kan se de största förändringarna. Nu gör de inga fördelningar dvs. avsätt-
ningar till eller upplösningar från reserver i resultaträkningen förutom i de fall då 
avsättningarna och reserverna verkligen utgör avsättningar och skulder. Det innebär 
att det inte blir ett 0-resultat utan ett minusresultat på - 192 miljoner kronor. Nu menar 
de att det viktiga är, att hitta ett resultatmått, som står för någonting och att sedan 
kunna tolka det. Om man kan göra det, så menar de att det inte behöver vara noll. Det 
gäller att hitta en definition på vad det är de redovisar. Slutposten i resultaträkningen 
som de nu benämner Årets resultat före fördelning, definierar de i årsredovisningen 
som: "skillnaden mellan kostnader och erhållna medel under året". 

Kostnaderna har strukturerats på ett nytt sätt. Denna nya klassificering av kostnaderna 
är samstämmig med SFI:s krav på information från insamlingsorganisationer och går 
inte på något sätt emot lagen. Definitioner av de olika kostnaderna presenteras under 
rubriken ’Redovisnings- och värderingsprinciper’. Det har varit svårt för dem att defi-
niera begreppet administrationskostnader. Förut använde de begreppet föreningsverk-
samhet vilket är ett vidare begrepp. Definitionen är viktig då administrativa kostnader 
tillsammans med insamlingskostnader får uppgå till högst 25 % av de totala intäkter-
na. 75 % av de totala intäkterna måste gå till insamlingens ändamål, vilket är ett krav 
på den som innehar ett 90-konto. 

De tycker egentligen inte att det är några problem att frångå de redovisningsprinciper 
de haft, om de bara kan hitta begrepp och principer som fyller ett syfte och har en 
innebörd, som går att begripa. I så fall ser de inte några problem med att ändra sättet 
att redovisa, men framhåller Jonsson, då gäller det att hitta en definition på vad det är 
de redovisar. Även för den ekonomikunnige kan det vara svårt att veta vad de etable-
rade begreppen står för i denna kontext, därför är det viktigt att det klargörs. 

Liksom i VF har informationen i den verbala berättelsen försämrats när det gäller in-
formation om vad olika aktiviteter kostat, vilket kan bero på att årsredovisningslagen 
inte ställer några krav på att den ideella verksamhetens aktiviteter och dess kostnader 
skall redovisas i den verbala berättelsen. Vi kan också se att de på ett mycket tydligare 
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sätt än 1998 markerar sin egenart i den verbala berättelsen, vilket kan bero på att de nu 
måste följa en redovisningslag för kommersiell verksamhet trots sin egenart och blivit 
medvetna om betydelsen av att förtydliga sig. 

Avvikelser från kommersiell redovisning kvarstår 
Trots viljan att följa de normer som ger legitimitet i den bemärkelsen att det anses som 
legitimt att följa god redovisningssed, så finns det fortfarande en väsentlig avvikelse 
från årsredovisningslagen. De får inte längre göra fria avsättningar och reserveringar 
respektive ianspråktaganden av dessa i resultaträkningen och har därför redovisat 
avsättningar och ianspråktaganden i en speciell not direkt efter resultaträkningen. Det 
innebär att de står fast vid att de måste visa sina intressenter hur de finansierar sin 
verksamhet och det gör de i denna not. I balansräkningen visar de fonderna efter det 
att denna fördelning skett, vilket får till följd att årets resultat i balansräkning och årets 
resultat i resultaträkning är olika. Jonsson förklarar "Det här är en svårighet. Om vi 
skulle lägga årets resultat före fördelningen i balansräkningen, har vi varken tagit 
hänsyn till förändringen i ’Beständiga donationsfonder’ eller i ’Medel, ändamåls-
bestämda av givaren’ och då hade inte balansposterna i balansräkningen blivit rik-
tiga. Därför blir det nödvändigt att ta det andra resultatbegreppet..." (Intervju med 
Jonsson 13.11.2002.) 

En imiterande process 
Kassaflödesanalys 
Lagen kräver att de upprättar en finansieringsanalys. De har upprättat en kassaflödes-
analys enligt Redovisningsrådets mall för kassaflödesanalyser i börsnoterade bolag, 
trots att lagen inte kräver att de följer den mallen. De kunde ha gjort en uppställning 
som bättre passar de kassaflöden som deras verksamhet har. SRK:s framställande av 
en kassaflödesanalys visar hur viktigt det kan vara och hur lätt det är att följa det som 
uppfattas som legitimt. SRK:s kassaflödesanalys utgör ett exempel på lösningar som 
är rationella för kommersiella organisationer, men som inte blir rationella när de antas 
av ideella organisationer, vilket DiMaggio och Powell identifierar som isomorfism. På 
frågan vilket informationsvärde denna kassaflödesanalys har för SRK:s intressenter, 
framhåller Jonsson trots detta, att den inte känns alldeles nödvändig, men inte heller 
helt ointressant eller helt utan poäng. Hon tycker inte att det är fel att de gör den. 

SRK:s företrädare har framhållit vikten av att i sin resultaträkning visa varifrån peng-
arna har kommit och hur de har använts, vilket är precis vad en kassaflödesanalys vi-
sar. I resultaträkningen försöker de att visa minst två saker: Vad de har fått för intäkter 
under året och vad de har använt dem till. Där utgår de från sina verksamhetsområden, 
men säger hon som är redovisningsansvarig ”det säger inte kassaflödesanalysen nå-
gonting om”. Hon tycker ändå att den innehåller en del intressant analys och att den 
ger möjlighet till en annan slags analys av penningflödet, som inte ersätter innehållet i 
resultaträkningen, som hon ser det. (Intervju med Jonsson 13.11.2002.) En fråga som 
blir aktuell är naturligtvis varför de inte tar fram en kassaflödesanalys som utgår ifrån 
deras verksamhetsområden. Det skulle inte strida mot lagen. 
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6.4 Jämförelse mellan föreningarna 

6.4.1 Isomorfism 
De likheter med kommersiell redovisning, som utformningen av de ekonomiska rap-
porterna 1998 har, har sin förklaring i isomorfism, när det gäller redovisningsmodell 
och redovisningsbegrepp. Vissa redovisningsbegrepp har dock haft en innebörd i 
föreningarna som liknar den i kommersiell redovisning. Även tillämpningen av för-
siktighetsprincipen har tolkats som en imiterande process i VF och SRK. Förening-
arnas tillämpning av redovisning enligt bokföringsmässiga grunder visade sig däremot 
inte handla om isomorfism. Deras tillämpning av den metoden var ett strategiskt val. 
De tillämpade den för att redovisa hur de har använt sina resurser och inte för att ge en 
bättre indikation om företagens prestationer som i kommersiell redovisning.  

Föreningarnas redovisningsrapporter har haft inslag av en imiterande process, men 
med denna studies upplägg har det varit svårt att skilja på en imiterande process och 
en normativ påverkan.  År 2001 däremot när den nya lagstiftningen hade trätt i kraft 
har föreningarnas redovisningsrapporter framför allt påverkats av en påtvingad iso-
morfism. Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningarnas finansiella rapporter 
har haft en tydlig påverkan av isomorfism.  

6.4.2 Beroendet av resurser 
Föreningarnas årsredovisningar har också haft varierande avvikelser från kommersiell 
redovisningspraxis. Förklaringar till dessa avvikelser har sökts i de faktorer, som 
Pfeffer och Salancik (1978) framhåller, när det gäller en organisations förhållande till 
dem som förser den med resurser. Tanken är att föreningarna pga. av sitt beroende av 
resurser skulle ha påverkats av det informationsbehov som de har som förser dem med 
resurser. Föreningarna skiljer sig åt avseende flera av de fem faktorer, som framhålls i 
Resource Dependence teorin och som påverkar de krav som ställs på föreningarnas 
redovisning. 

1. Hur koncentrerad kontrollen är över resurser? 
Kontrollen över de bidrag från stat, landsting och kommuner som finansierar större 
delen av SISU:s verksamhet är koncentrerad, medan kontrollen över medlemsav-
gifterna som finansierar VF:s verksamhet är utspridd på ca 112 000 medlemmar.  
Kontrollen över gåvor och medlemsavgifter som finansierar en stor del av SRK:s 
verksamhet är utspridd på drygt 373 000 medlemmar och många små givare, medan 
bidragen från olika myndigheter är mer koncentrerade. Även om koncentrationen är 
utspridd på många medlemmar och givare är en stor makt koncentrerad till media då 
medias rapportering påverkar givare och medlemmar.  

2. Hur beroende föreningarna är av dessa resurser och vem som har 
kontrollen över dem? 
Det är svårt att besvara frågan hur beroende föreningarna är av olika resurser. De är 
naturligtvis helt beroende av ett monetärt stöd, men ingen av föreningarna skulle klara 
sin verksamhet utan det frivilliga arbetet. Utan förtroende och goodwill får de varken 
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pengar eller frivilligt arbete. Alla resurser är nödvändiga för att verksamheterna skall 
kunna fortsätta som idag.  

I alla tre föreningarna är det de som bidrar med resurserna som har kontrollen över 
dem. Myndigheten har kontrollen över bidrag, medlemmen över medlemsavgiften, 
givaren över gåvan, frivilligarbetaren över sitt frivilliga arbete, media över sina rap-
porter osv. 

Ingen av föreningarna kan hitta andra myndigheter att söka bidrag ifrån. SRK kan 
värva nya medlemmar och intressera nya givare och SISU skulle kunna hitta nya 
cirkelledare och nya deltagare. VF kan inte hitta nya medlemmar som ersätter de 
gamla, eftersom de redan har ca 95 % av potentiella medlemmar inom vården. 

3. Vilka relationer en förening har till andra organisationer och grupper? 
Begreppet förtroende har varit framstående i de tre föreningarna. De är förtroende-
baserade, vilket innebär att deras verksamhet står och faller med att de har sina finan-
siärers förtroende. Detta begrepp förtroende kommer fram med jämna mellanrum, när 
deras verksamheter beskrivs. Det samhällsstöd som SISU erhåller bygger på ett för-
troende och SISU:s framtid avgörs av deras trovärdighet som studieförbund. SISU:s 
relation till och samverkan med Folkbildningsrådet fungerar väl eftersom de blivit ett 
officiellt godkänt studieförbund.  De har lyckats anpassa sina aktiviteter och även sin 
rapportering så att de får samhällsstöd. 

I VF talar de också om förtroendemannastyrt och fackligt förtroendevalda. De vinner 
och behåller sina medlemmar genom att ha en för medlemmarna bra verksamhet. VF 
är det enda fackförbundet för vårdpersonal, så de konkurrerar inte med medlemsför-
bunden inom TCO utan fungerar som ett komplement. VF får en annan relation till 
sina understödjare än SISU och SRK, eftersom VF är en klubb där understödjarna ut-
gör själva föremålet för deras verksamhet. 

SRK måste leva upp till förtroendet hos dem som har skänkt pengar via insamlingar. 
De ska vårda och utveckla förtroendet för ”varumärket” Röda Korset. Journalister 
fokuserar på trovärdigheten av att pengar kommer fram. För SRK är det viktigt att 
arbeta för att bibehålla förtroendet för insamlingsverksamhet i allmänhet och för SRK 
i synnerhet och där är samarbetet med både branschorganisationen FRII och SFI med 
kontrollen över 90-konton av stor betydelse. 

4. Om det finns ett beroende 
De myndigheter som bidrar med resurser till SISU är angelägna om folkbildningen 
och i det avseendet kan man säga att det existerar ett ömsesidigt beroende mellan 
bidragsgivare och SISU som studieförbund, men myndigheterna är inte beroende av 
att just SISU:s distrikt i Örebro län tillhandahåller en stor andel av folkbildning. I VF 
finns det ett ömsesidigt beroende mellan medlemmarna och förbundet, eftersom det 
inte finns något annat fackförbund för vårdpersonal. I SRK råder det ett ömsesidigt 
beroende mellan SRK och dess givare och medlemmar, eftersom de behöver varandra 
för att kunna hjälpa människor i nöd, men givare och medlemmar kan byta hjälporga-
nisation medan SRK inte kan byta givare och medlemmar, vilket gör att SRK är mer 
ensidigt beroende av sina givare och sina medlemmar. 
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En stor skillnad mellan de föreningar som studerats är deras förhållande till sina 
understödstagare. SRK och SISU är ”icke-klubbar” enligt Falks två-dimensionella 
klassificering utifrån beroendet mellan understödjares och understödstagares nytta (se 
avsnitt 3.2.3), medan VF är en ”klubb”. I SRK och SISU får understödjarna ingen del 
av verksamheten och är därmed inte understödstagare. VF:s verksamhet går ut på att 
möta medlemmarnas behov, vilket gör att understödjarna också blir understödstagare. 
Den andra skillnaden mellan föreningar som framhålls i Falks fyrfältare (se figur 3 .2), 
är att organisationer kan tillhandahålla kollektiva eller privata varor/tjänster. SRK och 
VF tillhandahåller både privata och kollektiva tjänster och finns således både i fält a 
och i fält c i Falks fyrfältare medan SISU enbart producerar privata tjänster. 

 
Understödjares och understöds- Beroende Inte beroende 
tagares nytta är: av varandra av varandra 

 (klubbar)  (ickeklubbar) 
 
 
 

Producerar kollektiva varor/tjänster 
 
 
 
 
 
Producerar privata varor/tjänster 

 

 
Figur 6:5 En tvådimensionell klassificering av ideella organisationer.  Källa: En översättning av en 

modell i Falks artikel i Bloom och Elgers, 1995 s.544. 
 

Detta innebär en stor skillnad mellan VF och de andra två. När medlemmarna är själva 
föremålet för verksamheten har de en egen inblick i verksamheten, vilket gör dem 
mindre beroende av den information som årsredovisningen tillhandahåller när de 
bedömer verksamheten.  

5. Om det råder konflikt. Om flera organisationer är ute efter samma resurser 
Den femte och sista faktorn gäller om föreningarna konkurrerar med andra om samma 
resurser. Flera studieförbund är ute efter samma resurser som SISU. Det finns flera 
SISU-distrikt som arbetar med uppdraget från riksidrotten och de konkurrerar om det 
statliga bidrag som Folkbildningsrådet fördelar till SISU centralt. Det finns andra 
studieförbund i Örebro län som konkurrerar om bidragen från landsting och kommu-
ner. VF konkurrerar inte om sina medlemmar med något annat förbund, då VF är det 
enda förbundet för vårdpersonal. SRK lever däremot i en konkurrenssituation där de 
konkurrerar med andra insamlingsorganisationer om knappa resurser. Det finns flera 
hjälporganisationer som ansöker om olika bidrag och dit människor som vill hjälpa 
nödlidande människor kan donera sina resurser. 

 
 a b 
 Vårdförbundet Sv. Röda Korset 
 
 
 c d 
   Vårdförbundet Sv. Röda Korset
  SISU 
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Sammanställning av föreningarnas förhållande till dem som förser dem med 
resurser 
I figur 6:6 presenteras en matris över de fem faktorer som enligt RD-teorin påverkar 
de tre föreningarnas osäkerhet när det gäller framtida resurser och därmed också de 
krav som ställs på föreningarna och i detta fall på föreningarnas redovisningspraxis, 
när det gäller utformning och innehåll av föreningarnas årsredovisningar. 

 

 1 2 3 4 5 

 Faktorer 

 

 Fall 

Hur 
koncentrerade 
är resuserna? 

Vem har 
kontrollen över 

resurserna? 
Möjligheterna till 

altern. 
Resurskällor? 

Relationer till 
andra 

organisationer?

Ett 
ömsesidigt 
beroende? 

Konflikt? 
Konkurrens? 

SISU Resurserna är 
koncentrerade 

De som bidrar har 
kontrollen. Inga 
alt. resurskällor 

Har 
folkbildnings-

rådets 
förtroende 

Ett mer 
ensidigt 

beroende. 
”icke-klubb” 

Konkurrens om 
knappa resurser 

 
Delat beroende 

Vårdförbundet Resurserna är 
utspridda 

De som bidrar har 
kontrollen. Inga 
alt. resurskällor 

Lojala 
medlemmar 

Ömsesidigt 
beroende. 
”klubb” 

Ingen 
konkurrens om 
medl.resurser 

Svenska 
Röda Korset 

Resurserna är 
utspridda med 
viss konc. via 

media 

De som bidrar har 
kontrollen. 

Begränsade möjl. 
till alt. 

resurskällor 

Har stort 
förtroende. 
Vårdar och 
utvecklar 

’varumärket’ 
Röda Korset 

Ett mer 
ensidigt 

beroende. 
”icke-klubb” 

Konkurrens om 
knappa resurser 

 
Delat beroende 

 
Figur 6:6  Matris över de tre föreningarna och de fem faktorer som ingår i RD-teorin.  
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7 Diskussion och slutsatser 

Praxis avseende den externa redovisningen i tre ideella föreningar är studieobjekt i 
denna studie. Årsredovisningarna har studerats för åren 1998 och 2001, före och efter 
det att ny lagstiftning har trätt i kraft. Frågan som ställdes i början av denna studie och 
som var ett resultat av den pilotstudie som föregick studien var varför en förening i 
vissa fall följer kommersiella redovisningsnormer och i andra fall konstruerar en egen 
redovisningspraxis. 

Ett syfte har varit att beskriva hur ideella föreningar i sina årsredovisningar redovisar 
sin verksamhet och sitt ekonomiska tillstånd för sin omgivning. Ett annat syfte har 
varit att söka förklaringar till varför deras årsredovisningar har det innehåll och den 
utformning som de har. 

I detta kapitel diskuteras först den kunskap som studien bidragit med när det gäller 
begrepp, principer och metoder i ideella föreningars redovisning. Vidare diskuteras de 
förklaringar till årsredovisningarnas innehåll och utformning som studien bidragit med 
och därefter presenteras en förklaringsmodell till föreningarnas redovisningspraxis. 
Denna modell kontrasteras sedan mot tidigare forskning.  

7.1 Beskrivning av praxis i ideella föreningar 
Syftet med avhandlingens beskrivande del har varit att ge ett empiriskt grundat bidrag 
till kunskapen om redovisningspraxis i svenska ideella föreningar, närmare bestämt i 
en hjälporganisation, ett fackförbund och ett studieförbund.  

7.1.1 Periodisering – en svår fråga 
Materialet visar tydligt att det finns en hel del problem med periodiseringar mellan 
räkenskapsår. Inledningsvis ställdes frågan om det fanns någon anledning att göra 
periodiseringar i ideella organisationer. Periodiseringsproblemen kommer sig av att en 
fortgående verksamhet ska delas in i räkenskapsår, dvs. samma problem som i kom-
mersiell redovisning. Ett år är en kort period. Att i exempelvis en insamlingsorganisa-
tion samla in resurser och genomföra ett projekt tar oftast mer än ett år. 

Redovisning enligt bokföringsmässiga grunder 
Skälet till att föreningarna tillämpar redovisning enligt bokföringsmässiga grunder är 
inte att den ger en bättre indikation på föreningens prestationer, vilket är fallet i kom-
mersiell redovisning utan den tillämpas för att man behöver veta vad olika projekt 
kostar under olika perioder. Skälet är antingen att man vill kunna visa externt att 
öronmärkta pengar används till rätt ändamål eller för att man internt skall kunna hålla 
reda på de resurser som förbrukas för olika aktiviteter varje år. Man vill också veta om 
årets verksamhet ger ett överskott, för att sedan fatta beslut om hur det eventuella 
överskottet skall användas alternativt hur ett underskott skall finansieras. Periodise-
ringar har visat sig vara en viktig del i föreningarnas redovisning. 
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Omvänd matchningsprincip 
Bidrag, gåvor och medlemsavgifter utgör huvudintäkter i föreningarna. Frågor som 
väcks är om gåvor och bidrag skall redovisas när de erhålls eller när de används och 
hur ändamålsbestämda bidrag skall redovisas? Eftersom det är viktigt för föreningarna 
att visa att de pengar som kommer in blir använda, periodiseras bidrag och gåvor till 
den period då de används. Det innebär att man, eftersom medlen erhålls innan de 
används i verksamheten, tillämpar en omvänd matchningsprincip, där inkomsterna 
periodiseras till den period då kostnaderna som inkomsterna möjliggör redovisas. I 
studieförbundet blir det något av en missmatch pga. att storleken på bidragen grundar 
sig på omfattningen av tidigare års verksamhet, vilket innebär att det kan bli stora 
underskott om verksamheten växer ett år.   

Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen, som innebär fördelningar mellan förflutna och framtida peri-
oder pga. att det finns en osäkerhet i redovisningen, blir inte riktigt relevant i denna 
kontext. Man kan fråga sig vad försiktighet egentligen kan innebära för dessa före-
ningar. Eftersom vinstbegreppet inte är relevant blir den försiktighet som tillämpas vid 
beräkningen av en vinst i kommersiell redovisning inte heller relevant. Försiktighets-
principen skulle kunna vara relevant i de föreningar som har en förmögenhet att 
värdera försiktigt. Kapitalet visar vilken livskraft som finns för framtida verksamhet 
och då påverkar värderingen av detta kapital redovisningen av denna livskraft. Före-
ningarna vill inte visa att de samlar stora förmögenheter på hög, vilket kan förväntas 
motverka ett intresse av att överskatta värdet på förmögenheten.  

7.1.2 Resultaträkningen – intäkter, kostnader och ett ekonomiskt 
resultat 

Studien har visat att huvudsyftet med ideella föreningars årsredovisningar enligt 
föreningarna, är att visa hur de använder sina resurser. När det gäller de finansiella 
rapporterna så handlar det i synnerhet om hur de använder sina monetära resurser. 
Begreppet resultat, som får en helt annan innebörd i föreningarnas resultaträkningar än 
det har i kommersiell redovisning, definieras i SRK:s årsredovisning 2001 som: 
Skillnaden mellan kostnader och erhållna medel under året. Denna skillnad visar om 
det finns balans mellan inflöden och utflöden under ett år. Resultatet i föreningarnas 
resultaträkningar har inget med prestationer att göra, eftersom det inte finns någon 
värdering i denna skillnad. Ibland har de planerat att använda medel som kommit in 
tidigare och då kan en negativ skillnad vara ett ”bra” ekonomiskt resultat. En negativ 
skillnad mellan erhållna medel och kostnader i deras resultaträkning är därför inte 
nödvändigtvis något ”dåligt”. En positiv skillnad är inte heller nödvändigtvis ”bra” 
utan skulle kunna bero på att de inte lyckats producera bra verksamhet. En positiv 
skillnad kan också bero på att de bra projekten låter vänta på sig, vilket inte behöver 
vara något negativt. Ambitionen på sikt är att verksamheterna skall gå runt. Ett 
positivt resultat kan betraktas som en skuld eftersom kapitalet skall användas. Denna 
studie bekräftar det som tidigare studier också visat nämligen att begreppet resultat 
med den innebörd det har i kommersiell redovisning inte blir relevant för ideella 
organisationer (Mautz 1994, Torkelsson 1995).  
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Kostnader och verksamhet har beskrivits som den största prestationen i en förening. I 
en s.k. icke-klubb, där föreningen får bidrag och samlar in medel för att i sin verk-
samhet bistå andra än understödjarna, får begreppen intäkter och kostnader en annan 
innebörd. Kostnader innebär då inte användandet av tillgångar för att producera varor 
eller tjänster i syfte att generera intäkter eftersom de som bidrar med resurser inte får 
någon motprestation i form av varor eller tjänster. Det visade sig dock att studieför-
bundet är en speciell typ av icke-klubb, eftersom de får bidrag från folkbildningsrådet 
som grundar sig på den verksamhet som förbundet har presterat, vilket innebär att 
kostnader ger framtida intäkter. Fackförbundet, som är en s.k. klubb, får sina medlem-
mar och därmed också medlemsavgifter utifrån den verksamhet presterar. Kopplingen 
mellan intäkter och kostnader är inte lika stark som vid en köp- och säljrelation, men 
innebörden av begreppen intäkter och kostnader i både studieförbundet och fackför-
bundet liknar den innebörd som begreppen har i kommersiell redovisning.  

Ideella föreningar förbrukar också frivilligt arbete och ibland skänkta varor. Ett 
absolut särdrag hos ideella organisationer i jämförelse med andra organisationer är att 
de bärs upp av frivilligt arbete. Den ideella kraft som visar sig i det frivilliga arbetet är 
en förutsättning för föreningarnas verksamheter. Frivilligarbetet har en hög alternativ-
kostnad, men är naturligtvis svårt att värdera i pengar. Allt detta frivilliga arbete 
innebär ett stort engagemang hos många människor, vilket också har stor betydelse för 
alla de människor som engagerar sig. Föreningarna har inte försökt att mäta värdet av 
alla frivilliga tjänster, vilket skulle ha ökat den redovisade omfattningen av deras 
verksamheter i de finansiella rapporterna på ett betydande sätt. I hjälporganisationen 
har däremot det monetära värdet på skänkta varor redovisats, vilket ökat den redovi-
sade omsättningen i resultaträkningen med 30 %. Det påverkar inte skillnaden mellan 
intäkter och kostnader, eftersom varorna redovisas med samma värde både som 
intäkter och kostnader och det sker i samband med att varorna skickas iväg till de 
behövande.  

Resultaträkningarna ser ut som en resultaträkning i kommersiell redovisning, men 
handlar mer om ett penningflöde. De visar vilka pengar som kommer in och hur de 
används dvs. vilka kostnader man haft. Hjälporganisationen har en funktionsindelad 
resultaträkning som visar hur mycket pengar som har använts till föreningens olika 
aktiviteter. En funktionsindelad resultaträkning visar tydligare hur pengarna har an-
vänts än en kostnadsslagsindelad. Föreningarnas resultaträkningar för tanken till den i 
litteraturen beskrivna fondteorin, som innebär en nedtoning av resultatbegreppet med 
fokus på kapitalflödet (Vatter, 1947).  

7.1.3 Andra mått på resultat 
Framgång i en ideell förening är både att samla in mycket resurser och att med dessa 
resurser skapa mycket verksamhet av hög kvalitet. Det egentliga resultatet av före-
ningarnas verksamheter handlar inte om pengar, men pengarna behövs för att produ-
cera folkbildning, skapa medlemsnytta, lindra lidandet i världen etc. Det krävs en 
verbal berättelse för att redovisa resultatet av föreningarnas verksamheter. Årsredo-
visningslagen kallar det tilläggsupplysningar. Verksamhetsberättelsen kräver med 
nödvändighet ett stort utrymme i ideella föreningar. Föreningarna beskriver sina verk-
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samheter verbalt. De har berättat, räknat antal och talat om vad det har kostat, men det 
har visat sig svårt att hitta nyckeltal som mäter kostnadseffektiviteten i deras verk-
samheter.  

Resultatet av föreningarnas verksamheter utgörs ytterst av den effekt varje verksam-
hets aktiviteter har. Att mäta den effekten visar sig emellertid mycket komplicerat och 
nära nog omöjligt. Därför talar man i föreningarna mer om att göra ”rätt” saker. I vissa 
fall bestämmer de som skickar in pengarna hur pengarna skall användas genom att ge 
ändamålsbestämda bidrag och gåvor och i andra fall beslutar kongressen, stämman 
eller styrelsen vad som är ”rätt” saker genom de mål och delmål som antas. När det 
handlar om kvaliteten på den verksamhet som bedrivs har både studieförbundet och 
fackförbundet försökt att uppskatta och redovisa i vilken grad de uppfyllt de olika mål 
som satts upp för deras olika aktiviteter. I studieförbundet framhålls att antalet delta-
gare också är något slags mått på kvalitet. 

7.1.4 Balansräkningen – tillgångar, skulder och ett kapital 
Föreningarnas tillgångar liknar tillgångar i kommersiell redovisning. De tillgångar 
som hjälporganisationen använder i hjälparbetet genererar inga framtida kassaflöden, 
men det visade sig att den typen av tillgångar kostnadsförs. Ingen av föreningarna 
hade banklån år 1998 eller 2001. 

Föreningarna förvaltar olika resurser åt bidrags- och gåvogivare eller medlemmar, 
som vill att pengarna ska användas väl i verksamheten. Föreningarnas kapital utgörs 
av skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar, men det visade sig inte så 
enkelt att avgöra vad som är skulder/avsättningar och vad som är eget kapital när olika 
reserveringar har gjorts till specifika mer eller mindre bindande projekt. Hjälporga-
nisationen definierar begreppet eget kapital i sin årsredovisning 2001 som: de medel 
som tillställts organisationen för uppfyllande av dess syften och som på balansdagen 
inte utbetalats och där det inte föreligger en sådan juridiskt bindande förpliktelse som 
klassificeras som skuld eller avsättning. 

Kapitalet i en förening visar om det finns livskraft att fullfölja åtaganden i en framtida 
verksamhet. Det skall användas och inte samlas på hög. Man kan säga att det ägs av 
föreningarna men det kan också betraktas som en ”moralisk förpliktelse” gentemot 
både dem som bidragit och dem som utgör målgruppen för verksamheten, eftersom 
det skall användas. De tre föreningar som studerats menar att föreningens eller för-
bundets kapital skulle vara en bättre beteckning än eget kapital, som används för bola-
gens ägarkapital. Ett skäl till att kapital samlas på hög i en hjälporganisation kan vara 
att det tar en viss tid att genomföra biståndsprojekten, men det förekommer också att 
givare bestämmer att enbart avkastningen och inte kapitalet får användas för verksam-
het. I ett fackförbund samlas kapitalet på hög för att det skall finnas beredskap vid en 
eventuell konflikt.  

 
 



 
 152

7.1.5 Redovisning i ideella föreningar  
Sammantaget visar den beskrivande delen av denna studie att: 

• Huvudsyftet med föreningars årsredovisning är att visa hur resurserna har 
använts. De finansiella rapporterna visar hur de monetära resurserna har 
disponerats. 

• Resultaträkningen ser ut som en resultaträkning i kommersiell redovisning, men 
handlar i stor utsträckning om ett penningflöde. Föreningarnas 
resultaträkningar visar inget resultat utan endast en skillnad mellan erhållna 
medel och kostnader under ett räkenskapsår. 

• Det krävs en verbal berättelse för att redovisa det egentliga resultatet av en 
förenings verksamheter. Verksamhet och kostnader är föreningarnas största 
prestation med den förhoppningen att kostnaderna går till klok verksamhet. Att 
mäta effekten av olika aktiviteter har visat sig vara svårt. Därför talar man i 
föreningarna om att göra ”rätt” saker. De som förser de ideella föreningarna 
med resurser bestämmer vad som är ”rätt” saker genom ändamålsbestämda 
bidrag. När inte bidragen är ändamålsbundna blir budgeteringen viktig. Då 
bestämmer kongressen, stämman eller styrelsen, vad som är ”rätt” saker. När 
det gäller kvaliteten på den verksamhet som bedrivs, sätter man upp olika 
delmål och försöker sedan utvärdera i vilken grad dessa uppfyllts. 

• Det frivilliga arbetet är en avgörande resurs. Ingen av de föreningar som 
studerats redovisar hur de använder denna resurs. 

• Periodiseringar är viktiga. Den ideella föreningen behöver redovisa enligt 
bokföringsmässiga grunder för att kunna redovisa vad olika projekt kostar 
under en period. Det kan gälla den interna uppföljningen, men också att kunna 
visa omgivningen att pengar används för rätt ändamål. 

• Försiktighetsprincipen är inte relevant. När verksamheten inte syftar till vinst 
blir en försiktig värdering av skillnaden mellan intäkter och kostnader utan 
betydelse. 

• Matchningsprincipen tillämpas omvänt. Bidrag, gåvor och medlemsavgifter 
matchas mot de kostnader som dessa intäkter möjliggör. 

• Kapitalet kan definieras som: Medel som organisationen har tagit emot och som 
på balansdagen inte har betalats ut och där det inte föreligger en juridiskt bin-
dande förpliktelse. Pengarna skall användas och inte samlas på hög. Kapitalet 
kan därför också betraktas som en 'moralisk förpliktelse' gentemot både givaren 
och dem som utgör målgruppen för verksamheten. 

Resultatet stöder tidigare forskning, som framhållit den ideella organisationens egenart 
(Bruegman och Brighton, 1963; Mautz, 1994; Panozzo & Zan, 1999). Mautz (1994) 
kom i sin studie fram till att normer för vinstdrivande organisationers redovisning inte 
kan förväntas möta de behov som finns i ideella organisationer utan en viss modifi-
ering, vilket bekräftas i denna studie. Den grund som de kommersiella redovisnings-
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principerna bygger på finns inte i dessa föreningar. Den kommersiella begrepps-
apparaten stämmer inte med ideell verksamhet. 

7.2 Isomorfism som förklaring till praxis 
Syftet med den förklarande delen av denna avhandling har varit att utveckla en modell 
som söker förklaringar till varför föreningarna i vissa fall följt de redovisningsnormer 
som tillämpas i vinstdrivande företag och i andra fall avvikit från dem. Först diskute-
ras förklaringar till rapporternas likhet med kommersiell redovisning: 

7.2.1 Isomorfism 1998 
Jag har undersökt om de finansiella rapporternas likhet med kommersiell redovisning 
1998 beror på att föreningarna har utsatts för påtvingade eller normativa påtryckningar 
att följa kommersiella redovisningsnormer, dvs. isomorfism. Vidare har jag undersökt 
om de har imiterat kommersiella redovisningsnormer utan någon egentlig eftertanke, 
för att det uppfattats som legitimt, inte funnits något alternativ eller helt enkelt varit en 
enkel lösning. Imitation innefattas också i begreppet isomorfism. 

Varför tillämpade föreningarna försiktighetsprincipen och redovisning enligt 
bokföringsmässiga grunder? 
Fackförbundets och hjälporganisationens tillämpning av försiktighetsprincipen liknar 
en imiterande process, eftersom det inte existerar någon risk att kostnader underskattas 
och det finns en strävan att visa att pengarna används. Enligt studieförbundets företrä-
dare finns det ingen anledning att tänka på försiktighetsprincipen, då den inte påverkar 
redovisningen speciellt mycket. De menar att det inte finns någon anledning att över-
huvudtaget hålla på och manipulera med siffrorna eller försöka framhålla att dessa 
skall vara så höga som möjligt. Tillämpningen av försiktighetsprincipen kan tolkas 
som en imiterande process eftersom den inte blir riktigt relevant, när det inte finns 
något intresse av att redovisa höga intäkter och dölja kostnader? 

Föreningarnas redovisning enligt bokföringsmässiga grunder visade sig däremot vara 
ett strategiskt val och har således inte sin grund i isomorfism. 

Varför använde föreningarna etablerade begrepp från kommersiell 
redovisning? 
Beror föreningarnas användning av etablerade begrepp på isomorfism? I alla tre före-
ningarna ville man använda etablerade begrepp. Alla tre framhåller att de vill se ut 
som andra så att läsaren känner igen sig samtidigt som de också är medvetna om att 
det inte är lätt för läsaren att tolka föreningens rapporter eftersom de inte är utformade 
för att spegla föreningens verksamhet. 

Begreppen resultat och eget kapital har en annan innebörd i alla tre föreningarna i jäm-
förelse med begreppens innebörd i kommersiell redovisning. I studieförbundet och 
fackförbundet har man inte funderat på att använda något annat begrepp än ’resultat’, 
medan man har diskuterat resultatbegreppet i hjälporganisationen utan att hitta något 
alternativ. I studieförbundet och fackförbundet är man överens att begreppet eget 
kapital blir fel men har bestämt sig för att tolka det som förbundets kapital. I hjälp-
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organisationen däremot har man haft svårt med begreppet eget kapital, eftersom det 
inte passar deras värld riktigt och har istället använt begreppet kapitalbehållning. I 
hjälporganisationen får även begreppen intäkter och kostnader en annan innebörd än 
de har i kommersiell redovisning. Begreppen stämmer något bättre i de förhållanden 
som råder i studie- och fackförbundet, förutom när det gäller de mindre bistånds-
projekt som fackförbundet genomför. Alla tre föreningarna har redovisat sitt resurs-
flöde i en resultaträkning lik den i kommersiell redovisning. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att denna studie visar att ideella föreningars 
tillämpning av kommersiella redovisningsnormer, dvs. att de använt den kommersiella 
redovisningens principer, begrepp och modeller, kan förklaras med isomorfism. Man 
har försökt att sätta in de etablerade begreppen i sin respektive verksamhet för att 
använda den struktur som redovisningsrapporter har i ett aktiebolag. 1998 var det 
tydliga inslag av en imiterande process men det fanns också spår av normativa på-
tryckningar. Det har inte gått att utifrån denna studie påvisa en normativ påverkan och 
den är dessutom svår att särskilja från en imiterande process. Det är dock tydligt att de 
finansiella rapporternas likhet med kommersiell redovisning 1998 har sin grund i 
isomorfism. 

Föreningarna har haft svårt att koppla sin ekonomiska redovisning till sina ideella mål 
och hitta mått på vad som presenteras i verksamheten. DiMaggio och Powell (1983) 
menar att organisationer som har otydliga prestationsmått gärna tillgriper ritualer 
vilket till viss del bekräftas i denna studie. Föreningarnas företrädare menar att det är 
positivt att deras intressenter känner igen sig i rapporterna men framhåller samtidigt 
att många intressenter kan ha svårt att tolka rapporternas innehåll. Det har uppfattats 
som legitimt men de har inte kunnat kommunicera ändamålet med sina verksamheter 
på ett effektivt sätt med det kommersiella ”redovisningsspråket”. Begreppen har inte 
varit definierade och principerna har inte varit grundade på de förhållanden som råder 
i deras respektive organisationer. Hjälporganisationens företrädare menar t o m att 
rapporterna kan misstolkas för att de använder kommersiella redovisningsbegrepp. Det 
leder tanken till DiMaggios och Powells beskrivning av institutionella påtryckningar 
som ger legitimitet och gör organisationer mer likformade utan att nödvändigtvis göra 
dem mer effektiva. 

7.2.2 Isomorfism 2001  
Den påtvingade ismorfism, som statens maktutövning genom den nya bokföringslagen 
innebär, blir mest påtaglig i hjälporganisationen, som hade de största avvikelserna från 
kommersiell redovisning 1998. Till skillnad från studieförbundet och fackförbundet 
har det i hjälporganisationen skett en hel del förändringar sedan 1998. Balansräkning-
en och särskilt redovisningen av det egna kapitalet ser mycket annorlunda ut. Det 
beror framför allt på att den ’tredje kategorin’ i balansräkningen 1998 - reserveringar 
och fonder - till större delen måste redovisas som eget kapital år 2001. Föreningarna 
får nämligen enligt den nya lagstiftningen inte redovisa en ’tredje kategori’ i balans-
räkningen förutom skulder och eget kapital och får inte göra avsättningar till eller 
upplösa olika fonder och reserver i resultaträkningen. Det innebär att slutposten i 
resultaträkningen inte påverkas av dessa avsättningar och upplösningar. Här tycks den 
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stora svårigheten ha legat i föreningarnas anpassning till bokföringslagen, se figur 
5:11. Hjälporganisationen redovisar istället sina avsättningar till och upplösningar av 
reserveringar och fonder i en not till resultatposten, medan fackförbundet redovisar 
dem i balansräkningen.  

En annan skillnad är att hjälporganisationen nu går ut med en tydlig information om 
sin egenart och definierar begreppen resultat och eget kapital, som de brottats mest 
med vid anpassningen till den nya bokföringslagen.  

När föreningarna år 2001påtvingades ett regelverk, som är utvecklat för och anpassat 
till de rapporteringsbehov som finns i ett vinstdrivande företag, var deras reaktion dels 
att det var skönt att ha något att hålla sig till och dels att bokföringslagen inte passar 
deras organisation.  

Lagen kräver att fackförbundet och hjälporganisationen pga. sin storlek upprättar en 
finansieringsanalys. Båda har valt att upprätta en kassaflödesanalys enligt Redovis-
ningsrådets mall för kassaflödesanalyser i börsnoterade bolag. Lagen kräver inte att de 
följer denna mall, vilket innebär att det hade varit fullt möjligt att göra en uppställning 
som är anpassad till deras egna kassaflöden. Utan några funderingar på att den kunde 
se annorlunda ut menar de att den har ett visst värde då den visar likviditeten. Även 
2001 kan vi således se ett inslag av en imiterande process eller normativ påtryckning, 
men det är i huvudsak en påtvingad isomorfism, som förklarar förändringen i före-
ningarnas redovisningspraxis år 2001. 

När regeringen beslutade om en ny bokföringslag var det framförallt intresset av en-
hetlighet som styrde. Tillämpningen av lagen har naturligtvis inneburit en mer lik-
formad redovisning 2001. Organisationer som haft olikartade redovisningsmetoder 
med olika informationsbehov har nu strukturerats in i samma regelverk. De kan inte 
längre utöva en effektiv påverkan på sitt val av redovisningspraxis. På grund av lag-
stiftning är det andra än föreningarnas redovisningsansvariga, som bestämmer vilka 
normer de skall följa. Denna utveckling av föreningarnas redovisningspraxis visar 
tydligt på den isomorfism som DiMaggio och Powell talar om som en process där 
organisationer antar samma praxis över tiden som ett gensvar på institutionella 
påtryckningar. 

7.3 Resursberoende som förklaring till praxis 
Föreningarna skiljer sig åt när det gäller kritiska resurser, vilket enligt RD-teorin kan 
påverka de krav som ställs på en förenings redovisningspraxis från dem som förser 
den med resurser. De krav på föreningarnas praxis som har kommit fram i denna 
studie är inte uttalade krav från bidragsgivarna utan krav som uppfattats av dem som 
framställer föreningarnas årsredovisningar.  

Det kan råda en större eller mindre osäkerhet för en förening när det gäller möjlig-
heterna att få nödvändiga resurser i framtiden. Omgivningens förtroende och före-
ningens goodwill påverkar hur stor denna osäkerhet är. Förtroende och goodwill är 
överordnade resurser. Osäkerheten beror också på hur verksamheten finansieras och 
varifrån föreningen får resurser som frivilligt arbete och donerade varor, men utan 
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förtroende och goodwill får föreningarna inga medlemmar, deltagare, bidrag, donerade 
varor eller frivilligt arbete.  

Om vi ser till den direkta finansieringen så finansieras studieförbundet framför allt 
med bidrag från olika myndigheter och fackförbundet med medlemsavgifter, medan 
hjälporganisationen finansieras med gåvor från allmänheten och bidrag från olika 
myndigheter. Hjälporganisationens medlemmar betalar en medlemsavgift men med-
lemmarna förser framför allt föreningen med frivilligt arbete. Hjälporganisationens 
verksamhet är helt uppbyggt på frivilligarbete. Fackförbundets verksamhet skulle inte 
fungera utan förtroendevalda fackliga representanter och studieförbundet skulle inte 
kunna bedriva studiecirklar utan frivilliga cirkelledare. 

7.3.1 Krav på föreningarnas årsredovisningar 
I figur 6:6 kan vi se att alla tre föreningarna har det förtroende hos andra organisa-
tioner och grupper som de behöver.  Det är de som bidrar med resurser som har 
kontrollen över dessa. Möjligheterna till nya resurskällor är för alla tre mycket be-
gränsade, se faktor 2 och 3 i figur 6:6. 

Föreningarna skiljer sig däremot åt i det att deras resurskällor kan vara koncentrerade 
till några få eller vara utspridda på många och i det att deras beroende av olika resurs-
källor kan vara ömsesidigt eller mer ensidigt. Är beroendet ensidigt kan det innebära 
en konkurrenssituation, se faktor 1 och 4 i figur 6:6. 

• När resurskällorna är koncentrerade till några få, får de som förser med resurser 
större makt.  

• Om beroendet är mer ensidigt kan det innebära en konkurrenssituation där 
föreningen måste konkurrera med andra om samma resurser. Om en förening 
konkurrerar med andra om knappa resurser blir framtiden mer osäker. Om det 
råder ett ömsesidigt beroende reduceras osäkerheten om framtida resurser, men 
om det råder osäkerhet måste föreningarna bemöta de krav på redovisningen 
som kommer från dem som förser dem med resurser. 

Vilka krav? 
Studieförbundet är en icke-klubb och det innebär att stat, kommun och landsting inte 
deltar i deras verksamhet och därmed inte får någon egen erfarenhet av den. Resurs-
källorna är koncentrerade till ett fåtal bidragsgivare, som förbundet är mer ensidigt 
beroende av. Det konkurrerar om knappa resurser med andra studieförbund och andra 
distrikt inom samma studieförbund. Enligt RD-teorin skulle osäkerheten om framtida 
resurser vara stor i studieförbundet, vilket skulle innebär stora krav på årsredovis-
ningen. Studieförbundets företrädare uppfattar inte några krav på de finansiella rap-
porterna i årsredovisningen från dem som förser dem med resurser, vilket inte stäm-
mer med RD-teorin. 

I fackförbundet är resurskällorna utspridda på många medlemmar. De konkurrerar inte 
med andra förbund om sina medlemmar. Fackförbundet är en klubb med ett ömsesi-
digt beroende mellan förbundet och medlemmarna och är den enda av föreningarna 
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som inte konkurrerar om knappa resurser med andra. De uppfattar inte några krav på 
redovisningen från sina medlemmar vilket stämmer väl med RD-teorin. 

Hjälporganisationen är mer ensidigt beroende av sina resurskällor och konkurrerar 
med andra insamlingsorganisationer om knappa resurser. Det är i den här föreningen 
som osäkerheten om framtida resurser är störst. Av de föreningar som studerats är det 
i hjälporganisationen man uppfattat de största kraven på redovisningen, vilket stäm-
mer väl med RD-teorin. De har uppfattat att det finns stora krav och förväntningar hos 
givare och medlemmar på att redovisningen skall visa hur pengarna används i organi-
sationen. Detta är enligt hjälporganisationens företrädare en förutsättning för att givar-
na skall fortsätta att bidra med resurser. Resurskällorna är utspridda och enligt RD-
teorin skulle den här föreningens givare och medlemmar inte ha så stor makt eftersom 
de är många, men medias bevakning och rapportering av SRK:s trovärdighet innebär 
en koncentration av makten. Medias roll blir betydelsefull när de bevakar hur hjälp-
organisationen använder sina resurser, eftersom rapporteringen i media påverkar gi-
varnas och medlemmarnas vilja att bidra med resurser. 

Materialet visar att kraven på föreningarnas finansiella rapporter skiljer sig åt mellan 
föreningarna, vilket också förklarar skillnaderna i avvikelser från kommersiell redo-
visning. RD-teorin kan dock inte förklara varför studieförbundet inte uppfattar några 
krav på sina finansiella rapporter. 

7.3.2 Föreningarnas avvikelser från kommersiell redovisning 
Föreningarnas avvikelser från kommersiell redovisning 1998 
I studieförbundet finns inga krav på utformningen av de finansiella rapporterna från 
dem som förser med resurser och inga avvikelser från kommersiell redovisning. Folk-
bildningsrådets krav på redovisning av verksamhetens målsättningar och redovisning 
av verksamheten med statistik har däremot fått genomslagskraft i den verbala berättel-
sen, som också skiljer sig från den verbala berättelsen i kommersiell redovisning. 

Det är medlemmarna som har makten över de resurser som fackförbundet är beroende 
av, men de ställer inga krav på redovisningen. De finansiella rapporterna har däremot 
påverkats av att avdelningarna vill ha en större andel av medlemsavgifterna om cen-
tralorganisationen visar stora överskott. Detta intresse hos avdelningarna har orsakat 
fackförbundets enda avvikelse, nämligen avsättningar till olika fonder för att inte visa 
upp ett stort överskott. Medlemmarnas intresse av verksamhetens innehåll och kvalitet 
har fått genomslag i den verbala berättelsen, där uppsatta delmål och utfall redovisas. 
Liksom i studieförbundet skiljer sig den verbala berättelsen i fackförbundet från den i 
kommersiell redovisning. 

I hjälporganisationen uppfattar man tydliga krav på de finansiella rapporterna, näm-
ligen att dessa skall visa varifrån man får sina resurser och hur resurserna används. 
Det kravet orsakade många avvikelser från kommersiell redovisning i organisationens 
finansiella rapporter 1998. Kontantredovisning av gåvor och bidrag och redovisning 
av en tredje kategori, som varken utgjorde skulder eller eget kapital på balansräkning-
ens passivsida, kan nämnas som exempel. Även i den verbala berättelsen kan vi se en 
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respons på kravet att redovisa hur resurserna har använts, när olika aktiviteter och 
deras kostnader beskrivs. 

Föreningarnas avvikelser från kommersiell redovisning 2001 
Pga. de påtvingade påtryckningar som lagstiftningen har inneburit har likheten med 
kommersiell redovisning ökat i föreningarnas årsredovisningar år 2001, men i hjälp-
organisationen kvarstår en avvikelse. Man får inte längre göra fria avsättningar och 
reserveringar i resultaträkningen. Därför redovisas nu fördelningen av resultatet, dvs. 
avsättningar och ianspråktaganden i en speciell not direkt efter resultaträkningen. Det 
innebär att hjälporganisationen står fast vid att visa sina intressenter hur de finansierar 
sin verksamhet, vilket de gör genom denna not. I balansräkningen redovisas fonderna 
efter denna fördelning, vilket får till följd att årets resultat i balansräkningen och årets 
resultat i resultaträkningen inte är lika. Det är verkligen en avvikelse från kommersiell 
redovisning. 

Avvikelsen i fackförbundets redovisning kvarstår, med den skillnaden att man nu av 
samma anledning som hjälporganisationen använder en not för att upplysa om hur 
stora överföringar som gjorts till respektive fond. I fackförbundet redovisas överför-
ingarna i balansräkningen vilket gör att man inte får olika resultatposter i resultat- och 
balansräkning. 

7.4 Andra förklaringar till redovisningspraxis 

7.4.1 Årsredovisningens användning 
Materialet har visat att användningen av årsredovisningarna skiljer sig åt i de tre före-
ningarna. Hur och av vem föreningens årsredovisning används har också visat sig vara 
en del av förklaringen till varför föreningarna avviker från kommersiell redovisning. 
Förklaringen till att studieförbundets företrädare inte uppfattar några krav på sina 
finansiella rapporter visade sig bero på att deras årsredovisning inte ligger till grund 
för några beslut och att det enligt dem är helt ointressant hur årsredovisningens finan-
siella rapporter ser ut. Av detta kan vi lära oss att också användningen av årsredovis-
ningen påverkar redovisningspraxis. Om de finansiella rapporterna inte används av 
dem som bidrar med resurser ställer de inte några krav på redovisningen. Då påverkas 
inte de finansiella rapporternas innehåll och utformning av om det råder konkurrens 
och osäkerhet om framtida resurser.  

Studien har även visat att föreningarnas externa redovisning i vissa fall används internt 
både för den interna uppföljningen och när beslut skall fattas om framtida åtaganden. 
Av det skälet har även vissa interna krav påverkat årsredovisningens utformning och 
innehåll. En konsekvens av att föreningarna i den externa redovisningen redovisar hur 
de använder resurserna kan vara att de inte på samma sätt som i kommersiell redovis-
ning skiljer på extern och intern redovisning. Den interna uppföljningen redovisas inte 
i årsredovisningen, men påverkar ändå de finansiella rapporterna genom vissa princi-
per som tillämpas. När årsredovisningen används vid beslut om framtida åtaganden 
har utformningen av och innehållet i årsredovisningen påverkats av stämmans eller 
kongressens krav på information för de beslut som fattas där. Att inventarier i hjälp-
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organisationen kostnadsförts och att finansiella intäkter redovisats som verksamhets-
intäkter utgör exempel på detta. Denna iakttagelse, dvs. att det interna påverkar den 
externa redovisningen, går tvärtemot Johnsons och Kaplans (1987) iakttagelse som var 
att den externa redovisningen påverkar den interna. 

7.4.2 Andra kommunikationskanaler som förklaring 
Det har framkommit att det i ideella föreningar finns andra kommunikationskanaler än 
årsredovisningen som kommunicerar hur resurserna används. 

• För att studieförbundet med sina lokalavdelningar och distrikt skall erhålla 
statsbidrag via Folkbildningsrådet gäller att de ”skall ha fastställt ett mål-
dokument, utarbetat en plan för uppföljning och utvärdering samt årligen 
upprättat en verksamhetsberättelse”. Det är ett grundläggande kvalitetskrav   
och visar att de ideella målen är viktiga. Huvudverksamheten redovisas i ett 
särskilt program. Detta går vidare till SCB, som gör en statistisk samman-
ställning av all verksamhet. Det är den sammanställningen, som utgör grunden 
för bidrag från kommun, stat och landsting. Det är genom denna kanal som 
studieförbundet kommunicerar till sina bidragsgivare hur resurserna används 

• I fackförbundet, som är en klubb, kommuniceras värdet av medlemskapet till 
medlemmarna genom den faktiska verksamhetens innehåll och kvalitet. 
Understödjarna får på det sättet en egen erfarenhet av hur resurserna används.  

• Medias bevakning och rapportering framför allt av hjälporganisationens 
verksamhet och resursanvändning samt fackförbundets kollektiva tjänster utgör 
ytterligare en kommunikationskanal. 

• Hjälporganisationen, som är en insamlingsorganisation med 90-konto, skickar 
en särskild rapport om effektiviteten i insamlingsarbetet till SFI. 

• Hjälporganisationen skickar också specifika rapporter till bidragsgivare som 
Sida och Räddningsverket. De ansöker om bidrag till specifika projekt och blir i 
de flesta fall återbetalningsskyldiga om de av någon anledning inte skulle kunna 
genomföra projekten. 

 

Konsekvensen av att det finns andra kanaler är att årsredovisningen inte fyller samma 
funktion i alla typer av ideella föreningar och därmed inte heller nödvändigtvis samma 
funktion som i ett aktiebolag.  

I studieförbundet tycks årsredovisningen inte fylla någon större funktion, vilket för-
klarar varför de som förser studieförbundet med resurser inte ställer några krav på de 
finansiella rapporterna i årsredovisningen. Studieförbundet konkurrerar om knappa 
resurser genom omfattningen av sin verksamhet som redovisas med statistik och 
genom sin verksamhetsberättelse och inte genom årsredovisningens finansiella 
rapporter. 
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I fackförbundet kan det begränsade intresset av årsredovisningen bland medlemmarna 
förklaras av att det är en klubb, där det finns ett ömsesidigt beroende mellan under-
stödjare och mottagare av verksamheten. De kommunicerar inte bara med årsredovis-
ningen utan också med innehållet i verksamheten som understödjarna får en egen 
erfarenhet av. Medlemmarna tycks vara nöjda om revisorns uttalande på kongressen 
visar att allt är väl skött.  

Hjälporganisationen skickar specifika rapporter till olika bidragsgivare, vilket för-
klarar varför den offentliga årsredovisningen framför allt riktar sig till medlemmar och 
givare. 

7.5 En förklaring till varför en förening ibland följer 
kommersiella redovisningsnormer och ibland redovisar på 
annat sätt 

En av de frågor som ställdes i början av denna studie var varför en förening i vissa fall 
följer kommersiella redovisningsnormer och i andra fall skapar en egen praxis genom 
egna redovisningslösningar. Materialet i denna studie visar att ideella föreningars lik-
heter med kommersiell redovisning när det gäller redovisningsbegrepp och redovis-
ningsmodeller till stor del kan förklaras med isomorfism. 1998 var det tydliga inslag 
av en imiterande process men det fanns också tecken på normativa påtryckningar. År 
2001 är det framför allt en påtvingad isomorfism, som förklarar förändringen i före-
ningarnas redovisningspraxis, men även detta år finns det tecken på en imiterande 
process. 

Föreningarnas beroende av och konkurrens om resurser förklarar delvis de avvikelser 
från kommersiell redovisning som föreningarna uppvisar. Beroendet av och konkur-
rensen om resurser förklarar att det ställs krav på föreningarnas redovisning. Materia-
let visar att kraven på föreningarnas redovisning skiljer sig åt mellan föreningarna, 
vilket förklarar varför skillnaden i avvikelser från kommersiell redovisning i deras 
respektive årsredovisningar också skiljer sig åt. 

Materialet har också visat att det för ideella föreningar finns ytterligare två faktorer 
som påverkar föreningarnas redovisningspraxis. Båda har att göra med hur årsredo-
visningen används. Den ena har sin grund i att de som bidrar med resurser använder 
andra kommunikationskanaler än årsredovisningen. När de som bidrar använder andra 
kanaler istället för årsredovisningen, uppfattar inte redovisaren att det ställs några krav 
på densamma. Den andra faktorn har sin grund i att årsredovisningen även används 
internt både vid planeringen av framtida åtaganden och i den interna uppföljningen 
vilket i några fall påverkat den externa redovisningen. Dessa olika förklaringar utfor-
mar tillsammans en förklaringsmodell till de ideella föreningarnas redovisningspraxis: 

• De tre ideella föreningarna har följt kommersiella redovisningsnormer när de 
har uppfattat att deras redovisningspraxis inte har någon påverkan på det 
framtida inflödet av resurser. 

• De avvek från kommersiella redovisningsnormer, framhöll sin egenart och ska-
pade en redovisningspraxis utifrån sina intressenters informationsbehov, när de 
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uppfattade att deras redovisningspraxis har en direkt påverkan på det framtida 
inflödet av de resurser, som de är beroende av för att kunna uppnå sina ideella 
mål. 

• När årsredovisningen inte användes som kommunikationskanal följde de kom-
mersiella redovisningsnormer. Redovisningspraxis hade då ingen påverkan på 
inflödet av de resurser som de är beroende av för att kunna uppnå sina ideella 
mål. 

• När de använde årsredovisningen internt vid planeringen av framtida åtagan-
den och i den interna uppföljningen påverkades deras redovisningspraxis även 
av interna krav. 

Att dessa avvikelser finns i föreningarnas årsredovisningar över huvud taget visar att 
alla dessa typer av ideella föreningar skiljer sig från kommersiella organisationer på 
ett sätt som har haft en påverkan på deras årsredovisningar. Att vi inte sett fler avvi-
kelser i deras redovisning beror på isomorfism. Förklaringsmodellen belyser dock 
väsentliga skillnader mellan ideella och kommersiella organisationer. 

7.6 Likheter med och skillnader från tidigare studier  
Denna studie bekräftar vad många studier har påvisat, nämligen att redovisning utsätts 
för institutionella påtryckningar. Tourons studie (2003) visar exempelvis i likhet med 
de tre föreningarna år 1998 i min studie att tre franska företags beslut att anta US 
GAAP var en produkt av normativ och imiterande isomorfism, då de inte utsattes för 
några tvingande påtryckningar. 

I likhet med tidigare forskning visar min studie att beroendet av resurser också på-
verkar valet av redovisningspraxis. Carpenters och Feroz (2001) studie visar till 
exempel att resursberoendet utgör en stark form av tvingande påtryckning för de 
amerikanska stater som först antog GAAP. Behovet av resurser från omgivningen för 
att överleva, innebar att de organisationer som tillhandahöll resurser fick makt att 
diktera användandet av vissa institutionella regler som GAAP. De amerikanska 
staterna var beroende av sina kreditgivare vilket innebar att de utsattes för tvingande 
påtryckningar från kreditmarknader, medan föreliggande studie visar att ideella 
organisationer är beroende av sina bidragsgivare vilket innebär att de anpassar sig till 
krav och förväntningar från dem som bidrar med olika resurser. Kreditgivare vill för-
modligen försäkra sig om att de ger kredit till en kreditvärdig organisation, vilket 
skiljer sig från bidragsgivares intressen. Dessa vill försäkra sig om att de ger resurser 
till en klok och bra verksamhet med kvalitet.  

Carpenter och Feroz visar att beslutet att anta GAAP i den externa redovisningsrap-
porteringen också är starkt påverkat av personliga uppfattningar hos organisationens 
nyckelpersoner när det gäller beslutsfattande, maktrelationer i organisationen och 
förändring av ledarskapet. I denna studie har jag inte kunnat se att nyckelpersoner 
påverkat valet av redovisningspraxis, vilket kan bero på att maktrelationerna och 
ledarskapet ser annorlunda ut i ideella organisationer, eftersom det inte är politiskt valt 
utan tillsatt på annat sätt. Det politiska valet av ett ledarskap kan påverkas av hur eko-
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nomin ser ut i en offentlig förvaltning. I de stater som först antog GAAP förväntades 
antagande av GAAP påverka de maktrelationer som var förenade med den politiska 
budgetprocessen t ex makten att bestämma storleken på statsbudgeten. I de ideella 
föreningar som studerats verkar det inte finnas en sådan maktkoncentration hos före-
ningarnas ledare. Dessa tycktes inte engagera sig i redovisningsfrågor utan det var de 
redovisningsansvariga som hade påverkat redovisningspraxis. I ideella föreningar 
antas budgeten av medlemmarnas ombud på stämman eller kongressen.  

Föreliggande studie visar på behovet av att se på flera kommunikationskanaler. Stu-
dien har visat att valet av redovisningspraxis påverkas av om föreningen också har 
andra kanaler för sin kommunikation med sina intressenter, vilket innebär att årsredo-
visningens betydelse som kommunikationskanal reduceras. 

Vidare visar föreliggande studie behovet av att se på årsredovisningens användnings-
område. Om årsredovisningen också används för att fatta interna beslut påverkas valet 
av redovisningspraxis också av interna intressenters behov av information.  

Hjälporganisationens årsredovisning utgör också en stämmohandling vilket exempel-
vis var orsaken till att varje verksamhetsområde redovisades med 13 separata resultat-
räkningar i årsredovisningen 1998.  

Även om den organisatoriska prägeln initialt var ett hinder för de statliga förvaltning-
arna i USA att anta GAAP, gjorde deras beroende av resurser från kreditmarknaden att 
de till slut antog GAAP. Föreliggande studie visar att beroendet av resurser istället gör 
att den organisatoriska prägeln får genomslagskraft i de ideella föreningarnas redovis-
ningspraxis. Carpenter och Feroz visar att påtryckningarna från dem som förser med 
resurser leder till likformighet, medan föreliggande studie visar att krav från dem som 
förser ideella organisationer med resurser leder till variationer, vilket kan bero på att 
offentliga förvaltningar och ideella organisationer får sina resurser från olika källor. 
Ideella organisationer måste ansöka om bidrag och göra insamlingar av gåvor för att 
på frivillig basis erhålla resurser. De måste visa att de är trovärdiga, med avseende på 
hur de använder sina resurser. När den politiska ledningen väl är vald i en offentlig 
förvaltning har man redan aviserat sin skattepolitik och erhåller då skattemedel med 
automatik, medan krediter är något man behöver ansöka om och då behöver man visa 
sig kreditvärdig. Denna jämförelse med Carpenters och Feroz studie belyser att det 
även finns skillnader mellan offentliga och ideella organisationer.  

Beslutet hos de amerikanska förvaltningarna att anta GAAP var också djupt påverkat 
av professionella utbildningsprogram i redovisning. Föreliggande studie visar också 
tecken på att redovisarnas utbildning i kommersiell redovisning påverkat redovis-
ningspraxis, men att de trots detta gjorde vissa avvikelser från kommersiella redo-
visningsnormer. 

Vidare demonstrerar Carpenters och Feroz studie (s.567) att den makt med vilken 
institutionella påtryckningar kan påverka organisationers praxis kan variera över tiden. 
Deras studie visar att de som antog GAAP vid ett senare tillfälle hade utsatts för en 
påverkan som var associerad med en kombination av normativa påtryckningar och 
imiterande processer. De framhåller att man behöver förstå den historiska bakgrunden 
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där valet av redovisningsregler görs och att det behövs longitudiella data, innan man 
kan testa de påståenden som kan härledas från deras studie. En begränsning i före-
stående studie är att det inte är processen som studerats utan två ögonblicksbilder som 
presenterats. Den visar dock att makten över organisationers praxis kan variera över 
tiden i det avseendet att en ny lagstiftning för ideella föreningar trädde i kraft mellan 
dessa två ögonblicksbilder. 

Den nya redovisningslagstiftningen i Sverige innebär att ideella föreningar utsätts för 
tvingande isomorfiska påtryckningar pga. att lagstiftaren vill ha en likformig redo-
visning oavsett associationsform och typ av verksamhet, dvs. trots de skillnader som 
finns mellan ideella och vinstdrivande organisationer. Denna utveckling innebär att 
ideella föreningars redovisningspraxis blir alltmer likformig i Sverige. De statliga 
förvaltningarna i USA utsätts för tvingande isomorfiska påtryckningar från kredit-
marknader medan de tvingande isomorfiska påtryckningarna kommer från lagstift-
ningen i föreliggande studie, vilket innebär att ideella föreningar utsätts för krav från 
lagstiftningen samtidigt med krav från dem som förser dem med resurser. Lagstifta-
rens tvingande uppställningsformer har begränsat möjligheterna för ideella föreningar 
att följa krav från dem som förser dem med resurser. Ideella föreningar har hamnat i 
konflikt mellan behovet av information hos dem som förser med resurser och statens 
krav att följa lagen. 

Här blir Olivers (1991) modell över strategisk respons på institutionella påtryckningar 
intressant. Hon försöker i sin artikel illustrera att det institutionella ramverket omfattar 
en stor variation av strategisk respons. I sin artikel tillämpar hon de sammanlöpande 
insikter som ett institutionellt och ett resursberoende perspektiv ger. Hon tar fram en 
typologi (s.152) över de strategier som organisationer anammar i sin respons på insti-
tutionella påtryckningar. Fem olika strategier identifieras, som går från passivitet till 
ett ökat aktivt motstånd och hon benämner dem: tyst medgivande, kompromiss, 
undvikande, trots och manipulation. 

Föreliggande studie visar att det är hjälporganisationen, som är den av föreningarna 
som hamnat i en konflikt genom att den utsätts för krav både från staten och från dem 
som har resurserna. Hjälporganisationen gör en strategisk respons när den utsätts för 
tvingande institutionella påtryckningar, vilket stämmer med Olivers resonemang. 
Hjälporganisationens strategiska respons är mest att likna vid en kompromiss i Olivers 
modell, när man söker en balans mellan lagstiftningens krav och att redovisa det som 
förväntas av dem som förser dem med resurser. Hjälporganisationen behåller den 
avvikelse som är av störst betydelse när det gäller att visa sina intressenter hur de 
använder sina resurser dvs. att de använder dem för ”rätt” saker. Carpenters och Feroz 
studie visar att de stater som först antog GAAP initialt också använde kompromiss 
som sin strategiska respons på tvingande institutionella påtryckningar att anta GAAP. 

Andra studier har visat ett samband mellan ett företags storlek och mängden frivillig 
information i årsredovisningen, när det gäller ett socialt ansvar s.k. corporate social 
disclosure (Belkaoui & Karpik, 1989; Hackston & Milne, 1996). I förestående studie 
har det inte framstått något samband mellan föreningarnas storlek och omfattningen av 
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deras disclosure i den verbala berättelsen, trots att storleken på de tre föreningar som 
studerats skiljer sig åt avsevärt. 

Jonsson (2002) undersökte hur företag i sitt sätt att konkurrera påverkas av ekono-
miska incitament respektive institutionella normer för lämpligt beteende inom sin 
bransch. Han studerade effekten av ekonomisk och institutionell påverkan på före-
tagens beteende när de introducerade nya produkter. Studien visade att aktörerna inte 
bröt mot branschnormerna oavsett produkteffektiviteten och att de företag som om-
fattades av branschnormer mindre sannolikt kom att introducera produkter, som avvek 
från normen oavsett produktens effektivitet. Min studie visar hur konkurrensen om 
resurser för att uppnå de ideella målen fick föreningarnas redovisare att bryta mot 
normer för redovisningen och skapa en praxis utifrån intressenternas informations-
behov, när de uppfattade redovisningen som ett konkurrensmedel, medan Jonssons 
studie visade att aktörerna inte bröt mot branschens normer när de introducerade nya 
produkter trots att produkterna utgjorde ett konkurrensmedel.  
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8 Egna reflektioner och fortsatt forskning 

I detta kapitel diskuteras några reflektioner över ideella föreningars rapportering. 
Därefter kommer förslag på fortsatt forskning. 

8.1 Egna reflektioner 
Ideella föreningar följer olika normer för olika fenomen i sin verksamhet. En norm är 
exempelvis att vara ideell. Jag har beskrivit hur SISU, Vårdförbundet och Svenska 
Röda Korset redovisar sin verksamhet och ekonomiska ställning för sin omgivning. I 
deras externa redovisning och rapportering har det visat sig att praxis i stor utsträck-
ning är att följa normerna för kommersiell redovisning, vilket förklarats av isomor-
fism.  

Tanken bakom att använda Resource Dependence teorin var att föreningarnas bero-
ende av resurser för att uppnå sina ideella mål skulle få dem att bryta isomorfismen 
och istället anpassa sig till bidragsgivarnas krav på information. Det visade sig också 
att deras behov av resurser påverkade deras sätt att redovisa när de konkurrerade med 
andra om knappa resurser. Att vi inte sett fler avvikelser i de föreningar som studerats 
beror på isomorfismen men också på att årsredovisningen inte alltid har använts av 
dem som försett föreningarna med resurser. Om årsredovisningen inte användes fanns 
det ingen anledning att anpassa den till intressenternas informationsbehov.  

Hos de föreningar som studerats är det framför allt Svenska Röda Korset som både 
konkurrerar om knappa resurser med andra och där årsredovisningen också används 
av dem som bidrar med resurser.  Röda Korsets företrädare menar att årsredovisningen 
påverkar intressenterna i deras beslut när det gäller om de skall tillföra resurser till 
organisationen eller inte. Redovisningsrapporteringen handlar då om att få intressen-
ternas fortsatta förtroende och då blir det viktigt att redovisa hur de har använt de 
resurser som de fått förtroendet att förvalta. Möjligheterna att utforma en egen redo-
visningspraxis utifrån intressenternas informationsbehov begränsades dock dramatiskt 
när den nya bokföringslagen kom, vilket för Röda Korset innebär en konflikt mellan 
statens krav att följa lagen och behovet av information hos dem som förser med 
resurser. 

Enhetlighet har varit motivet bakom den nya bokföringslagen. Redovisningen ska se 
likadan ut oavsett associationsform och typ av verksamhet. Normbildarna (IASB; 
FASB) på redovisningsområdet anser att det ska gå att jämföra redovisningen mellan 
olika organisationer. Den nya bokföringslagen har gjort olika typer av organisationer 
mer jämförbara, men vem vill jämföra Röda Korset med ett aktiebolag? Däremot vill 
intressenterna jämföra Röda Korset med andra insamlingsorganisationer.  

De som framställer finansiella rapporter i de tre ideella föreningarna har brottats med 
uppgiften att kommunicera med ett redovisningsspråk som läsaren kanske kan, men 
som inte stämmer särskilt väl med föreningarnas verksamhet. IASB framhåller att 
redovisningsrapporter ska vara lättbegripliga för dem som använder dem. Det är inte 
lätt att tolka en rapport om verksamheten i en ideell organisation, när den redovisas 
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som en kommersiell organisation. Hur skall rapporterna tolkas när kostnaderna är en 
prestation och resultatet är en skuld? Generellt kan sägas att medlemmarna i de tre 
föreningarna anses ha ett begränsat intresse för de finansiella rapporterna och det kan 
bero på att informationen i de finansiella rapporterna inte presenteras på ett sätt som är 
anpassat efter organisationens särart. 

Vidare så framhåller normbildarna (IASB; FASB) att rapporterna ska vara relevanta. 
Jämförbarheten ökar visserligen genom den nya lagstiftningen, men redovisningen i 
den enskilda organisationen blir inte relevant, eftersom lagen inte stämmer med de 
förhållanden som råder i en ideell organisation. Vilken information i årsredovisningen 
är egentligen relevant från en organisation som styrs av en verksamhetsidé och har en 
ideell och inte en kommersiell drivkraft? 

8.1.1 Relevant information i den ideella organisationens 
årsredovisning 

Mautz (1994 s.15) kom i sin analys fram till att de som använder sig av den ideella 
organisationens redovisningsrapporter kan förväntas vilja ha svar på fyra grundläg-
gande frågor när det gäller pengarna: 

• Hur mycket pengar fick organisationen detta år och varifrån kom de? 

• Hur har pengarna använts? 

• Hur mycket återstår? 

• Vilka planer finns för nästa år? Hur mycket pengar behövs ytterligare och hur 
förväntar man sig att få dem? 

Ett flöde av resurser 
I en ideell organisation får man pengarna först och när dessa sedan förbrukats måste 
man redovisa hur pengarna har använts. Detta är viktigt, eftersom förvaltarskapet i en 
ideell organisation handlar om hur anförtrodda resurser har förvaltats. De resurser som 
flödar genom organisationen skall redovisas. SISU, Vårdförbundet och Röda Korset 
har i en resultaträkning lik den i kommersiell redovisning försökt redovisa hur de har 
använt pengar och ibland även skänkta varor. De har redovisat flödet av resurser under 
ett år - ett flöde mellan två ekonomiska tillstånd.  

 

                         Resultaträkning 

             Balansräkning             Balansräkning                                           
        - ett tillstånd     Ett flöde            - ett tillstånd 

 
                  Figur 8:1 Ett flöde mellan två balanstillstånd 
 

Vi kan avläsa hur snabbt resurserna flödar genom en organisation genom att titta på 
förhållandet mellan de totala tillgångarnas storlek och omsättningen, dvs. tillgångarnas 
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omsättningshastighet, som varierar oerhört mellan de tre föreningar som studerats. År 
1998 omsatte studieförbundet sina tillgångar 35 gånger/år, vilket innebär att resurser-
na har flödat mycket snabbare genom den föreningen än genom hjälporganisationen, 
där hastigheten bara var 0,4 gånger/år. Resursprocessen tar inte så lång tid i studie-
förbundet. Där användes resurserna strax efter att de flödat in. I hjälporganisationen 
tar resursprocessen betydligt längre tid, eftersom det kan dröja innan olika projekt kan 
genomföras. Det tar tid att genomföra hjälpinsatser. I fackförbundet flödar resurserna 
med en omsättningshastighet på knappt 0,9 gånger/år, dvs. dubbelt så fort som i hjälp-
organisationen, men betydligt långsammare än i studieförbundet. Orsaken till den 
långsamma resursprocessen i fackförbundet är att det dröjer innan flödet till konflikt-
fonden flödar vidare. 

Periodiseringsproblem 
Redovisningen i de organisationer som studerats handlar i stor utsträckning om en 
periodisering av ett flöde av resurser. Periodiseringsproblemen dyker upp när resurs-
erna flödar långsamt, dvs. när tillgångarna inte utnyttjas under samma redovisnings-
period som de erhålls och det gäller både allmänna resurser och resurser som är öron-
märkta för specifika ändamål. Det var här föreningarna fick problem vid tillämpning-
en av den nya lagstiftningen eftersom lagen inte tillåter vissa periodiseringar.  

Hjälporganisationen och fackförbundet gör periodiseringar för att kunna visa hur 
resurser har använts och ska användas, dvs. att det finns planer som inte är genom-
förda än. Annars kan det se ut som att de fått pengar som har blivit över. I hjälporga-
nisationen måste de få in pengar innan de kan planera hur de ska användas, annars 
måste de planera hur pengar som de inte har än ska användas. Det innebär att det 
måste få ta en viss tid att utnyttja de resurser en organisation får, men det skapar 
periodiseringsproblem.  

En flödesrapport 
En flödesrapport, som visar varifrån resurserna har kommit, hur de flödar genom 
organisationen och att öronmärkta resurser flödar i rätt riktning, svarar på de två första 
frågorna som intressenterna enligt Mautz vill ha svar på, dvs. varifrån pengarna har 
kommit och hur de har använts. Figur 8:2 innehåller ett exempel på hur en flödesredo-
visning kan se ut, som är utformad efter de flöden som kan förekomma i en hjälporga-
nisation.  



 
 168

          Figur 8:2 Flödesrapport för en hjälporganisation 
 

Storleken på ett överskott/underskott har inget med resultat att göra. Resultatet, dvs. 
vad föreningen åstadkommer med sina aktiviteter, måste redovisas verbalt och med 
andra mått än de monetära.  

Balansräkningen  
I balansräkningen redovisas organisationens ekonomiska tillstånd. Balansräkningen i 
ett bolag visar resources och sources, dvs. vilka resurser bolaget har och från vilka 
källor de har kommit. Det finns två alternativa källor i ett bolag. Det kan vara lånat 
kapital eller ägarnas kapital, vilket illustreras i ett T-konto i figur 8:3.  

    Balansräkning 

                       Resources   Sources 

                      Tillgångar    Skulder                                                                          
                                           Eget kapital 
                Figur 8:3 Balansräkning 
 

+ Årets Bidrag 1 000 000 
+ Årets Insamlade medel 1 000 000 
+ Årets Medlemsavgifter 50 000 
+ Finansiella intäkter 75 000 
  2 125 000 
 
+ Under året utnyttjade ändamålsbestämda medel från tidigare år: 
 Bidrag till Flyktingverksamhet  100 000 
 Bidrag till HIV/AIDS-projekt i Afrika  200 000  
 Bidrag till tsunami katastrofen i Thailand 300 000 
  600 000 
– Under året inkomna ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats: 
 Bidrag till utvecklingsprojekt i Burkina Faso - 100 000   
 Bidrag till Jordbävningskatastrofen i Pakistan - 200 000 
  - 300 000 
– Utbetalningar till olika aktiviteter: 
 Finansiering av fiskebåtar till Thailand - 900 000  
 Utbetalning till HIV/AIDS-projekt i Afrika - 500 000 
 Flyktingverksamhet - 100 000  
 Folkrättsarbete - 200 000 
 Föreningsutveckling - 50 000 
 Administration   - 300 000 
  - 2 050 000 
 
Årets överskott/underskott av fria medel 375 000 
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Även de ideella organisationerna redovisar sina tillgångar på aktivsidan i balans-
räkningen. Inga av de studerade föreningarna hade banklån 1998 eller 2001. Deras 
skulder var orsakade av själva verksamheten och ingick i rörelsekapitalet, vilket 
betyder att det framför allt är kapitalet som redovisats på passivsidan.  

Kapitalet 
Skillnaden mellan ideella organisationer och vinstdrivande företag har sin grund i 
olika teorier om redovisningsenheten. Synen på det egna kapitalet och på ansvaret för 
förvaltningen påverkas av den teori om redovisningsenheten som antagits. Ägarteorin 
är inte tillämplig på ideella organisationer. I årsredovisningen 2001 presenterar hjälp-
organisationen sin definition av begreppet eget kapital: ”de medel som tillställts 
organisationen för uppfyllande av dess syften och som på balansdagen inte utbetalats 
och där det inte föreligger en sådan juridiskt bindande förpliktelse som klassificeras 
som skuld eller avsättning”.  

Kapitalet består till viss del av öronmärkta pengar givna för specifika ändamål och till 
viss del av en reserv som inte är öronmärkt, men som skall användas för verksamhet 
och därmed också innehåller ett åtagande. Det vi kan läsa på passivsidan i förening-
arnas balansräkning är hur stor del av kapitalet som är bundet till olika ändamål och 
hur stor del som kan användas fritt. Kapitalet skall användas, men projekten kan dröja. 
Av det skälet lagras resurser under en kortare eller längre tid i föreningarna. Balans-
räkningens passivsida i de föreningar som studerats visar inte vilka källor resurserna 
kommer ifrån utan vilka restriktioner de har.  

 

               Tillgångar = Skulder + Ändamålsbestämt kapital + Fritt kapital 

 

Allt kapital skall användas för verksamhet och kan betraktas som förutbetalda intäkter, 
dvs. skulder, vilket förklarar varför det var svårt för hjälporganisationen att skilja på 
skulder och eget kapital, medan det i kommersiell redovisning finns en tydlig skillnad 
mellan bolagens två resurskällor.  

Då pengarna kommer först och aktiviteterna sedan behöver den ideella organisationen 
visa, att den har förmåga att fullfölja sina åtaganden. Organisationernas kapital repre-
senterar deras möjligheter att fullgöra framtida åtaganden och skapa kontinuitet i verk-
samheten. I balansräkningen finns svaret på den tredje frågan som enligt Mautz kräver 
ett svar, nämligen hur mycket pengar man har kvar. Behovet av kapital varierar mellan 
de föreningar som studerats, men alla behöver ha en viss beredskap. Kapitalet ökar när 
det flödar in mer pengar än det flödar ut. Fackförbundet har skapat en konfliktfond för 
att ha beredskap vid en eventuell konflikt. I hjälporganisationen är det nödvändigt med 
ett kapital för beredskap vid akuta situationer. I studieförbundet har de ett litet kapital 
och framhåller att de därigenom har dålig finansiell beredskap för tillväxt, men de har 
en helt annan kontroll över flödet än i t.ex. hjälporganisationen, där man inte vet i 
förväg när akuta situationer uppstår.  
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Fondteorin 
Moonitz och Sprouse (1962 s. 1-2) skriver om kapitalet i organisationer som saknar 
ägarintressen och menar att det skall identifieras med de resurser som anförtrotts åt 
organisationen eller tillägnats befrämjandet av dess syften, vilket stämmer väl med 
innebörden av kapitalet i de tre föreningarna. De menar att kapitalet i organisationer 
som dessa, kan beskrivas med olika termer som ”fund balance, fund equity, principal 
or corpus (of an estate or trust)”. Enligt FASB (SFAC 6, par .49) skulle skillnaden 
mellan tillgångar och skulder kunna benämnas ”net assets” i organisationer som inte 
är vinstdrivande. Jag menar att det är bra att ge kapitalet i ideella organisationer en 
egen beteckning för att markera skillnaden mot ett ägarkapital.  

Vatter (1947) menar att fondteorin utgör en referensram för offentliga och ideella 
organisationer. En fond utgör en verksamhetsenhet, ett center för intressen med ett 
specifikt syfte eller en specifik uppsättning av aktiviteter och består av tillgångar och 
ett kapital. Vatter betraktar hela kapitalet som restriktioner på tillgångarna, vilket 
skulle stämma väl med föreningarnas kapital.  

Redovisningsenheten definieras i termer av tillgångar och de ändamål som dessa 
tillgångar är riktade till (Riahi-Belkaoui, 2000 s.168). Fondteorins syn på redovis-
ningsenheten stämmer betydligt bättre med de förhållanden som råder i ideella 
organisationer än ägarteorins. Enligt fondteorin kan finansiärerna lägga restriktioner 
på tillgångarna men har inga krav på dem. Det skulle innebära att ideella organisa-
tionernas balansräkningar skulle ha två typer av poster, nämligen; tillgångar och 
restriktioner. Då skulle man inte behöva klassificera dem antingen som skulder eller 
som eget kapital, vilket man brottats med i både hjälporganisationen och fackför-
bundet. Balansräkningen skulle då vara en redovisning av tillgångar och de restrik-
tioner som gäller för tillgångarna med följande balansekvation:  

 

         Tillgångar  =  Restriktioner på tillgångar 

 

8.1.2 Ett eget begreppsmässigt ramverk för ideella organisationer  
Ovannämnda skillnader mellan ideella och vinstdrivande organisationers redovis-
ningar belyser väsentliga olikheter mellan dessa typer av organisationer, vilket var en 
utgångspunkt i denna studie. Det har uppfattats som legitimt att följa kommersiella 
redovisningsnormer, men de föreningar som har studerats har inte kunnat kommuni-
cera ändamålet med sina verksamheter på ett effektivt sätt med det kommersiella 
redovisningsspråket.  

Den grund som de kommersiella redovisningsprinciperna bygger på finns inte i dessa 
föreningar. Den kommersiella begreppsapparaten stämmer inte med ideell verksamhet. 
Redovisningsbegreppen i de ideella föreningarnas rapporter har inga klara definitioner 
och principerna har inte varit grundade på de förhållanden som råder i dessa organisa-
tioner. Mautz (1994) slutsats att normer för vinstdrivande organisationers redovisning 
inte kan förväntas möta de behov som finns i ideella organisationer utan en viss 
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modifiering bekräftas i denna studie. Resultatet från denna studie stöder tidigare 
forskning, som framhållit den ideella organisationens egenart (Bruegman och 
Brighton, 1963; Mautz, 1994; Panozzo & Zan, 1999).  

Jag anser att normer för redovisningen i ideella organisationer behöver närma sig de 
specifika förhållanden som råder i dessa organisationer. En organisation måste både 
kunna uppnå legitimitet genom att följa vedertagna redovisningsnormer och kunna 
producera relevanta och begripliga rapporter för sina intressenter. Om de krav på 
information som kan identifieras från ideella organisationers intressenter får påverka 
normerna får vi en mer relevant och begriplig information.  

För att kunna tolka ideella föreningars rapporter behöver ett eget begreppsmässigt 
ramverk utvecklas för ideella organisationer, där egna begrepp utvecklas alternativt 
där de begrepp som används ifrån kommersiell redovisning ges en annan och defi-
nierad innebörd. Det skulle innebära att andra definitioner, principer och metoder 
behöver utvecklas när det gäller redovisning inom den ideella sektorn, vilket bekräftar 
de slutsatser som gjordes redan i pilotstudien. 

Falk (i Bloom och Elgers, 1995) framhåller att behovet av redovisningsinformation 
skiljer sig åt mellan olika kategorier av ideella organisationer. De tre föreningar som 
studerats skiljer sig åt i många avseenden och valdes utifrån dessa skillnader för att de 
skulle kontrastera varandra. Denna studie bekräftar att redovisningsinformationen 
skiljer sig åt mellan de olika typerna av föreningar. Det innebär att redovisningspraxis 
också behöver anpassas till dessa olikheter mellan föreningar och utvecklas inom olika 
branscher. Det är inom olika branscher som jämförelser görs med hjälp av redovis-
ningsrapporter. 

8.1.3 Den verbala berättelsen 
Till sist vill jag kommentera den verbala berättelsen. Det har konstaterats att det i en 
ideell organisation inte går att redovisa verksamheten enbart genom att berätta med 
siffror, man måste berätta även med ord. I Röda Korsets årsredovisning 2001 står att 
läsa: ” Röda Korset är inget företag, och Röda Korsets arbete låter sig heller inte 
fångas särskilt väl i reda siffror.” Det är framför allt i den verbala berättelsen som 
ideella organisationer kan redovisa hur de har använt sina resurser genom att berätta 
om sina aktiviteter och vad de har uppnått med dem. I denna s.k. tilläggsinformation 
kan ideella organisationer ge en mer fullständig information om hur de använder de 
resurser de fått förtroendet att förvalta.  

De tre föreningarna ger oss tre exempel: 

• Hjälporganisationen beskrev 1998 sina olika aktiviteter tillsammans med kost-
naden för varje aktivitet både för 1998 respektive 1997. Denna koppling till de 
resurser som hade använts för att åstadkomma vad som beskrivs verbalt ger 
läsaren en inblick i hur pengarna har använts. 

• Fackförbundet sätter upp delmål och utvärderar i vilken utsträckning dessa har 
uppnåtts. 
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• Studieförbundet redovisar statistik över omfattningen av sin verksamhet. 

Givarna vill naturligtvis att de resurser de bidrar med skall användas effektivt. Det är 
inte enkelt att mäta kostnadseffektiviteten i en ideell organisation och därför handlar 
det mer om att göra ”rätt” saker. Det har inte funnits många nyckeltal i de föreningar 
som studerats. De har mest upplyst om antal och inte relationstal. Tänkbara nyckeltal i 
de föreningar som studerats skulle se olika ut. SFI har tagit fram ett antal nyckeltal för 
insamlingsorganisationer där den mest omtalade är relationen mellan administrations-
kostnader och totalt insamlade medel. 

Att redovisa de resurser som inte är pengar, dvs. frivilligt arbete och skänkta varor, är 
viktigt både för dem som bidrar med dessa resurser och för den som läser årsredo-
visningen för att bilda sig en uppfattning om organisationens omfattning och effekti-
vitet. Läsaren kan lättare förstå i vilken utsträckning dessa resurser effektiviserar 
organisationernas verksamheter. Detta flöde av resurser kan redovisas som tilläggs-
information. Frivilligarbetet kan redovisas i antal timmar med en monetär värdering, 
så att värdet av det frivilliga arbetet lyfts fram. Även skänkta varor kan redovisas med 
en monetär värdering. Med denna tilläggsinformation lämnar föreningen en mer rätt-
visande bild av verksamheten i sin årsredovisning. Effektivitetsmått, som relationen 
mellan administrationskostnader och totalt insamlade medel, kan presenteras, där 
frivilligt arbete och skänkta varor inkluderas även om dessa resurser redovisats som 
tilläggsinformation. 

Genom att låta räkenskaperna revideras ökar rapporternas tillförlitlighet. Det är natur-
ligtvis angeläget att även tilläggsinformation på ett trovärdigt och korrekt sätt återger 
vad som har åstadkommits i verksamheten. Berättelserna med ord måste revideras för 
att utgöra en lika tillförlitlig information som berättelserna med siffror.  

Verksamhetsberättelsens centrala betydelse och redovisningen av det egentliga resul-
tatet av verksamheten och av hur de resurser som inte är pengar har använts belyser 
ytterligare att det finns väsentliga skillnader mellan ideella och kommersiella 
organisationer. 

8.2  Fortsatt forskning 

8.2.1 Forskning om den fortsatta utvecklingen av redovisningspraxis 
Denna avhandling har sina begränsningar, framför allt för att det är ögonblicksbilder 
som har studerats och det endast vid två tillfällen. Processen har inte undersökts i en 
longitudiell studie, vilket skulle ha gett en bättre förståelse för det som ligger bakom 
årsredovisningarna. I en longitudiell studie kunde man ha följt processen när förening-
arnas redovisningspraxis utvecklades och förändrades. Man kunde ha suttit med på 
olika möten, lyssnat till resonemangen och studerat vad det var som påverkade beho-
vet att följa redovisningspraxis i vinstdrivande företag eller skapa andra redovisnings-
lösningar.  

Trots detta har vissa isomorfiska processer kunnat skönjas genom de intervjuer som 
gjorts. Respondenternas förklaringar till sina motiv för att tillämpa kommersiell 
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redovisning har visat att motivet varit legitimitet, att de inte ville skilja sig från det 
vedertagna och att det saknades alternativ. Det pekar på isomorfiska processer, men 
det har i denna studie varit svårt att särskilja normativa påtryckningar från imiterande 
processer.  

En fråga som kvarstår är hur redovisningen har fortsatt att utvecklas. Att följa redovis-
ningsprocessen i de tre föreningar som analyserats i denna studie ett antal år framåt i 
en longitudiell studie skulle bidra med kunskap om och förståelse för den framtida ut-
vecklingen, när det gäller deras anpassning till redovisningslagstiftningen. Förmod-
ligen tar det några år att anpassa sig till en ny lagstiftning, varför en fortsatt utveckling 
kan förväntas under kommande år. 

Eftersom ideella föreningar i Sverige idag utsätts för en institutionell påverkan som är 
påtvingad genom lagstiftning, kommer deras årsredovisningar när lagen tillämpas att 
bli alltmer likformade och alltmer lika de vinstdrivande företagens rapporter. En 
intressant fråga för framtida forskning är vilken väg utvecklingen kommer att ta.  
Kommer redovisarna att tänka mer och mer som ett affärsföretag eftersom det är så de 
redovisar? En annan utveckling kan vara att det uppstår en s.k. ”loose coupling” 
(Scott, 1998; s 278), mellan föreningens sätt att redovisa och deras sätt att utöva sin 
verksamhet. Meyer and Rowan (1977, i Scott 1978, s 279) talar t o m om decoupling i 
samband med att organisationer utsätts för institutionella påtryckningar. Då väljer 
organisationen att koppla bort det formella från själva verksamheten. Det innebär att 
organisationen följer de ritualer och regler som omgivningen kräver av dem, men inte 
har för avsikt att implementera dem på operativ nivå. Så var fallet åtminstone till att 
börja med i de stater som antagit GAAP i Carpenters och Feroz (2001) studie. Studier 
kring dessa frågor skulle utgöra intressant forskning i framtiden.   

I föreliggande studie var det fackförbundets och hjälporganisationens avsättningar och 
reserveringar, som visade sig problematiska vid anpassningen till en lag som är utfor-
mad efter vinstdrivande organisationers redovisningsbehov. Ett annat alternativ för 
fortsatt forskning än det ovannämnda, när det gäller den fortsatta utvecklingen av 
redovisningspraxis skulle vara att undersöka hur ett större antal fackförbund och bi-
ståndsorganisationer väljer att redovisa de medel som har reserverats för olika ända-
mål av dem som bidragit med medlen eller genom interna beslut? Försöker de likt 
Svenska Röda Korset att redovisa hur de planerar att använda sitt kapital i resultaträk-
ningen eller har de hittat andra lösningar? 

8.2.2 Forskning om hur det gick till när ideella föreningar påtvingades 
redovisningspraxis för kommersiella organisationer? 

Enhetlighet är bakgrunden till att ideella föreningar i Sverige skall följa samma lag-
stiftning som vinstdrivande organisationer. Det skulle vara intressant att veta hur det 
gick till, när den nya redovisningslaststiftningen beslutades för ideella föreningar i 
Sverige. Denna studie har visat att lagen inte är lämplig för ideella organisationer. En 
företrädare framhöll att ”det är inte lämpligt, men det går”. 

Australien är ett av få länder där man gjort likadant, dvs. krävt att ideella organisa-
tioner skall tillämpa kommersiell redovisnings- och rapporteringspraxis. Potter (2002) 
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har med ett institutionellt perspektiv undersökt hur denna utveckling gick till i 
Australien, med tanke på att det primära syftet för ideella organisationer inte är att 
generera vinster. Hans studie visar att redovisningsregleringen tvingades fram. Studien 
ger en större förståelse för institutionens roll i denna utveckling. När regleringen främ-
jades och försvarades var det bara vissa frågor som blev ställda och många problem 
och frågor som var förenade med regleringarna blev aldrig beaktade.  

Eftersom det bara har gjorts en studie av ett dylikt fenomen, finns det nu, när man i 
Sverige har fattat samma beslut som i Australien, möjlighet att göra ytterligare en 
studie av en process där det beslutas att ideella organisationer utan vinstsyfte skall 
tillämpa kommersiell redovisningspraxis. Vad och vilka var det som påverkade beslu-
tet? En studie av hur det gick det till när det beslutades att ideella organisationer i 
Sverige skall följa kommersiell redovisnings- och rapporteringspraxis skulle kunna ge 
en större förståelse för denna utveckling av redovisningspraxis i ideella organisationer.  

8.2.3 Pröva den förklaringsmodell som tagits fram i denna studie på 
ytterligare branscher 

De avvikelser från kommersiell redovisning som gjorts i de föreningar som studerats 
har sin grund i organisationernas egenart i jämförelse med kommersiella organisa-
tioner. Deras egenart innebär framför allt att de först får resurser och sedan ska visa 
hur de använder dessa resurser. Den här studien har visat att det är föreningar av typen 
icke-klubb som har krav och förväntningar på sin redovisning från dem som bidrar 
med resurser och som av den anledningen brutit mot normer för kommersiell redovis-
ning. En förutsättning för att det skall finnas krav på redovisningen är enligt förkla-
ringsmodellen att organisationerna konkurrerar med andra om knappa resurser och att 
årsredovisningen används av dem som bidrar med resurser. 

En fråga som kvarstår efter föreliggande studie är om redovisningen ser annorlunda ut 
och har andra förklaringar inom andra branscher och andra associationsformer inom 
den ideella sektorn. Studien täcker inte hela den ideella sektorn utan enbart ideella 
föreningar och där enbart tre branscher. En intressant forskning i framtiden skulle vara 
att testa den förklaringsmodell som tagits fram i denna studie på andra branscher. Då 
skulle modellen bli förankrad på ett bredare material. Det skulle kunna innebära att 
föreningar med andra intressenter studeras, vilket kan bidra med både ytterligare kun-
skap om redovisningen och ytterligare förklaringar till redovisningens innehåll och 
utformning, vilket skulle innebära en modifiering av förklaringsmodellen. Exempelvis 
skulle idrottsföreningar särskilt på elitnivå kunna skilja sig från de branscher som 
studerats. De får framför allt sina resurser från media, affärsverksamhet och Svenska 
Spel, vilket innebär att deras intressentstruktur ser annorlunda ut. Deras intressenter 
kanske ställer andra krav på redovisningen. Jag hoppas att sådana framtida studier kan 
lämna fler empiriska bidrag som ger insikt i ideella organisationers sätt att redovisa. 

8.2.4 Forskning om användarnas syn på redovisningsrapporterna 
Enligt förklaringsmodellen är användningen en faktor som påverkar redovisnings-
praxis. I denna studie har användningen av ideella organisationers årsredovisningar 
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studerats utifrån redovisarnas syn på användningen. Det är den syn som organisa-
tionernas företrädares har på hur årsredovisningarna används som presenterats.  

Föreningarna har i olika hög grad brottats med att kommunicera med ett språk som de 
tror att läsaren kan, men som inte stämmer med föreningarnas verksamhet. De har 
själva uppfattat det som legitimt och trovärdigt, men ändå anat att det kan vara svårt 
för deras intressenter att tolka rapporterna. De har vid några tillfällen uttryckt en viss 
osäkerhet när det gäller läsarens tolkning av deras rapporter, dvs. om rapporterna 
tolkas av läsaren på samma sätt som de själva tolkar dem. Frågan är hur kommuni-
kationen fungerar med tanke på att de begrepp och principer som används är anpas-
sade efter det informationsbehov som användare av vinstdrivande organisationers 
rapporter har. Är ideella organisationers rapporter begripliga för deras användare? 
Förstår användarna det språk som används i föreningarnas finansiella rapporter? Vil-
ken information är de intresserade av? Är de tillräckligt intresserade för att försöka 
förstå? Det har i denna studie framkommit att medlemmarna har ett begränsat intresse 
av de finansiella rapporterna. Beror deras begränsade intresse på att de inte förstår vad 
rapporterna kommunicerar? 

Ett förslag för framtida forsknings är således att med ett användarperspektiv under-
söka hur ideella organisationers årsredovisningar används och hur de tolkas av 
användarna. Den kunskapen skulle kunna visa om det finns ett ”gap” mellan intres-
sentens informationsbehov och det informationsbehov som redovisaren uppfattat. 
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English Summary 

Norms and Practices  
- Accounting in three non-profit organizations 
 
The focus of this study is the accounting of private non-profit organizations. The 
voluntary and private non-profit sector has been experiencing increasing attention 
internationally. In general, the accounting system of non-profit organizations is 
underdeveloped in comparison with business enterprises and governmental 
accounting. This is remarkable for three reasons. First, this sector is extensive. The 
Swedish sector had operating expenditures of 60 billion SEK in 1992, which is 4 % of 
the Swedish GNP. Second, the operations are based on trust. Often the utilities of 
patrons and beneficiaries are not interdependent on the producers of goods or services. 
Third, there are no clear ownership interests, no clearly established objectives and 
profit is not an indicator of success in the management of resources.  

The following definition of a non-profit organization is used. It was introduced by a 
group of researchers in an international comparative project (Salamon and Anheier, 
1997 pp. 33-34) in which a Swedish team took part. It states that a non-profit 
organization should 

1. be formally organized, that is, be institutionalized in some way; 

2. be private and thus separate from government; 

3. be non-profit-distributing, that is, not returning any profits or dividends to 
owners, directors or members; 

4. be self-governing, that is, equipped to control and govern its own activities; 

5. be voluntary, that is, involve some meaningful degree of voluntary 
participation or contributions. 

The organizations in the Swedish non-profit sector represent a rich variation as far as 
the goals they have established and the shapes of the organizations are concerned. The 
purpose of being voluntary does not mean that the purpose is always “good”. Hate 
groups like Ku Klux Klan and Hell’s Angels are also included in the voluntary sector. 
(Filip Wijkström 1998 p. 9.)  

The analysis of non-profit organizational accounting is an under-researched field. I 
have found few references representing non-profit organizational accounting. Most of 
the literature has been concerned with a perceived lack of adequate financial 
accounting practices in non-profit organizations and in the development of 
‘appropriate’ accounting principles and the standardization of practices to ‘improve’ 
accountability to stakeholders. Other analysis like the one by Mautz (1994) shows, 
that business and non-profit organizations differ greatly in respects, which should 
influence their accounting and financial reporting. There are differences between a 
business and a non-profit organisation when it comes to their transactions with their 
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respective environments. The transactions of a private non-profit organization first of 
all are not always monetary. The input of resources can be money, voluntary work or 
material gifts. 

A pilot study (Gustafson, 2006) of financial reports for 1997 of 39 Swedish private 
non-profit organizations showed that there were similarities between the financial 
reports of the 39 non-profit organizations and the generally accepted accounting 
principles used in business accounting, but clear differences were also found. These 
organizations had partly followed the norms and regulations for business accounting 
and had partly created their own accounting solutions.  In order to find the reason 
behind their accounting practices a more in depth study of three private non-profits of 
different kinds was undertaken.  

The annual reports of three non-profits - an international relief organization (the 
Swedish Red Cross, SRC), a labour union (Vårdförbundet, VF) and an educational 
association (SISU-Örebro län) - were studied for the years of 1998 and 2001. These 
private non-profits had no accounting regulations in Sweden in 1998, while as of 2001 
a new accounting law came into force, according to which non-profits were to follow 
commercial accounting regulations.  

The purpose of this study was to describe how non-profits account for their activities 
and their financial position to their external interest groups and to attempt to explain 
what lies behind their accounting practices. This study contributes to a greater 
knowledge of concepts, principles and methods used in non-profit organizational 
accounting as well as to explanations to the content and form of their annual reports. 
The characteristics that distinguish these kinds of organizations are illustrated. 

Very few research-based studies try to explain accounting practices that are actually in 
use. The research literature on accounting in the non-profit sector has offered little 
insight into how accounting is actually used in different settings and how its use 
interacts with the particular nature of an organization. In this study accounting is 
understood as a situated practice under specific conditions prevailing in different types 
of private non-profits.  

The basic perspective of knowledge in this explorative study is institutional, where the 
influence of the environment of the organization is emphasized. Previous research in 
accounting shows that institutional theory is important in explaining accounting choice 
in organizations. Organizations want institutional legitimacy. (Scott, 1998 p. 211; 
Carpenter and Feroz, 2001, pp. 566-570.) A combination of an institutional 
perspective and a resource dependence perspective has been used. This combination of 
theories has been used in previous studies of accounting practices in the governmental 
sector but not in the private non-profit sector (Carpenter och Feroz, 2001). The 
combination of these theories is used to explain the accounting practices in three 
Swedish private non-profit organizations. This study is an empirical contribution to 
this combination of theories in order to specify more clearly what is influencing the 
choice of accounting practices. The question is explored as to what extent institutional 
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isoformism and resource dependence is determining the accounting practices in these 
private non-profits.  

A case study was undertaken where the accounting practices of a non-profit 
organization makes one case. Since three cases have been studied the result in this 
study is not only an analysis of each case but also a cross-case analysis. The activities 
within the private non-profit sector are carried on in three different legal forms: 
associations, foundations and registered religious communities (the former church of 
Sweden). All cases chosen for this study are associations. One reason for this is that 
they make up the main part of the Swedish non-profit sector and another reason is that 
there were no accounting regulations for this group before the year of 2001, which 
makes them especially interesting. The three associations studied here are operating 
within three different lines of activity and are also different in other aspects like size 
and the way they are financed. Their differences were important factors when 
selecting them. The size of an organization can be measured in different ways. If we 
look at their balance sheet totals and their turnover we can see that the difference in 
size is remarkable. 

 

                         Balance sheet       Total turnover 

 SRC 1.300     Millions SEK  536 Millions SEK 

 VF  200     Millions SEK 177 Millions SEK 

 SISU 0,2 Millions SEK 7 Millions SEK 

 
The SRC appears massive while SISU almost disappears in a comparison. The 
relationship between the balance sheet totals and the turnover also differs between the 
associations. This relationship gives us information about their turnover rate. SISU has 
the highest turnover rate of 35 times/year, VF a rate of 0,9 times/year and SRC the 
lowest rate of 0,4 times/ year. Their difference in size and turnover rate is 
demonstrated in the figure below. 
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Figure 1 A comparison of the size of the organizations and the relationship between the 

balance sheet total and the turnover in each association. 
 
This unprecedented difference in size means that the operation of the SRC is 
considerably more complex and varied, which also demands a more complex 
accounting. 

As the accounting practices of these non-profits have been studied, a thorough 
investigation of the content and form of their annual reports has taken place. The 
accountants involved in producing the annual reports of the associations have been 
interviewed. Interviews have taken place as questions have come up about their 
accounting practices. The accounting practices of the non-profits were compared to 
the Conceptual Framework and the Generally Accepted Accounting Principles of 
business accounting in order to find similarities and differences. In studying the 
accounting practices of these private non-profits, the following are the main findings: 
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• The main purpose of the annual reports of these private non-profits is to give an 
account of the use of their resources. The financial reports show how they have 
used their monetary resources. 

• Their income statements look like income reports of business organizations, but 
are more like a report of a financial flow. They tell the difference between 
resources received and costs incurred during a specific accounting period. 

• A verbal story is needed to give an account for their performance. To measure 
the efficiency of their activities is very difficult. They talk more about doing the 
“right” things. Often the supporters are deciding what the “right” things are by 
stating the purpose of their contributions. When they do not, the congress, the 
general meeting or the board decides what the “right” things are by means of the 
budget. The associations are establishing different goals and are then trying to 
measure to what extent they are fulfilling these goals. 

• Voluntary work is a critical resource. None of the associations studied gave an 
account for how they economize these resources. 

• Accrual accounting is important. They must apply accrual accounting in order to 
give an account for the cost of different projects during one accounting period. 
Accrual accounting meets the need of information for reporting how earmarked 
resources are used. Their internal follow up is one reason and another reason is 
that they must be able to show that the money has been used for the “right” 
purpose. 

• Conservatism is not a relevant principle for these non-profit organizations. 
When the purpose of the operation is not to make a profit, a conservative 
measuring of the difference between resources received and costs during a 
specific year has no meaning. 

• The matching concept is applied in a backward way in the associations 
compared to business accounting. Instead of matching expenses to the revenues 
generated, revenues are matched to the expenses they made possible.  

• The capital of these private non-profits can be defined as: the funds received by 
the organization that as of the closing day have not been paid out and where 
there are no legal obligation. The capital is to be used and not collected in a pile 
and can therefore be looked upon as a “moral” obligation both toward the donor 
and those who are the objectives of the goals for the activities. 

In trying to explain what lies behind their accounting practices and why these private 
non-profit organizations account in the way they do, a combination of an institutional 
perspective and resource dependence perspective has been used. The following 
research question has been explored: When does institutional isoformism and when 
does resource dependence determine the accounting practices in these private non-
profits? In this investigation interviews have been the main method and the interview 
questions were based on institutional theory and resource dependence theory. This part 
of the study indicates four things.  
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The first is that private non-profits in Sweden, before the accounting regulations came 
into force, applied conventional accounting norms (mimetic and normative isomorphic 
pressure) when the issues had no direct influence on future resources. Even when 
following commercial accounting norms the choice of accounting practices was 
sometimes strategic. The non-profits wanted the readers of their reports to recognize 
the concepts they used even if they could not always interpret the information in the 
reports. 

The second is that the organizations pointed out their distinctive character and created 
methods according to the information needs of their interested parties when the issues 
could influence future flow of resources (resource dependence pressure). This is true 
even after the accounting regulations of 2001, but then they were under a coercive 
isomorphic pressure because of the law, which gave them less freedom.  

The resource dependence theory also explains the differences in deviations from 
business accounting between the three associations chosen. Uncertainty and 
competition when it comes to resources in the future explain why the organizations 
differ in deviations from business accounting norms.  

In the relief organization the competition for scarce resources and the uncertainty 
about future resources meant that they gave more of a strategic response in their 
financial reports to what they believed that their interested parties wanted to know. 
They were eager to meet the expectations they believe their donors had. During the 
preceding years before the new accounting regulations the bottom line of their income 
report was down to exactly zero. The reason is that they wanted to show how all their 
activities were financed, which also was the reason for making 13 different income 
reports. The reason for including donated clothes in their income report with a 
monetary value was their desire to show the scope of these activities. The Swedish 
Red Cross with the largest resource dependence pressure of the three up until 2001 
deviated from the norms by giving an account for how they planned to use resources 
in the future. The organization continues to make reserves and dispositions in 
connection with the income report. They continued to make reserves and dispositions 
in connection with the income report. It was important for them to show how 
resources are used. 

Few strategic responses were found in the financial reports of the labour union. The 
union is not in competition and is quite certain about future resources. The educational 
association had no need to point out its distinctive character in the financial reports 
since they believed that no one had any interest in their financial reports. The reason 
for this is that they communicated statistics about their activities to their external 
interest groups, which the supporters demanded in order to continue to support them, 
which meant that the supporters did not use the financial reports of the educational 
association. The association was under a resource dependence pressure to produce 
statistics instead of financial reports. 

The importance of looking into how annual reports are used is a third and fourth 
indication. Third, if the supporters are not using the financial reports like in the case of 
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the educational association, the resource dependence is not influencing the form and 
content of the financial reports. The educational association in this study is using 
statistics when communicating to their supporters, which is basis for their support. 

Fourth, if the annual reports are being used when internal plans and decisions are 
made then the accounting practices are influenced by the internal users’ need of 
information. In the relief organization they used the annual report at the General 
Meeting as they made plans for future obligations.  

Four things were indicated in trying to explain the accounting practice of these private 
non-profit organizations. 

• These private non-profit organizations have imitated conventional accounting 
norms for business organizations (under mimetic and normative isomorphic 
pressure) when the issues had no direct influence on future resources.  

• They diverged from conventional accounting norms and showed their distinctive 
character in that they created ways of presenting information methods according 
to what was needed by their interested parties when the issues could influence 
future flow of resources without which they would not be able to reach their 
goals. 

• When they used other channels than their annual reports comminocating with 
their supporters, the accounting practices did not influence future resources. 
Then they applied conventional accounting norms, since their accounting 
practices did not influence incoming resources. 

• When they used their annual reports in planning for future obligations and in 
internal follow up, the accounting practices were also influenced by internal 
claims. 

Like many previous studies this study confirms that accounting is under institutional 
pressure. It also confirms that the dependence of resources influences the choice of 
accounting practices in these three private non-profit organizations, which previous 
research has indicated in governmental organizations. 

Unlike previous research this study shows the need to look at other channels of 
communication. It indicates that the choice of accounting practices can be influenced 
by the fact that the organization is using other channels in communicating to their 
interest groups and that the importance of annual reports as channels of 
communication is then reduced. 

Unlike previous studies this study also shows the need to look at the use of annual 
reports. If the annual report is used for internal planning and decision making, then the 
accounting practices and the form and content of the annual report are influenced by 
the internal users’ need of information.  
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Figur 4:5 Input – outputmodell i redovisningstermer av SRK:s ideella verksamhet. 
 En  omarbetning av modell i figur 1:3. 
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Tabellförteckning 

Tabell 3:1 Fördelningen av årliga verksamhetskostnader mellan olika 
verksamhetsområden, 1992. Källa: Tommy Lundström och Filip 
Wijkström, 1997 s.18. 
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Förkortningar 

AAA = American Accounting Association 

AICPA = American Institute of Certified Public Accountants 

APB = Accounting Principles Board 

BFN = Bokföringsnämnden 

BNP = Bruttonationalprodukt 

FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FASB = Financial Accounting Standard Board 

FN = Förenta Nationerna 

FRII = Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 

GAAP = General Accepted Accounting Principles 

GNP = Gross National Product 

IAS = International Accounting Standard 

IASB = International Accounting Standard Board 

NGO = Non Governmental Organization 

NPO = Non Profit Organization 

PTK = Privatjänstemannakartellen 

RD = Resource Dependence 

SCB = Statistiska centralbyrån 

SDF = Specialidrottsdistriktsförbund  

SEA = Stadstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa 

SFAC = Statements of Financial Accounting Concepts 

Sida = Swedish International Development Cooperation 

SFI = Stiftelsen För Insamlingskontroll 

SIF = Svenska Industritjänstemanna Förbundet 

SISU =  Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation 

SRK = Svenska Röda Korset 

TCO =  Tjänstemännens Centralorganisation 

VF = Vårdförbundet 

ÖLIF =  Örebro Läns Idrottsförbund 
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