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Inledning 

Denna bok är ett komplement till avhandlingen Praxis och Normer – tre ideella 
föreningar och deras redovisning. Den innehåller först den pilotstudie, som gjordes 
2000 av de finansiella rapporterna i 39 ideella föreningars årsredovisningar och som 
föregick fallstudien av tre ideella föreningar. Därefter innehåller den en rapport om 
redovisningspraxis i varje förening som ingår i fallstudien. 

I pilotstudien har 39 ideella föreningars externa redovisningsrapporter för 1997, dvs. 
innan den nya bokföringslagen trädde i kraft för ideella föreningar, studerats. En 
systematisk genomgång av innehållet i föreningarnas finansiella rapporter har gjorts 
med utgångspunkt från en modell av Mautz över vinstdrivande företags och ideella 
organisationers olika egenskaper. Pilotstudien visar att det trots stora variationer i 
föreningarnas sätt att redovisa fanns ett mönster nämligen att de tenderade att snegla 
på redovisningspraxis för vinstdrivande företag. Det konstateras att de finansiella 
rapporterna blir svåra att tolka när ideella föreningar applicerar det som utgör god 
redovisningssed för affärsdrivande organisationer. 

Denna pilotstudie gav upphov till vissa intressanta frågor. En fråga som hänger kvar 
efter pilotstudien är varför en förening i vissa fall följt god redovisningssed för vinst-
drivande företag medan den i andra fall konstruerat egna redovisningslösningar. Det 
gick inte att få svar på alla frågor genom att enbart studera de finansiella rapporterna. 
För att få reda på vilka metoder och principer som används samt vilka antaganden som 
görs konstaterades att mer djupgående studier behöver göras, där även verksamhets-
berättelsen studeras och intervjuer görs med dem som deltar i framställningen av 
årsredovisningen. 

I fallstudien är det redovisningspraxis i tre ideella föreningar från olika branscher och 
av olika storlek, som har utgjort studieobjekt. Det är den externa redovisningen i SISU 
Idrottsutbildarna i Örebro län, Vårdförbundet och Svenska Röda Korsets centralsty-
relse, som har studerats. Vid presentationen och analysen i kapitel 4-6 i avhandlingen 
har materialet hämtats från dessa fallbeskrivningar, men det är enbart i denna skrift 
som redovisningspraxis i varje förening beskrivs i sin helhet. Här beskrivs de tre före-
ningarnas redovisningspraxis var för sig såsom de framtagits i studien. 
Föreningarnas årsredovisningar för räkenskapsåret 1998 har studerats dvs. före den 
nya lagstiftningen samt för år 2001, som var det första året efter det, att redovisnings-
lagstiftningen hade trätt i kraft. Jämfört med pilotstudien har studieobjektet i denna 
studie utvidgats till att omfatta hela årsredovisningen, vilket innebär att även verk-
samhetsberättelsen ingår.  

Först gjordes en genomgång av informationen i verksamhetsberättelsen och därefter 
en systematisk genomgång av de finansiella rapporterna, först resultaträkningen och 
sedan balansräkningen. När årsredovisningen inte gav information om vilka principer 
som tillämpats, har information inhämtats genom intervjuer med berörd personal. In-
formation har även hämtats från föreningarnas stadgar och annat informationsmaterial 
som tillhandahållits.  
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Intervjuer har gjorts med de personer som är redovisningsansvariga och som med-
verkat vid framtagandet av årsredovisningen i respektive förening. Syftet med inter-
vjuerna var dels att få kompletterande information till årsredovisningen där årsredo-
visningarna inte gav några svar när det gäller vissa egenskaper, principer och metoder 
och dels att få svar på frågan varför de valt att redovisa och rapportera på det sätt de 
gjort. Intervjufrågor har utformats allteftersom frågor dykt upp under genomgången av 
deras respektive årsredovisningar. Det innebär att intervjufrågorna inte har sett lika-
dana ut i de tre föreningarna. Informationen om redovisningsprinciper har i större ut-
sträckning hämtats från intervjuer än från årsredovisningen.  

Den del av intervjuguiden som använts för att få svar på frågan varför de valt att redo-
visa som de gjort, har varit utformad utifrån de två teoretiska perspektiv som används i 
avhandlingen, nämligen det institutionella perspektivet och perspektivet utifrån bero-
endet av resurser. Se intervjuguide i bilaga 3. Till sist har också ett antal frågor ställts, 
som berör deras syn på de förändringar i årsredovisningen för 2001, som den nya lag-
stiftningen har krävt. 
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1 Bakgrund 

Harvey & Sorkin (1988 s.46) och Torkelsson (1995 s.33) framhåller att frånvaron av 
allmänna krav på ideella organisationers redovisning har lett till en mycket varierad 
redovisningsstandard i praktiken. Mautz (1994 s xii) menar att om man applicerar det 
som utgör god redovisningssed för vinstdrivande organisationer på ideella organisa-
tioner, kan det resultera i mystiska och nästan obegripliga finansiella rapporter. Syftet 
med denna pilotstudie har varit att förvärva en större insikt i utformning och innehåll i 
ideella föreningars finansiella rapporter Utgångspunkten har varit att förvärva kunskap 
om i vilken utsträckning innehåll i och utformning av föreningarnas finansiella rappor-
ter är baserade på den föreställningsram, som utgör en grund för den finansiella rap-
portering av vinstdrivande företag och i vilken utsträckning de påverkats av den ide-
ella organisationens karaktäristiska egenskaper. Analysen har gjorts med utgångs-
punkt från en modell av Mautz (figur 1) över de egenskaper som skiljer vinstdrivande 
företag och ideella organisationer åt. Årsredovisningar från 39 insamlingsorganisa-
tioner har studerats. 

2 Urval – 39 årsredovisningar 

De svenska insamlingsorganisationerna har sedan flera år ett gemensamt branschorgan 
vid namn Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII. Rådets medlemmar utgörs 
av Sveriges stora insamlingsorganisationer som Röda Korset, Greenpeace, Amnesty 
International, Läkarmissionen, Rädda Barnen, Cancerfonden och Frälsningsarmén. Ett 
antal handikapporganisationer ingår också. FRII är en politiskt och religiöst obunden 
sammanslutning av organisationer. Tillsammans hade dessa organisationer cirka fyra 
miljoner sympatisörer 1998. De bedriver insamling bland den svenska allmänheten 
och motarbetar oseriös insamling. (FRII:s stadgar,1993 s.1.)  

FRII ägnar sig främst åt lagstiftningsfrågor. Zachrison, som varit ordförande har läm-
nat sin tjänst på Amnesti för att bli generalsekreterare i FRII - en tjänst som inte fun-
nits tidigare. Han ville gärna se en harmonisering av redovisningen i ideella organisa-
tioner. De får redovisa på flera olika blanketter som går till olika mottagare. Det finns 
enligt Zachrison ett antal mottagare eller intressenter, som ställer olika krav på insam-
lingsorganisationers redovisning. Intressenterna kom i vårt samtal upp i följande ord-
ning, gåvogivare, huvudmän, länsstyrelsen (skatteanvisningar), Sida och media. 
(Intervju med Zachrison, 22. 9.1998.) 

Samtliga ideella föreningar som var medlemmar i FRII 1998 utgör studieobjekt i 
denna pilotstudie. Av organisationens 52 medlemmar var 39 ideella föreningar. De 
övriga var stiftelser. Anledningen till att dessa insamlingsorganisationer valdes var att 
FRII:s medlemmar utgörs av de stora seriösa insamlingsorganisationerna, där man kan 
förvänta sig att de lägger ner en hel del möda på sin externa redovisning. Avgräns-
ningen till ideella föreningar gjordes för att minska urvalet och för att alla skulle ha 
samma associationsform. 
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Medlemmarna i branschorganet FRII arbetar inom humanitet (utbildning och forsk-
ning, social service, internationella aktiviteter, hälsovård, filantropisk verksamhet) 
kultur och miljövård dvs. inom de fält som utgör en stor andel av den svenska ideella 
sektorn. Vi kan också se utifrån Lundströms och Wijkströms (1997 s.18 och 23) klassi-
ficering av olika verksamheters finansiering, att de fält där FRII:s medlemsorganisa-
tioner arbetar hör till de fält som får stora bidrag av staten.  

Det finns olika typer av ideella föreningar. En del förser sina omedelbara medlemmar 
med varor och tjänster andra erbjuder sina förmåner till alla tänkbara förmånstagare. 
Falk benämner dem klubbar respektive icke-klubbar. När det gäller de senare så finns 
det ingen växelverkan mellan bidragsgivarnas bidrag och bidragstagarnas förmåner 
och de flesta bidragsgivare utövar ingen formell kontroll över verksamheten. De som 
lämnar bidrag till en icke-klubb förväntar sig ingen ekonomisk avkastning vare sig i 
form av pengar eller av varor/tjänster. Givarna har inte heller någon del i tillgångar 
och överskott/underskott och är inte ansvariga för skulder. Icke-klubbar existerar i 
huvudsak för att betjäna andra, för att förse de som är i nöd med varor eller tjänster 
eller för att på annat sätt bidra till den allmänna välfärden. (Falks artikel i Bloom och 
Elgers, 1995 s. 543.)  

Samtliga föreningar i denna studie vänder sig i större eller mindre omfattning till all-
mänheten för penninggåvor och skulle då utgöra icke-klubbar. En del av dem finansi-
erar dock sin verksamhet till större delen med medlemsavgifter och vänder sig då i sin 
verksamhet också i stor utsträckning till dessa medlemmar. När denna pilotstudie ge-
nomfördes hade den nya bokföringslagen ännu inte trätt i kraft. Samtliga årsredovis-
ningar som studerats är från år 1997, vilket innebär att föreningarna vid detta tillfälle 
fortfarande hade en stor frihet när det gäller utformning av och innehåll i årsredovis-
ningen, dvs. de har inte börjat tillämpa den nya bokföringslagen, som trädde i kraft 
2001. 

3 Forskningsmetod 

I denna pilotstudie har en systematisk genomgång av innehållet i föreningarnas finan-
siella rapporter gjorts. De finansiella rapporterna har undersökts med utgångspunkt 
från Mautz (1994) modell i figur 1 över vinstdrivande företags och ideella organisa-
tioners olika egenskaper. Modellen är framtagen utifrån hans studie av tre icke vinst-
drivande organisationer i USA. Utifrån en jämförelse (avsnitt 5) mellan vinstdrivande 
företag och ideella organisationer har frågor genererats till undersökningen (avsnitt 6). 
Vid genomgången av de finansiella rapporterna söktes sedan svaren på dessa frågor. 
När det gäller den sista egenskapen, den information som användarna av de finansiella 
rapporterna får ”Information för beslutsfattande”, avsåg frågorna att undersöka om 
den information, som Mautz framhöll som användbar, fanns med i de finansiella rap-
porterna. Avsikten var att analysera i vilken utsträckning de använt de vinstdrivande 
företagens redovisningsmodell. 
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4 Analysmodell 

Analysmodellen bygger på skillnader mellan vinstdrivande och ideella organisationer. 
Mautz (1994, s.40) framhåller ett antal egenskaper där vinstdrivande företag och 
ideella organisationer skiljer sig åt. Figur 1 utgör en överblick över de egenskaper som 
enligt Mautz skiljer vinstdrivande och ideella organisationer åt. 

Egenskap Vinstdrivande företag Ideell organisation 

 

1.  Syfte 

 

Vinst till ägarna 
Service åt bidragstagare, gratis 
eller  till ett lägre pris än 
anskaffningskostnaden 

 

2.  Verksamheter 

Produktion och försäljning av 
produkter och/eller tjänster till ett 
pris som överstiger kostnaden för 
att tillverka och sälja 

1) Samla in pengar 

2) Erbjuda service 

 

3. Mått på 
framgång 

 
Vinst; Räntabilitet; Finansiellt 
tillstånd 

Procent av insamlade medel som 
använts för uttalat syfte. 
Insamlade medel 

 

4.  Livskraft 

Beror på om kunder är nöjda med 
kvalité, pris och service 

Beror på framgång med att samla 
in pengar  

 

5.  Syftet med 
resurser 

De förväntas bli använda i 
verksamheten för att generera 
kassainflöden som över stiger 
utgifterna och därigenom ge 
medel så att de kan ersättas 

De förväntas bli använda för att 
erbjuda tjänster som distribueras 
gratis eller till ett pris under 
anskaffningskostnad 

 

6.   Intressenter och 
deras relationer 

Kapitalintressenterna förväntar sig 
vinster och kapitalskydd; 
ledningen är utsatt för investerares 
kontroll; nöjda kunder är viktigt; 
kreditgivare och anställda har 
intressen av varierande styrka 

Bidragsgivare är viktiga; 
ledningen utsatt för kontroll 
enbart vid extrema tillstånd i 
insamlingsorganisationer 

 

7.  Information för 
beslutsfattande 

Vinstbeloppet, Räntabilitet , 
Soliditet 

Andelen använda medel av 
insamlade medel. Vilka slags 
utgifter man haft. Omfattningen 
av nuvarande och framtida behov 
av insamlade medel 

Figur 1 Egenskaper som skiljer vinstdrivande företag och ideella organisationer åt.  Källa: En 
översättning av Mautz modell (1994 s.41). 
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Skillnaderna är enligt honom så viktiga att de inte kan ignoreras. De skillnader som 
han tar upp gäller syftet, verksamheten, livskraften, resursanvändningen och relatio-
nerna mellan berörda intressenter samt vilken information som är användbar för 
intressenter när det gäller de beslut de ska fatta. Nedan beskrivs en egenskap i taget 
och en diskussion förs om skillnaderna mellan ett vinstdrivande företag och en ideell 
organisation utifrån Mautz beskrivning. Syftet är att generera intressanta frågor till 
undersökningen av de 39 årsredovisningarna. När det gäller beskrivningen av syftet 
med vinstdrivande företags redovisning har även IASB:s (International Accounting 
Standard Board) och FASB:s (Financial Accounting Standard Board) föreställnings-
ramar använts. 

5 En jämförelse mellan vinstdrivande företag och ideella 
organisationer.  

5.1 Syfte 
Vinstdrivande företag: Vinst till aktieägarna. 

 

Ideell organisation:  Sälja service åt bidragstagarna, gratis eller till ett lägre 
pris än anskaffningskostnaden 

I insamlingsorganisationer existerar inga aktieägare. Syftet med verksamheten är att 
tillhandahålla service åt bidragstagare, gratis eller till ett pris under anskaffnings-
kostnad. Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör inget prestationsmått i en 
ideell organisation. Vinstbegreppet är inte relevant. Pengarna skall användas och inte 
förräntas. Används begreppet vinst/resultat och vilken innebörd har i så fall begreppet 
i denna kontext? Om året har gett ett stort överskott, så kan det väcka frågan om 
organisationen verkligen använder de gåvor och bidrag de erhåller för det syfte de 
fastställt för sin verksamhet, om inte - varför skall jag då ge ännu ett bidrag till 
organisationen. Om året har gett ett stort underskott, så finns det anledning att fråga 
sig om organisationen kommer att överleva så länge till. (Mautz, 1994 s 46,51-52.) 

5.2 Verksamheter 
Vinstdrivande företag:  Produktion och försäljning av produkter och/eller 

tjänster till ett pris som överstiger kostnaden för att 
tillverka och sälja 

Intäkter gäller produktion och försäljning av varor och tjänster i en vinstdrivande 
verksamhet. Kostnader innebär en förbrukning av resurser för att erhålla intäkter. 
Littleton och Paton (1940 s.15) beskrev kostnader som ”efforts to obtain revenue” och 
intäkter som ”accomplishments”. Matchningsprincipen handlar om att det finns ett 
samband mellan intäkter och kostnader. De talar om att matcha ”efforts” mot 
”accomplishments” 

Mautz framhåller att för att finansiella rapporter skall uppnå sitt syfte skall de 
upprättas enligt bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att transaktioner och 
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händelser bokförs när de inträffar istället för vid ut- eller inbetalning av likvida medel 
och redovisas i de finansiella rapporterna för den period till vilken de hänför sig. Med 
den metoden ger rapporterna det mest korrekta vinstmåttet som är möjligt och en bätt-
re indikation om ett företags prestationer (SFAC1 par.44, 48). 

Ideell organisation: 1) Samla in pengar 

 2) Erbjuda service 

För att kunna tillhandahålla service behöver en insamlingsorganisation samla in peng-
ar från andra än de som får service. Intäkter genereras inte genom produktion och 
försäljning av varor och tjänster. En fråga är vad man gör för att få en intäkt. (Mautz, 
1994 s.46) Krävs det att man uträttar något för att erhålla bidrag och gåvor? Insam-
lingsarbete är också en prestation. Att vinna givarnas förtroende genom att göra ett bra 
arbete i den ideella verksamheten är en prestation. Hur redovisar ideella organisationer 
sina prestationer?   

Kostnader i en ideell organisation gäller inte åtgången av varor och tjänster i syfte att 
generera intäkter. Verksamheten är ideell och inte kommersiell. I ett vinstdrivande 
företag är det kostnaderna, som genererar intäkter. Intäkter kommer till på grund av 
kostnader, medan den ideella organisationens inkomster möjliggör service åt bidrags-
tagare, dvs. möjliggör utgifter. Hur redovisar ideella organisationer sin resursanvänd-
ning? Mautz ställer frågan om kostnad eller utgift skall användas i en ideell organisa-
tion (Mautz, 1994 s.46). Används begreppen intäkter och kostnader? 

Insamlingsorganisationer samlar först in pengar och därefter kommer utgifterna. Vilka 
konsekvenser för redovisningsrapporterna får denna koppling mellan intäkter och 
kostnader och denna omvända ordning i jämförelse med kassaflödet i de flesta vinst-
drivande företag? När bokförs anslag, bidrag och gåvor som intäkter, när de erhålls 
eller när de utnyttjas? 

I ett företag anses redovisning enligt bokföringsmässiga grunder ge en mer användbar 
information om ett företags verksamhet än kontantmetoden. Periodiserad redovisning 
är i företag utformad för att ge det mest exakta vinstmåttet och den mest exakta finan-
siella ställning, som är möjlig. Transaktioner i ideella organisationer har inte vinsten 
som sin målsättning och är därför av ett annat slag än transaktioner i vinstdrivande 
organisationer. Upprättar insamlingsorganisationer rapporter enligt bokföringsmäs-
siga grunder? Tillämpas periodiserad redovisning?   

Gåvor och bidrag kan vara riktade dvs. givna för vissa specifika ändamål och har 
därmed den begränsningen att de inte får användas till vad som helst. Hur redovisas 
riktade gåvor? Ett av kriterierna för ideella organisationer enligt den definition som 
antagits i avhandlingen är att det skall finnas en meningsfull grad av frivilligt del-
tagande eller givande av bidrag. De som tillskjuter obetalt eller delvis betalt arbete 
utgör ”finansiärer” av ett annat slag. Denna finansiering är vanlig i ideell verksamhet 
och spelar en viktig roll. Det är också vanligt att varor av olika slag doneras till ideell 
verksamhet. Hur redovisas donerade tjänster och varor? 
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5.3 Mått på framgång 
Vinstdrivande företag:  Vinst; Räntabilitet; Finansiellt tillstånd 

En stor vinst betyder framgång. Räntabiliteten är ett mått på lönsamhet. Vinsten i 
förhållande till det egna eller totala kapitalet visar hur effektivt kapitalet utnyttjas dvs. 
vilken avkastning på kapitalet verksamheten ger.  

Ideell organisation:  Procent av insamlade medel som har använts för uttalat 
syfte. Insamlade medel. 

Då vinstbegreppet inte är relevant kan inte heller räntabiliteten, dvs. förhållandet 
mellan vinst och kapital vara ett relevant begrepp. Här skall kapitalet användas och 
inte förräntas (Mautz, 1994 s.46). Hur mäter de ideella organisationerna sin framgång 
och hur redovisas detta? Måtten på framgång kan enligt Mautz vara procent av in-
samlade medel, som har använts för det uttalade syftet eller totalt insamlade medel. 
Presenteras några mått på framgång?  

5.4 Livskraft 
Vinstdrivande företag:  Beror på om kunder är nöjda med kvalité, pris och 

service 

Kunder, som är nöjda med de produkter och tjänster de erhåller, innebär livskraft. 
Produkterna måste ha en hög kvalité, priset vara konkurrenskraftigt och servicen god.  

Ideell organisation: Beror på framgång med att samla in pengar och 
kontroll på utgifter. 

Hur påverkas de finansiella rapporterna av att organisationens livskraft beror på fram-
gång med att samla in pengar samt på förmågan att ha kontroll på utgifterna? Vad 
krävs för att ha framgång med att samla in pengar? Framgång här torde bland annat 
vara beroende av kvalitén på den ideella verksamheten och givarnas förtroende. När 
det gäller att ha kontroll på utgifterna, så är frågan om man visar vad olika projekt 
kostat totalt eller storleken på några mätbara enhetskostnader. Presenteras information 
om framgången med att samla in pengar? Presenteras någon information om 
kostnadseffektivitet? 

5.5 Syftet med resurser 
Vinstdrivande företag: Resurser förväntas bli använda i verksamheten för att 

generera kassainflöden som överstiger utgifterna och 
därigenom ge medel så att de kan ersättas. 

Mautz framhåller att tillgångar i ett företag anskaffas med den förväntan att de skall ge 
positiva kassaflöden över sin livslängd. Från företagets synvinkel utgör skulder för-
pliktelser till kreditgivare (inte till ägarna) och i flera definitioner framhålls att dessa 
anspråk skall vara en följd av inträffade transaktioner eller händelser och att det skall 
finnas ett krav på att dessa skulder måste regleras någon gång i framtiden (Redovis-
ningsrådet, 1995 s.16). Enligt FASB och IASB behöver denna förpliktelse inte vara 
legal. Det räcker att det inte finns något eller att det finns ett mycket litet utrymme för 
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att i framtiden undvika den uppoffring som skulden kräver. Från företagets synvinkel 
utgör det egna kapitalet - skillnaden mellan tillgångar och skulder - företagets 
förpliktelser gentemot ägarna. 

Ideell organisation: Resurser förväntas bli använda för att erbjuda tjänster 
som distribueras gratis eller till underpris. 

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 anskaf-
fades inte med intentionen eller föreställningen att de skulle ge ett nettokassaflöde 
över tiden. Bussen som används som soppkök för servering till hemlösa och handi-
kapputrustningen som används på handikapplägren utgör två exempel. Dessa ägodelar 
är värdefulla, anskaffade med vetskapen att de är viktiga för den ägande organisa-
tionens syfte, men de konsumerar kassaresurser. Om ett vinstdrivande företag äger 
något som förväntas ge ett kontinuerligt kassautflöde skulle den ägodelen betraktas 
som en förlust och kasseras så snabbt som möjligt. Men för en ideell organisation är 
en sådan ägodel inte en förlust, den är ett hjälpmedel för organisationen att realisera 
syftet för sin existens. (Mautz, 1994 s.43) Hur värderas och redovisas dessa ägodelar i 
ideella organisationer? Det är också vanligt att ideella organisationer bedriver viss 
näringsverksamhet. De tillgångar som används i näringsverksamheten och tillgångar 
som används i insamlingsverksamheten genererar positiva kassaflöden.  

Finns det materiella anläggningstillgångar i balansräkningen? Hur ser 
avskrivningsplanen ut? Används begreppet tillgång för resurser som förväntas 
generera kassautflöden i framtiden?  

Många ideella organisationer har ett kapital som placeras för att få en avkastning, som 
sedan används i verksamheten och då handlar det om tillgångar som ger positiva kas-
saflöden. Hur värderas finansiella tillgångar?  En del av en organisations resurser är 
avsatta och reserverade för framtida användning. Både skulder och egna medel inne-
håller avsatta och reserverade resurser för framtida användning,  

En ideell organisation kan ha 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. 
En policyförändring kan omorganisera en ideell organisations förpliktelser med kort 
varsel. Mautz framhåller att det är rimligt att de som ger gåvor och bidrag till en 
organisation behöver veta något om organisationens förpliktelser, för att ha tillräcklig 
information för att bestämma huruvida de ska fortsätta att lämna gåvor och bidrag. 
(Mautz, 1994 s.44.)  

Torkelsson skriver (1995 s. 35-36) om reserverade projektmedel, vilket är oförbrukade 
gåvor och bidrag vid årets slut, som erhållits för att användas för viss verksamhet. 
Utgör dessa ändamålsbestämda gåvor och bidrag skulder? En transaktion har inträffat. 
Dessa anspråk är inte legala, men enligt FASB och IASB räcker det med att det finns 
ett mycket litet utrymme att i framtiden undvika den uppoffring som skulden kräver. 
Hur redovisas gåvor och bidrag som är givna för specifika ändamål, men som ännu 
inte utnyttjats? Även allmänna medel har givits för att användas för verksamhetens 
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syfte, men de är inte indrivningsbara från en bestämd motpart. Hur redovisas 
allmänna medel som ännu inte utnyttjats? 

Eget kapital är inte ett relevant begrepp för en ideell organisation, eftersom det inte 
finns något ägarkapital med vinstintresse. Inga intressen som liknar ägarens finns i en 
ideell organisation. Finansiärerna får ingen egen ekonomisk nytta av de pengar de 
bidrar med. Det är andra som får den nyttan. Skillnaden mellan tillgångar och skulder i 
en ideell organisation utgör inget ägarkapital. Detta utgör en av de väsentligaste skill-
naderna mellan en ideell organisation och ett vinstdrivande företag. Används 
begreppet eget kapital, vilken innebörd har i så fall begreppet här? 

5.6 Intressenter och information för beslutsfattande 
Vinstdrivande företag: Kapitalintressenterna förväntar sig vinster och 

kapitalskydd; ledningen är utsatt för investerares 
kontroll; nöjda kunder är viktigt; kreditgivare och 
anställda har intressen av varierande styrka. Nyckeltal: 
vinstbelopp, räntabilitet, soliditet 

IASB räknar upp följande användare av de finansiella rapporterna: nuvarande och 
potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer och andra kreditgivare, 
kunder, statliga myndigheter samt samhället i övrigt. Företagsledningen är utsatt för 
ägarnas kontroll.  

Intressenter i en affärsdrivande organisation vill i redovisningsrapporterna kunna 
utläsa hur lönsam verksamheten är dvs. hur effektivt kapitalet utnyttjas. Investerare, 
som betraktas som de främsta mottagarna av företagens redovisningsrapporter, fattar 
beslut om köp respektive försäljning av aktier. Kapitalägarna vill ha information om 
företagets lönsamhet och risker. En investerare förväntar sig en god avkastning på de 
pengar, som företaget får ”låna”. Om han inte förväntar sig en god avkastning köper 
han inga aktier i företaget. Kapital allokeras till lönsamma företag.  

Den viktigaste informationen utgörs av nyckeltalen: vinstbeloppet, räntabilitet och 
soliditet. Soliditeten visar hur mycket av det totala kapitalet, som är eget och är ett 
mått på företagets förmåga att överleva på lång sikt. Ett företag med ett stort eget ka-
pital är starkt. Ur finansieringssynpunkt är det inte bättre ju högre soliditeten är utan 
det finns någon slags optimal soliditet där man även utnyttjar andra billiga finansi-
eringskällor. Syftet med IASB:s föreställningsram är att få större enhetlighet mellan 
företagens redovisningsrapporter och detta är angeläget eftersom intressenterna vill 
kunna jämföra företagens lönsamhet med varandra (Redovisningsrådet 1995, s.5, 14). 

Ideella organisationer:  Gåvo- och bidragsgivare är viktiga; ledningen är utsatt 
för kontroll enbart vid extrema tillstånd i ideella 
organisationer. Nyckeltal: andelen använda medel av 
insamlade medel, vilka slags utgifter man haft, 
omfattningen av nuvarande och framtida behov av 
insamlade medel. 

Mottagare av redovisningsrapporter från ideella organisationer skiljer sig från 
mottagare av vinstdrivande organisationers redovisningsrapporter. 
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Insamlingsorganisationens intressenter utgörs framför allt av gåvo- och bidragsgivare. 
Om vi tittar på det vinstdrivande företagets intressentmodell, så förmodar jag att det 
också finns intressentgrupper som kan återfinnas hos den ideella organisationen, men 
det finna inga investerare som utsätter den ideella organisationens ledning för kontroll.  

I de ideella föreningar som är icke-klubbar finns det inga ”kunder” som kontrollerar 
kvalitet, pris och service. Kunder beslutar om huruvida de kan lita på företaget i sina 
affärer och gör bara affärer med ett företag om de anser, att det de köper är prisvärt. 
Investerare och kunder i ett vinstdrivande företag kan kontrollera att deras pengar 
används effektivt. Denna kontroll saknas i denna typ av organisation. Den stora skill-
naden är att penninggåvor från allmänheten liksom Sida-bidrag inte kommer från dem 
som får nytta av organisationens service. Frågan är vad gåvo- och bidragsgivaren 
väntar sig tillbaka. Zachrison (22. 9.1998) nämnde följande intressenter för insamlings-
organisationer: gåvogivare, huvudmän, länsstyrelsen, Sida och media. Denna avsak-
nad av en koppling mellan den som bidrar och den som får bidrag gör redovisningen 
av ideell verksamhet av detta slag särskilt intressant. 

Som nämnts ovan så är inte vinstmått och räntabilitet relevanta mått för en ideell 
organisation eftersom den inte har ett vinstsyfte. Soliditet skulle i en ideell organisa-
tion kunna vara ett mått på överlevnad dvs. organisationen kan förväntas klara fram-
tida betalningar bättre om man har ett stort kapital. Även ideella organisationer måste 
balansera inflöden och utflöden för att undvika kapitalförstörelse om de skall överleva. 
En helt annan fråga är om det är önskvärt att en ideell organisation innehar ett stort 
kapital. Den ideella organisationen erhåller gåvor och bidrag för att användas i ideell 
verksamhet. Ska inte pengarna användas för det syfte de är givna till? Enligt Mautz så 
vill givarna veta hur mycket av de insamlade medlen som använts och vad det är för 
slags utgifter man haft, samt hur mycket insamlade medel man behöver nu och i fram-
tiden. Mautz (1994 s.15) kom i sin analys fram till att de som använder sig av den ide-
ella organisationens redovisningsrapporter kan förväntas vilja ha svar på fyra 
grundläggande frågor: 

- Hur mycket pengar erhöll organisationen detta år och varifrån kom de?              
- Hur har de använt pengarna?                                                                                 
- Hur mycket har de kvar?                                                                                         
- Vilka planer har de för nästa år?                                                                            
- Hur mycket pengar behöver de ytterligare och hur förväntar de sig att få dem? 

En annan fråga är om användarna av de ideella organisationernas redovisningsrap-
porter gör jämförelser mellan olika organisationer? Jämförelse är en av de kvalitativa 
egenskaperna i kommersiell redovisning Det skall gå att göra jämförelser mellan 
vinstdrivande företag och inom ett företag över tiden. Finns det någon anledning att 
sträva efter enhetliga regler för ideella organisationer eller räcker det att de använder 
allmänna principer och sedan uppmuntra till variation och kreativitet? Det senare 
kanske är önskvärt med tanke på de stora variationer som finns mellan ideella orga-
nisationer. Däremot måste det även för en ideell organisation vara angeläget att kunna 
göra jämförelser över tiden. Går det att göra jämförelser mellan organisationerna? 
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6 Analysfrågor 

Analysen av olikheterna mellan ett vinstdrivande företag och en ideell organisation 
har genererat nedanstående analysfrågor. 

Egenskap hos ideella organisationer Analysfrågor 

1.  Syfte Service åt bidragstagare, gratis 
eller till ett lägre pris än 
anskaffningskostnaden 

Används begreppet vinst eller resultat och vilken innebörd 
har i så fall begreppet? 

2.  Verksamheter 1) Samla in pengar 

2) Erbjuda service 

Används begreppen intäkter och kostnader? 

Upprättas rapportering enligt bokföringsmässiga 
grunder? 

Används periodiserad redovisning? 
 
När bokförs anslag, bidrag och gåvor som intäkter, när 
de erhålls eller när de utnyttjas i verksamheten? 
 
Hur redovisas riktade gåvor och bidrag? 
Hur redovisas donerade tjänster och varor? 

3.  Mått på 
framgång 

Procent av insamlade medel 
som använts för uttalat syfte. 
Totalt insamlade medel 

Presenteras några mått på framgång? 

4.  Livskraft Beror på framgång med att 
samla in pengar och kontroll  
på utgifter 

Presenteras information  med insamling av pengar?  

Presenteras någon information om kostnadseffektivitet? 

5.  Syftet med 
resurser 

De förväntas bli använda för att 
erbjuda tjänster som 
distribueras gratis eller till 
underpris 

Finns materiella anläggningstillgångar i balans-
räkningen? 

Hur ser avskrivningsplanen ut? 

Används begreppet tillgång för resurser som förväntas 
generera kassautflöden i framtiden? 

Hur värderas finansiella tillgångar? 

Hur redovisas riktade medel respektive allmänna medel 
som ej utnyttjats? 
 
Används begreppet eget kapital, vilken innebörd har i så 
fall begreppet här? 

6.   Intressenter  Bidragsgivare är viktiga; 
ledningen utsatt för kontroll 
enbart vid extrema tillstånd i 
insamlingsorganisationer 

Hur mycket pengar erhöll organisationen detta år och 
varifrån kom de? 
 
Hur har de använt pengarna? 

7.  Information 
för besluts-
fattare 

Omfattningen av nuvarande 
och framtida behov av 
insamlade medel 

Hur mycket har de kvar? 
 
Går det att göra jämförelser mellan organisationerna? 

Figur 2  Analysfrågor 
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7 Resultat av innehållsanalysen 

Analysfrågorna berör skillnaden mellan vinstdrivande företag och ideella organisa-
tioner. Frågorna går ut på att undersöka om den ideella organisationens egenskaper har 
påverkat de finansiella rapporterna, när det gäller deras utformning eller innehåll. 
Nedan presenteras resultatet av analysen av de 39 insamlingsorganisationerna. 

7.1 Egenskap 1 – Syfte 
Används begreppet vinst eller resultat och vilken innebörd har i så fall begreppet 
här? 

Trots att föreningarnas verksamhet inte har något vinstsyfte benämner 74 % av före-
ningarna slutposten i resultaträkningen för resultat och alla kallar rapporten för resul-
taträkning. Överskott/underskott, Årets Saldo, Årets bidragsmedel och Ökning av 
verksamhetens reserverade bidragsmedel har utgjort enstaka alternativ.  

7.2 Egenskap 2 – Verksamheten 
Den ideella organisationens verksamhet utgörs framför allt av två huvudsakliga 
aktiviteter: 

• att samla in pengar och 

• att erbjuda service 

Används begreppen intäkter och kostnader? 

Alla 39 föreningar använder begreppet intäkter för insamlade pengar och kostnader för 
såväl omkostnader som (med ett undantag) bidrag till olika projekt. 

Intäkter 
Finansieringen ser väldigt olika ut i de föreningar som studerats. De får sina intäkter 
från i huvudsak fem inkomstkällor, medlemsavgifter, bidrag och gåvor, statliga 
bidrag, finansiella intäkter samt vissa försäljnings- och verksamhetsintäkter. Med-
lemsavgifterna kommer från stödmedlemmar varför även medlemsavgifterna kan 
betraktas som gåvor. 

Afrikagrupperna är den förening som till största delen finansieras med statliga bidrag 
nämligen 90 %. Greenpeace finansierar sin verksamhet till 94 % med medlemsav-

29 föreningar benämner slutposten Årets resultat, Redovisat resultat eller Resultat.  
6  föreningar benämner den Överskott eller Underskott. 
1  förening benämner den Årets saldo.  
1 förening benämner den Årets bidragsmedel och visar därunder i en särredovisning hur 

mycket bidragsmedel som betalats ut.  
1 förening kallar den för Ökning av verksamhetens reserverade medel samt eget kapital 
 och  
1 förening saknar slutpost.  
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gifter, medan Cancer- och trafikskadades förbund finansierar sin verksamhet till 96 % 
med gåvor och bidrag. Cancerföreningen i Stockholm förvaltar ett stort kapital och 
finansierar verksamheten till 83 % med avkastningen från detta kapital. Alla förening-
ar har det gemensamt att de i någon omfattning bedriver insamling bland den svenska 
allmänheten. 

Kostnader 
Cancer och Trafikskadades Riksförbund redovisar enbart insamlingsorganisationens 
omkostnader som kostnader i resultaträkningen och får då en slutpost i resultaträk-
ningen som de benämner Årets bidragsmedel. I en särredovisning redovisar de hur 
mycket av inkomna bidragsmedel som betalats ut under redovisningsperioden. Se 
metod 4 i figur 3. 

När det gäller kostnader så finns det poster i föreningarnas resultaträkningar som 
benämns kostnader men som är resultatregleringsposter eller avsättningar av ända-
målsbundna medel Se metod 5 och 6 i figur 3. 

Upprättas föreningarnas rapporter enligt bokföringsmässiga grunder?  Används 
periodiserad redovisning? 

De flesta föreningar periodiserar sina utgifter. 33 föreningar (i 2 föreningar går det ej 
att utläsa) har interimsposter och 25 föreningar (i 1 förening går det ej att utläsa) gör 
avskrivningar. Dessutom periodiseras riktade bidrag och gåvor i många föreningar till 
de perioder då de utnyttjas. Insamlingsorganisationer samlar in pengar först och där-
efter kommer utgifterna. Gåvor och bidrag är ofta givna för specifika ändamål och får 
därmed inte användas till vad som helst.  

När bokförs anslag, bidrag och gåvor i den ideella föreningen, när de erhålls eller 
när de utnyttjas i verksamheten? Hur redovisas riktade gåvor och bidrag? 

Sju olika metoder har kunnat skönjas i dessa föreningar. Det går inte alltid att utläsa 
om anslag, bidrag och gåvor är allmänna eller riktade. Se bilaga 1 
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Figur 3  Sju olika metoder i resultaträkningen 

Sju olika metoder har i grova drag kunnat urskiljas när det gäller intäktsredovisning av 
anslag, bidrag och gåvor. I metod 1,4, 5 och 7 redovisas anslag, bidrag och gåvor som 
intäkter när de erhålls och dessa metoder används av 69 % av de undersökta förening-
arna. 23 % av föreningarna använder metod 2, där anslag, bidrag och gåvor redovisas 
som intäkter, när de används. De föreningar som använder metod 3 redovisar aldrig 
testamenten och större gåvor som intäkter utan överför dem direkt till bundet eget 
kapital. Man kan dock i resultaträkningen se att de har erhållits och överförts. Den 

Metod 2 - används av 9 föreningar 
Intäkter 
Anslag, bidrag & gåvor som erhållits under  
Denna period eller tidigare och som  
utnyttjats under perioden +  8 000 
Kostnader 
Under perioden använda medel -  8 000 
Årets Resultat  0 
 

Metod 1 - används av 15 föreningar 
Intäkter 
Anslag, bidrag & gåvor +  10 000 
Kostnader 
Under perioden använda medel -  8 000 
Under perioden icke utnyttjade medel 2 000 
 
Avs. till spec. proj. som inte genomförts än -  1 500 
Årets resultat* 500 
 
*) 3 föreningar har 0-resultat 

Metod 5 - används av 2  föreningar 
Intäkter 
Anslag, bidrag & gåvor 10 000 
Kostnader 
Under perioden använda medel -  8 000 
Förändring i reserverade projektmedel* -  1 500 
Årets Resultat 500 

*) Skillnaden mellan vad som kommer in och vad som 
betalas ut till olika projekt när det gäller projektdesti-
nerade gåvor och anslag. Skillnaden mot metod 1 är att 
denna post redovisas som en kostnad här. 

Metod 7 – används av 9 föreningar 
Intäkter 
Anslag, bidrag & gåvor 10 000 
 
Kostnader - 8 000 
Årets Resultat 2 000 

Metod 6 - används av 1 förening 
Intäkter 
Anslag, bidrag & gåvor 10 000 
Ianspråktagna reserveringar + 4 000 
Summa intäkter 14 000 
Kostnader 
Under perioden använda medel - 6 000 
Reserverade medel  - 6 000 
Årets Resultat 2 000 

Metod 3 - används av 2 föreningar 
Intäkter 
Anslag, bidrag & gåvor 7 000 
Gåvor över 50.000 och testamenten 3 000 
Avsättning direkt till bundet eget kapital -  3 000 
Summa verksamhetsintäkter 7 000 
Kostnader 
Under perioden använda medel -  8 000 
Årets resultat - 1 000 
 

Metod 4 - används av 1 förening 
Intäkter 
Anslag, bidrag & gåvor 10 000 
Kostnader 
Verksamhetens omkostn. (ej utb. bidrag) -  1 000 
Årets bidragsmedel 9 000 
 
Reserverade medel från tidigare år 2 000 
Årets bidragsmedel 9 000 
Utdelade bidrag -  7 000 
Reserverade bidrag till nästkommande år 4 000 
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förening som använder metod 6 redovisar reserverade medel som intäkter både när de 
erhålls och när de används! 

Hur redovisas donerade tjänster och varor? 

Av de föreningar som studerats har två redovisat skänkta materiella tillgångar i sin 
ekonomiska redovisning: Röda korset har skänkta varor som en intäktspost i resul-
taträkningen och i not informeras att det är kläder som värderats till 50 kr/kg. Denna 
intäktspost utgör 24 % av de totala intäkterna. De har en kostnad med exakt samma 
belopp, varför resultatet inte påverkas av skänkta kläder. Diakonia har en kostnadspost 
under bistånd, donerade varor. I not informerar de om att insamlade varor värderats till 
försäkringsvärde. Föregående räkenskapsår har Diakonia en intäktspost på samma 
belopp. Ingen förening har redovisat frivilligarbete som en intäkt i resultaträkningen, 
men flera föreningar nämner om sitt erhållna frivilligarbete i verksamhetsberättelsen.  

7.3 Egenskap 3 - Mått på framgång  
Presenteras några mått på framgång?  

Den ideella organisationens mått på framgång kan enligt Mautz vara ”totalt insamlade 
medel” eller ”hur många procent av insamlade medel som har använts för det uttalade 
syftet”. De 30 föreningar som redovisar intäkterna när de erhålls presenterar totalt 
insamlade medel under perioden. Enbart 14 föreningar presenterar en funktionsindelad 
resultaträkning. En funktionsindelad resultaträkning gör det lättare att se hur pengarna 
har använts. 

Föreningarna har gjort många reserveringar och avsättningar till olika fonder, vilket 
har fått till följd att resultatet blivit lågt och i tre fall är det 0. Det ser ut som man 
strävar efter att presentera ett lågt resultat. Det tyder på att det är viktigt att visa 
intressenterna att pengarna har använts. Kan ett lågt resultat utgöra ett mått på fram-
gång?  

7.4 Egenskap 4 – Livskraft 
Presenteras information om framgången med att samla in pengar? Presenteras 
någon information om kostnadseffektivitet? 

9 föreningar särskiljer insamlingsarbetets omkostnader och kostnader för den ideella 
verksamheten vilket möjliggör en beräkning av insamlingsarbetets kostnadseffek-
tivitet. Min beräkning av relationen mellan insamlingskostnader och insamlade medel 
uppgår till allt mellan 6 och 33 %. De finansiella rapporterna kan ge information om 
utgifternas storlek, men för att den informationen skall betyda något måste utgifterna 
relateras till vad som gjorts för pengarna, vilket inte går att utläsa av de finansiella 
rapporterna. Här kan verksamhetsberättelsen, som inte ingår i denna studie innehålla 
betydelsefull information.  

7.5 Egenskap 5 – Syftet med resurser 
2 föreningar presenterar inga balansräkningar utan enbart resultaträkningar. 
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Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar existerar inte i någon förening.  

Materiella anläggningstillgångar 
Finns det materiella anläggningstillgångar i föreningens balansräkning? Hur ser 
avskrivningsplanen ut? Se bilaga 2 

25 föreningar (av 37) har tagit upp materiella anläggningstillgångar i balansräkningen. 
Alla föreningar, som informerar om sina planenliga avskrivningar av maskiner och 
inventarier, skriver av dem på 5 år förutom Rädda barnen som skriver av dem på 3 år. 
Datautrustning skrivs av på 3 år (av någon förening på 4 år). Greenpeace skriver av 
båtar och kampanjutrustning på 3 år. 

I de övriga 12 rapporterna går det ej att utläsa ifall maskiner och inventarier kostnadsförs direkt eller ifall 
de inte äger några. 

Används begreppet tillgång även för resurser som förväntas generera kassautflöden 
i framtiden? 

Det går ej att utläsa vad det är för slags resurser som aktiverats, förutom i Greenpeace 
där båtar och kampanjutrustning är ägodelar som innebär kassautflöden. 3 föreningar 
värderar maskiner och inventarier till en krona och 4 föreningar skriver av vissa 
maskiner och inventarier direkt, vilket kan tyda på en anpassning till att dessa ägodelar 
inte innebär några framtida ekonomiska fördelar.  

Finansiella anläggningstillgångar 
Hur värderas finansiella anläggningstillgångar? 

19 föreningar (av 37) har finansiella anläggningstillgångar:  

Övriga 18 föreningar har inga finansiella anläggningstillgångar. 

25 föreningar har 
aktiverat maskiner 
och inventarier. 
Alla som lämnar 
information 
skriver av 
maskiner och 
inventarier på 3-5 
år (1 för. på 10år) 

2 av föreningarna 
kostnadsför 
maskiner och 
inventarier direkt, 
1 förening skriver 
av inköp i utlandet 
direkt 

2 av föreningarna 
skriver av direkt 
när de erhåller 
anslag eller bidrag 
från fonder för 
investeringen. 

2 av föreningarna 
gör avskrivningar 
över plan och en 
förening upplöser 
avskrivningar 
över plan 

3 av föreningarna 
värderar maskiner 
och inventarier till 
en krona. 

9 föreningar 
värderar till 
anskaffningsvärde 
(5 av dem lämnar 
info om 
marknadsvärde i 
not)  

1 förening 
värderar under 
anskaffnings-
värde men över 
marknadsvärde 
utan förklaring 

1 förening värderar 
sina obligationer till 
nominellt värde av 
försiktighetsskäl. 
Ingen info om 
värdering av aktier, 
men marknadsvärde 
i not

1 förening 
värderar aktier 
och andelar till    
1 krona, ger ingen 
information.,       
1 förening värde-
rar aktier i eget 
förlag till 0 kr.

7 föreningar  
lämnar ingen 
information om 
värderingsmetod 
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Barncancerfonden gör en avsättning till en reserv värdereglering aktier för att gardera 
sig för framtida kursförluster. Avsättning har gjorts med ett belopp som motsvarar de 
två senaste årens realisationsvinster minus förluster. 

Kortfristiga placeringar 
Hur värderas kortfristiga placeringar? 

24 föreningar (av 37) har kortfristiga placeringar: 

6 föreningar informerar om marknadsvärden i not.  

*) Utan gränser har enbart kortfristiga placeringar. I not informeras om att dessa aktieindexobligationer 
och aktiefonder värderas till marknadsvärde.  

 Neurologiskt Handikappades Riksförbund värderar sina aktier och obligationer till marknadsvärde. 

Finansiella tillgångar förväntas innebära ekonomiska fördelar för organisationen i 
framtiden och värderas av de flesta föreningar till anskaffningsvärde eller under 
anskaffningsvärde. Utan gränser och Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
värderar kortfristiga placeringar till marknadsvärde, medan ytterligare 25 % av 
föreningarna informerar om marknadsvärdet i not.  

Skulder och Eget Kapital 
Hur redovisas riktade medel respektive allmänna medel som ej utnyttjats? 

36 föreningar (av 37) har fonder, reserver, avsättningar e dyl. i sina balansräkningar. 
Det går att skönja 5 olika uppställningar i föreningarnas balansräkningar, även om 
inga balansräkningar har  identiska presentationer av dessa poster. 

 

6 föreningar vär-
derar till anskaff-
ningsvärde 

3 föreningar 
värderar till lägsta 
värdets princip 

1 förening värderar 
till 50% av värdet 
enligt lägsta 
värdets princip 

2 föreningar vär-
derar till mark-
nadsvärde * 

12 föreningar 
lämnar ingen 
information om 
värderingsmetod 
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                            Figur 4  Fem olika uppställningar i balansräkningen 

På balansräkningens skuldsida ser uppställningarna väldigt olika ut i föreningarna. 
Alla har ett unikt sätt att presentera sina olika poster. Det framgår inte alltid vad som 
är interna avsättningar av allmänna medel och vad som är reserverade projektmedel 
som givits för specifika ändamål. I metod 1 kan man klart utläsa vad som är skulder 
respektive egna medel. I metod 2-5 presenteras reserver och fonder varken som skul-
der eller egna medel. Reserver för ändamålsbundna medel kan innebära ett befintligt 
åtagande för föreningen och skulle därmed kunna utgöra en skuld medan frivilliga 
avsättningar av allmänna medel inte utgör en skuld enligt begreppets definition i 
kommersiell redovisning. 

 

Metod 1- används av 14 
föreningar. 
 
Skulder 
Ej förbrukade bidrag och gåvor 
 
 
 
Eget Kapital 
Fonder för olika ändamål 1 
Balanserat Resultat 
Årets Resultat 
 
 
 
1) 1 förening kallar fonderna för 

Bundet Eget Kapital 

Metod 2 - används av 8 
föreningar. 
 
Skulder 
Ej förbrukade bidrag och gåvor 
 
 
Fonder 
Fonder för olika ändamål 
 
 
Eget Kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Metod 3 - används av 1 
förening. 
 
Skulder 
Har inga oförbrukade bidrag 
 
Fonder & Reserverade medel 
Reserverade medel verksamheten 
Reserverade medel stiftelser 
Reserv. medel framtida 
verksamhet 
Fonder för olika ändamål 
 
Eget Kapital 
Bundna medel 
Årets Resultat 

Metod 4 - används av 10 
föreningar. 
 
Skulder 
Ej förbrukade bidrag och gåvor 
 
Reserver 
Avsättningar 
Dispositioner 
Reserverade medel 
Ej förbrukade anslag 
Kvarstående medel föreg. år 
Resultatutjämningsfond 
Bokslutsdispositioner 
Ack. överavskrivningar 
 
Eget kapital 
Fonder för olika ändamål 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Metod 5 - används av 3 
föreningar 
 
Skulder 
Ej förbrukade bidrag och gåvor 
 
Fonder 
Fonder för olika ändamål 
 
Reserver 
Bokslutsdispositioner 
Ack. överavskrivningar 
 
Eget kapital  1) 
Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 
Årets resultat 
 
1)  2 föreningar har fonder även 
här,   Garantifond och  
Reservfond
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Används begreppet eget kapital? Vilken innebörd har i så fall begreppet här? 

Begreppet eget kapital används av alla föreningar utom en trots att det inte handlar om 
ett ägarkapital. Cancer- och Trafikskadades Riksförbund använder istället begreppet 
reserverade bidragsmedel i sin rapport. Föreningar har både tillgångar, skulder och i 
många fall reserver och fonder av olika slag. Eget kapital utgör en restpost, tillgångar 
– skulder – reserver - fonder. I det avseendet liknar kapitalet det egna kapitalet i ett 
vinstdrivande företag, men det är svårt att avgöra om deras fonder och reserver är 
skulder eller egna medel. Om inte föreningen har samma definition på tillgångar och 
skulder så utgör inte det egna kapitalet en restpost med samma innebörd som i ett 
företag.  

7.6 Egenskap 6 & 7 – Intressenter och information för 
beslutsfattande 

Hur mycket pengar erhöll organisationen detta år och varifrån kom pengarna? 

Det går att utläsa hur mycket pengar som organisationerna erhållit och också i de 
flesta fall varifrån de kommit. Finansieringen ser väldigt olika ut i de föreningar som 
studerats. De får sina intäkter från i huvudsak fem inkomstkällor, medlemsavgifter, 
bidrag och gåvor, statliga bidrag, finansiella intäkter samt vissa försäljnings- och 
verksamhetsintäkter.  

Hur har de använt pengarna? Hur mycket har de kvar? 

Det är i många fall inte så enkelt att utläsa hur de använt pengarna eller hur mycket de 
har kvar, vilket beror på alla olika typer av avsättningar och reserveringar som an-
vänts. Det är svårt att se hur mycket pengar föreningarna har kvar, när de inte redovi-
sar innebörden av sina avsättningar och reserveringar tydligt. 

Går det att göra jämförelser mellan dessa organisationer eller över tiden i en och 
samma organisation? 

Det går inte att jämföra den finansiella ställningen mellan dessa föreningar, men det 
kanske inte finns något intresse av att göra jämförelser mellan dessa föreningar. Den 
frågan går det inte att få svar på i denna studie. Om intressenterna vill göra jämförelser 
så har studien i varje fall visat att det inte är möjligt att jämföra dessa 39 finansiella 
rapporter med varandra. De redovisar exempelvis inte intäkterna vid samma tillfälle. 
De använder många olika beteckningar. De har inte använt samma värderingsmetoder. 
De är inte tillräckligt enhetliga för att kunna jämföras. Däremot kan föreningarna för-
modligen göra jämförelser över tiden i den egna organisationen. 

8 Diskussion och slutsats 

Studien har visat att det finns en stor mångfald i föreningarnas finansiella rapporter. 
Den har visat att en förening i vissa avseenden har påverkats av de ideella organisa-
tionernas särdrag, medan den i andra fall kopierat den kommersiella redovisnings-
modellen. 
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8.1 Likheter med redovisning i vinstdrivande företag 
Flertalet föreningar använder begreppet resultat. Detta begrepp, som utgör ett presta-
tionsmått i ett vinstdrivande företag, utgör i dessa föreningar en restpost efter det att 
diverse frivilliga avsättningar för framtiden gjorts. Postens verkliga innebörd i dessa 
föreningar är ”erhållna bidrag, anslag och gåvor minus verksamhetens omkostnader, 
utbetalade bidrag till olika projekt, avsättningar till öronmärkta medel/ianspråk-
taganden från öronmärkta medel från tidigare år och ibland avsättningar till reser-
verade allmänna medel/ianspråktaganden från reserverade allmänna medel från 
tidigare år”. Tre föreningar har genom olika avsättningar uppnått ett nollresultat.  

Alla föreningar använder begreppet intäkter för insamlade pengar. Begreppet kostnad 
används för såväl omkostnader som bidrag till olika projekt, förutom en förening som 
redovisar enbart insamlingsorganisationens omkostnader som kostnader.  

Resultatregleringsposter av olika slag som resultatregleringsfond, bokslutsdisposi-
tioner och ackumulerade överavskrivningar förekommer och i tre föreningar redovisas 
resultatregleringsposter och även avsättningar av ändamålsbundna medel som kost-
nader.  

Alla föreningar använder begreppen tillgångar och skulder och alla utom en förening 
använder begreppet eget kapital. De flesta föreningar periodiserar sina utgifter och 25 
föreningar har aktiverat sina anläggningstillgångar och de skrivs av på fem år med 
några undantag. Det går inte att utläsa om dessa tillgångar används för insamlings-
verksamhet eller för den ideella verksamheten. Greenpeace informerar däremot om att 
de aktiverar sina båtar och sin kampanjutrustning och det är tillgångar som inte för-
väntas generera kassainflöde utan kassautflöden i framtiden. ”Ej förbrukade bidrag 
och gåvor” redovisas som skulder av alla föreningar med ett undantag. Det går inte att 
utläsa om dessa skuldposter utgör riktade eller allmänna bidrag och gåvor. 

8.2 Olikheter med redovisning i vinstdrivande företag  
De studerade rapporterna har följande särdrag från god redovisningssed i kommersiell 
redovisning:  

Att organisationerna samlar in pengarna först och att utgifterna kommer därefter gör, 
att det inte är givet, när inkomna medel skall redovisas som intäkter. 69 % av före-
ningarna redovisar dem som intäkter när de kommer in, medan 23 % av föreningarna 
väljer att redovisa anslag, bidrag och gåvor, som inte utnyttjats än, som intäkter under 
den period då de använts och inte när de erhållits. Två föreningar väljer att inte inklu-
dera större gåvor och testamenten i verksamhetsintäkterna utan för dem direkt till 
bundet eget kapital, vilket de dock visar i resultaträkningen. En förening redovisar 
anslag, bidrag och gåvor som intäkter både när de erhålls och när de används (om de 
reserveras till en senare period). 

De flesta föreningar intäktsredovisar ändamålsbestämda bidrag och gåvor när de er-
hålls, men periodiserar dem till de perioder då de används. Av de föreningar som 
intäktsredovisar insamlade medel, när de kommer in, fonderar och reserverar de flesta 
dessa medel för framtida användning om de inte utnyttjats samma år de erhållits. Det 
ser ut som många föreningar gör avsättningar av årets överskott av allmänna medel till 
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en mängd olika fonder och reserver för att uppnå ett 0-resultat eller ett litet överskott. 
Denna önskan att inte visa ett stort resultat kan tolkas som att ett lågt resultat utgör ett 
framgångsmått. 30 föreningar, redovisar intäkterna enligt kontantmetoden och presen-
terar då totalt insamlade medel under perioden, vilket utgör ett mått för framgång en-
ligt Mautz.   

En förening värderar skänkta kläder till 50 kr/kg och redovisar dessa som en intäkts-
post och en kostnadspost med samma värde i resultaträkningen. Det ser ut som att 
kläderna intäktsredovisas i samband med att de utlevereras. En annan förening värde-
rar donerade varor till försäkringsvärde och redovisar på samma sätt, förutom att kost-
naden kommer året efter intäkterna. Dessa föreningar har däremot inga tillgångsposter 
”skänkta varor”. 

En förening låter sin resultaträkning sluta med posten Årets bidragsmedel. Därefter 
visar de i en särredovisning hur dessa bidrag ges vidare. Samma förening använder 
begreppet Reserverade bidragsmedel i sin rapport istället för begreppet ”eget kapital”. 

Flera föreningar kostnadsredovisar maskiner och inventarier och några värderar dem 
till en krona. Några föreningar värderar sina aktier till 1 krona eller 0 kronor. En före-
ning värderar kortfristiga placeringar till 50 % av värdet enligt lägsta värdets princip 
och två föreningar värderar kortfristiga placeringar till marknadsvärde.  

Alla föreningar har gjort avsättningar till reserver och fonder av olika slag och varje 
förening har ett unikt sätt att presentera sina skulder, fonder och reserverade medel i 
balansräkningen. Alla utom 1 förening har en skuldpost ”Ej förbrukade bidrag och 
gåvor”, som måste ha uppstått, när de skuldför bidrag och gåvor som de inte utnyttjat 
än. Dessutom har alla föreningar fonder eller reserverade medel för olika ändamål. 60 
% av föreningarna visar inte om fonder och reserverade medel betraktas som skulder 
eller egna medel utan presenterar dem med egna rubriker mellan skulder och eget 
kapital. 14 föreningar redovisar dock sina fonder under eget kapital och en förening 
kallar fonderna för ’Bundet eget kapital’. Det framgår dock inte alltid i rapporterna 
vad som är interna avsättningar av allmänna medel respektive reserverade projekt-
medel för specifika ändamål. 

8.3 Slutsats 
Studien har gett kunskap om utformning av och innehåll i dessa föreningars finansiella 
rapporter. Den har visat på en mångfald där det funnits många olika lösningar, som i 
vissa fall liknar den modell, som vinstdrivande företag använder och i andra fall visar 
på redovisningslösningar som pekar på den ideella organisationens särdrag i jämförel-
se med kommersiella organisationer. Begrepp som resultat, kostnader och eget kapital 
ifrån de vinstdrivande företagens begreppsmässiga föreställningsram inom redovis-
ning har använts. Dessa begrepp får dock en annan innebörd i denna kontext.  

Efter denna studie är jag benägen att instämma med Mautz när han påstår: att applice-
ra det som utgör god redovisningssed för affärsdrivande organisationer på ideella 
organisationer kan resultera i mystiska och nästan obegripliga finansiella rapporter. 
Studien har även bekräftat Harveys och Sorkins samt Torkelssons påståenden att 
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frånvaron av allmänna krav på ideella organisationers redovisning har lett till mycket 
varierad redovisningsstandard i praktiken. 

Utifrån de finansiella rapporterna går det inte att jämföra dessa insamlingsorganisa-
tioner med varandra. Jag vet inte om det är önskvärt men kan föreställa mig att det i 
vissa fall vore av intresse. För att kunna tolka dessa föreningars rapporter skulle ett för 
ideella organisationer eget begreppsmässigt ramverk behöva utvecklas, där egna 
begrepp utvecklas alternativt där de begrepp som används ifrån kommersiell redovis-
ning ges en annan och definierad innebörd. 

Resultatposten säger inget om vad en ideell förening egentligen har presterat under 
året, varken när det gäller att samla in pengar eller bedriva verksamhet. När före-
ningarna använder en kostnadsslagsindelad resultaträkning går det inte att utläsa vad 
olika funktioner eller projekt har kostat. Även med en funktionsindelad resultaträkning 
är det omöjligt att utläsa hur kostnadseffektivt det ideella arbetet varit. När rapporterna 
inte skiljer på insamlingsarbetets omkostnader och kostnader för den ideella verk-
samheten går det inte heller att utläsa hur kostnadseffektivt insamlingsarbetet varit. 
För att kunna bedöma vad en förening åstadkommit med de medel som förbrukats 
behövs verksamhetsberättelsen, då räcker det inte att läsa de finansiella rapporterna.  

Det har inte gått att få svar på alla frågor genom att enbart studera de finansiella 
rapporterna. För att få reda på vilka metoder och principer som används samt vilka 
antaganden som görs behöver mer djupgående studier göras där även verksamhets-
berättelsen studeras och intervjuer görs med dem som deltar i framställningen av 
årsredovisningen.
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SISU 
 

Idrottsutbildarna i Örebro 
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1 Inledning 

Denna beskrivning av SISU i Örebro län är ett komplement till den beskrivning och 
analys av SISU som görs i avhandlingen Normer och Praxis – tre föreningar och 
deras redovisning, Gustafson 2006. Här beskrivs redovisningspraxis i SISU i sin 
helhet såsom den tagits fram i studien. Vid presentationen och analysen i kapitel 4-6 i 
avhandlingen har materialet hämtats från denna fallbeskrivning. 

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 del-
tagarnas 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 kul-
turellt 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 anför-
trotts att fördela statsbidrag till studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. 
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 Folkbildningsrå-
det, 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 verksam-
het inom idrotten också komma i åtnjutande av andra samhällsmedel som idrottsstöd 
eller bidrag till särskilda studiesatsningar. (Stadgarna s.18, 20.) 
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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 
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) 

1.1 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 
ordförande och tio ledamöter valda av SISU-stämman och fungerar som SISU:s 
beslutande organ, då stämman inte är samlad. Distriktsförbunden skall arbeta i 
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enlighet med SISU:s ändamål och verksamhetsidé. Distriktsstämman består av ombud 
för befintliga föreningar inom distriktet. 

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. 

1.2 SISU:s verksamhet 
Verksamheten i SISU utgörs av studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildning. 
Studiecirkeln ska utgöra basen för studieförbundets verksamhet. Det som ska 
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. 

1.3 En ”icke-klubb” 
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 verksamheten. 
Det innebär att SISU är en ”icke-klubb” enligt Falks klassificering i ”klubbar” och 
”icke-klubbar” (Gustafson, 2006 figur 1.2), eftersom nyttan för de som understöder 
organisationen och nyttan för förmånstagarna är ömsesidigt oberoende av varandra. 
Bidragsmottagarna kan kontrollera produkten och har möjlighet att utesluta andra 
produkter. Verksamheten möter ett uttalat behov i samhället och bidrar till människor 
utanför den egna organisationen. De producerar privata och inte kollektiva tjänster 
enligt Falks rubricering, vilket gör att deras verksamhet kan värderas i antal produce-
rade enheter.  

Enligt Falk finns det inget formellt medlemskap i en icke-klubb och bidragen erbjuds 
alla bidragstagare utan undantag. I SISU är det medlemsorganisationer som är med-
lemmar. De betalar ingen medlemsavgift. Lokalföreningar i Örebro Län har med 
automatik blivit medlemmar i SISU lokalt, om deras riksförbund är medlem i SISU 
centralt. Om Svenska Fotbollsförbundet är medlem i SISU Riks, så blir exempelvis 
specialdistriktsförbundet Örebro Läns Fotbollsförbund automatiskt medlem i SISU i 
Örebro län. 
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2 Årsredovisningens framställning 

År 1998 påverkades inte årsredovisningens utformning och innehåll av någon lagstift-
ning. De redovisare som framställde den kunde i princip bestämma hur den skulle se 
ut, om de inte var utsatta för andra påtryckningar när det gäller utformning och inne-
håll. De kan ha påverkats av sin egen utbildning och sina tidigare erfarenheter. De 
revisorer, som granskar och i någon mån även fungerar som rådgivare, skulle kunna 
ha påverkat utformning och innehåll. 

2.1 Redovisarens utbildning och bakgrund 
Andersson som arbetar med redovisningen har en företagsekonomisk utbildning. 
Eklund som arbetar med de ekonomiska frågorna på en högre nivå har ingen 
utbildning i ekonomi, men är inte heller delaktig i framställningen av årsredovis-
ningen. 

2.2 Revisorns roll 
Genom att låta räkenskaperna revideras av revisorer ökar rapporternas tillförlitlighet. 
Vi måste kunna lita på informationen i årsredovisningen. 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. Revisorerna skall ta 
del av styrelsen protokoll och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt framföra 
sina synpunkter och erinringar till förbundsstyrelsen. I stadgarna står det att ”finansi-
ärer och intressenter ska vara säkra på att pengar och resurser används enligt över-
enskommelser, bestämmelser och avtal”. (Stadgarna s.6 och 19.) Gustafsson är auktori-
serad medan Wenlöf jobbade på samma revisionsbyrå och var den som siffergrans-
kade verksamheten. När han sedan slutade på revisionsbyrån blev han förtroendevald 
då han hade en idrottskoppling, vilket innebär att även den förtroendevalda revisorn är 
ekonom. (Intervju med Eklund 14.4.2003.) 

Den auktoriserade revisorn har även många 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. Andersson tycker inte att 
revisorerna har påverkat årsredovisningarnas utformning och innehåll särskilt mycket. 
Men samtidigt säger han 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 förhållanden som 
råder i den svarar Andersson att ibland får de argumentera för det. (Intervju 14.4.2003.) 

Bidragssystemet för deras verksamhet är väldigt krångligt och Eklund framhåller att 
det är en fördel att deras båda revisorer varit med ganska länge och därmed känner till 
SISU:s sätt att jobba, eftersom det är ganska stor skillnad på typ av intäkter även i 
jämförelse med t ex Fotbollsförbundet. (Intervju 14.4.2003.) 

Revisorerna får skriva under på att informationen är trovärdig och att det finns en 
överensstämmelse mellan rapporterna och de fenomen de avser att rapportera om samt 
att transaktioner och händelser är återgivna på ett korrekt sätt. Vidare skall de garan-
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tera att informationen är neutral i den utsträckning som det är möjligt och att det inte 
finns någon bias. Syftet med revisionen är att risken för väsentliga fel skall minska, 
men den utgör ingen garanti för att det inte finns några fel. I revisionsberättelsen 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 balans- 
 räkningar per den 31 december 1998 samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under  
 den tid som revisionen omfattar. 
 
 
Örebro 1998-03-04 
 
 
Kaj Gustafsson Stefan Wenlöf 
Auktoriserad revisor 

 

I stadgarna står att revisorerna skall ta del av verksamhetsberättelsen, men det står 
inget i revisionsberättelsen om att de granskat den. (Stadgarna s. 6.)  På frågan om 
revisorerna granskar verksamhetsberättelsen 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.” (Intervju 14.4.2003.) 

När det gäller huvudverksamheten, så redovisas den i ett särskilt program, som går 
vidare till SCB, som gör en sammanställning av all verksamhet. Denna samman-
ställning utgör bidragsgrunden för kommun, stat och landsting. 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 framhål-
ler att det inte finns något fall där de gått in på om SISU har uppnått sina mål i verk-
samheten eller liknande. Det menar han att de inte har någon kännedom om. (Intervju 
14.4.2003) 



 

 
38 

3 Årsredovisningen för 1998 

SISU kallar hela rapporten för verksamhetsberättelse och i den ingår styrelsens berät-
telse, verksamhetsberättelse, statistik och de finansiella rapporterna resultat- och 
balansräkning med noter. För att få enhetlighet i beskrivningen av föreningarna kom-
mer hela rapporten i denna studie fortsättningsvis att kallas för en årsredovisning, som 
innehåller en verbal berättelse dvs. berättelser med ord och finansiella rapporter dvs. 
berättelser med siffror. 

3.1 Den verbala berättelsen 
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 specialdistriktsför-
bunden och föreningar vilket givit en kraftigt växande verksamhet. Arbetsmodellen 
innebär att de arbetar helt mot sina medlemsorganisationer där deras arbetsmetod är 
föreningsbesök och annan uppsökande verksamhet. 

Verksamhetens innehåll och omfattning 
Att ha riksidrottens uppdrag att vara idrottens utbildningsorganisation innebär enligt 
Eklund att försöka matcha de behov som finns kring utbildningsfrågor både centralt 
och lokalt. Det är också en markering gentemot idrottsförbundet som har en före-
trädarroll. (Intervju med Eklund 14.4.2003.) När det gäller studiecirkelverksamheten 
beskriver de årets resultat i antal studietimmar. Antalet studietimmar uppgick till 
61 368 vilket innebar en ökning med över 13 %. De 3 136 studiecirklarna har samlat 
23 190 deltagare varav ”glädjande nog” 9 966 varit kvinnor. De har under verksam-
hetsåret nått 300 klubbar inom 50 idrotter. Föreningskunskap, Ledarutbildning/ 
Beteendevetenskap och Friskvård/Medicin har svarat för 95 % av antalet studie-
timmar.  

Antalet genomförda kulturarrangemang är 808 där 202 113 personer deltagit eller varit 
åskådare. De olika formerna för kulturarrangemang har varit föreläsningar 361, 
sång/musik 87, dramatisk framställning 109, film/foto 46, dans 50, utställningar 78, 
litteratur 6, konst 6 samt tvärkulturellt 65. 

Inom folkbildningens ram genomför SISU i samverkan kurser för cirkelledare, studie-
organisatörer, handledare, funktionärer och förtroendevalda för deras länsorganisa-
tioner inom idrotten. 67 kurser har genomförts med 1 090 deltagare under 1 210 
deltagardagar. Utöver dessa kurser administrerar och genomför SISU på uppdrag av 
Örebro Läns Idrottsförbund och sina Specialdistriktsförbund en omfattande utbild-
ningsverksamhet för aktiva tränare och ledare. 

I verksamhetsberättelsen presenterar de statistik per kommun inom Örebro län samt 
statistik för varje distrikt i hela landet, när det gäller cirklar, deltagartimmar, kultur-
arrangemang etc. Verksamhetsåret 1998 innebar en fortsatt positiv verksamhets-
utveckling. Beräknat utifrån genomförda studietimmar och kulturarrangemang var 
SISU i verksamhetsomfattning landets tredje distrikt 1998.  
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Utvärdering 
Verksamhetsidén är att de genom sin verksamhet inom idrotten ska medverka till att 
utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. I den 
verbala berättelsen beskriver de sin verksamhetsplan för 1998 med en lista på 8 olika 
ambitioner och direkt därefter en utvärdering av utfallet. 

De hade följande ambitioner i verksamhetsplanen 1998: 

4. Prioritera föreningsutveckling, ledarutbildning och folkhälsa 

5. Fördela verksamheten i kommunerna i enlighet med befolkningsmängd 

6. Erhålla verksamhet i 40 idrotter 

7. Erhålla verksamhet i 300 av länets klubbar. 

8. Erhålla minst 40 % kvinnor i sin verksamhet 

9. Genomföra 60 000 studietimmar 

10. Genomföra 500 kulturarrangemang 

De överträffade samtliga ambitioner och vissa med stor marginal. Vidare beskriver de 
18 olika delmål för 1998 inom olika områden av sin verksamhet och presenterar ut-
fallet för året direkt efter varje delmål. Denna modell att beskriva ett delmål och sedan 
utfallet har de utvecklat utifrån Folkbildningsrådets krav på verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan och att det skall ske någon typ av utvärdering av verksamheten. 
(Intervju med Eklund 14.4.2003.) De olika verksamhetsområdena är Medlemsorganisa-
tioner, Föreningsutveckling, Metoder, Handikapp, Invandrare, Jämställdhet, Kort-
tidsutbildad Ungdom samt olika Projekt och Uppdrag. 

 
Exempel: 

Delmål 98 

- Utifrån varje specialidrottsdistriktsförbunds (SDF:s) behov erbjuda ett admini-
strativt och pedagogiskt stöd för utbildnings- och utvecklingsverksamheten. 

 
Utfall 98 

- Under verksamhetsåret har samarbetet med våra SDF ökat och samverkansavtal 
tecknats med Fotboll, Ishockey och Orientering. 

Delmål 98 

- Ta minst en kontakt med varje cirkelledare i pågående cirkel 
 
Utfall 98 

- Ambitionen att ta minst en kontakt med varje cirkelledare genom SISU med-
arbetaren eller vår kontaktperson har inte uppnåtts. 

 

Delmål 98 
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- Särskilt uppmärksamma ungdomarnas situation inom vårt läns idrott och 
prioritera insatser inom den ordinarie verksamheten och projekten etik, 
invandrare och tjejer. 

 
Utfall 1998 

- Vi har uppfyllt delmålet med en prioritering av etik, invandrar- och tjejprojekten. 
 
I det första exemplet skriver de att ett samverkansavtal har tecknats vilket är relativt 
konkret, medan utfallet i det sista exemplet är mer diffust. Det andra exemplet är det 
enda utfall där de inte uppnått sitt delmål. På frågan om det inte är svårt, att mäta 
uppfyllelsen av 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 redo-
visningssystem. 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 s a s  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.” (Intervju 
14.4.2003.) 
 
Hur mäter de exempelvis delmålet ”att uppmärksamma ungdomarnas situation …” 
och hur vet de att de har uppfyllt det målet? På den frågan svarar Eklund: ”För 
prioriterade områden bildar vi grupper internt bland personalen och då har 
exempelvis de som jobbar med lagidrotter ansvar för etikfrågorna och en satsning 
är kanske riktad mot fotbollsskolor som sker på sommaren. Det är ett sätt att jobba 
mot detta delmål. När det gäller integration så har vi 2,5 tjänst som jobbar just med 
detta och där har vi också ett projekt som syftar till att få med fler och likaså har det 
varit viss fokusering kring tjejer i allmänhet. Vi försöker matcha prioriteringarna 
med arbetsgrupper och därifrån får vi se vad de grupperna uträttat. Sedan är det 
som alltid en fråga om volym på detta. Det kan ju alltid göras mer eller mindre men 
de har utgjort en betydande del av vår verksamhet. Andelen har ökat.” (Intervju 
14.4.2003.)  

3.2 Resultaträkning  
Intäkter 
År 1998 omsatte SISU drygt 7 miljoner kronor. Begreppet intäkter används för alla 
inkommande medel. Intäkterna presenteras nedan med sin procentuella andel av totala 
intäkter inom parentes: 

Verksamhetsintäkter (9 %)  
Erhållna bidrag (85 %)  I not specificeras varifrån bidragen kommer: 

 Statsbidrag (45 %)  

 Kommunbidrag (14 %) 

 Landstingsbidrag (16 %) 

 Projektbidrag (8 %) 
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 Bidrag för arbetskraft (2 %) 

 Övriga bidrag (0,3 %) 

Övriga intäkter (6 %).  Det finns ingen information om dessa intäkter. 

Finansiella intäkter  De uppgår till drygt 3 tkr och utgör därmed inte ens 
en promille av totala intäkter. 

 

Verksamhetsintäkter kan vara deltagaravgifter, dvs. den del, som deltagarna betalar 
själva. Här ligger också seminarieverksamhet, när de arrangerar seminarier. De går 
sällan med vinst. Ju mer verksamhetsintäkter de har ju mer utgifter har de för att 
genomföra den. (Intervju med Eklund 14.4.2003.) 

Stats-, kommun- och landstingsbidragen utgår utifrån den verksamhet de redovisar när 
det gäller folkbildningsverksamheten, där det yttersta måttet är studietimmar. Projekt-
verksamheten utgörs av uppdrag, där de ska uppfylla någonting utifrån det projekt 
som de ansökt bidrag för. För varje projekt har de gjort en ansökan med ett tydligt 
mål. (Intervju med Eklund 14.4.2003.) 

Kostnader 
Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad och innehåller 7 olika kostnadsslag. De 
använder begreppet kostnader och inte utgifter. Kostnaderna presenteras nedan med 
sin procentuella andel av totala kostnader inom parentes: 

Studiematerial och verksamhetskostnader (32 %)  utgörs av samtliga direkta 
verksamhetskostnader utom 
arvoden och ersättningar till 
cirkel- och kursledare. 

Personalkostnader (44 %).  Här ingår förutom lönekostnader även 
ersättningar till cirkel- och kursledare. 

Lokalkostnader (3 %) 

Kontorskostnader (17 %).  8.2 % är avgifter till SISU Riks1 

Frakt och transportkostnader (1 %) 

Reklam och PR-kostnader (1 %) 

Övriga kostnader (1 %) 

Avskrivningar (1 %) 
1) Statsbidraget är baserat på en viss procentsats, den andel av verksamheten som finns i Örebro län. Om 

bidraget exempelvis är 4 miljoner, så får de ut 4 miljoner, men för att finansiera den centrala 
verksamheten så är det beslutat centralt att 21 % ska gå tillbaks till SISU Riks. De har valt att bekosta 
en central organisation. Tidigare fick vi kommunala bidrag i förehållande till storleken på vårt 
statsbidrag och då var det naturligtvis gynnsamt att hela beloppet hamnade hos oss och sedan gick 
tillbaks. Eklund menar att det är ganska korrekt, då de bara får statsbidrag utifrån den lokala 
verksamheten. Det finns ingenting annat och skall de ha en central verksamhet så får de ta från den 
lokala. (Intervju med Eklund 14.4.2003.) 
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Enligt Andersson har de valt en kostnadsslagsindelad resultaträkning för att det är 
enklast både att framställa och att följa upp. Den folkbildande verksamheten har 110-
120 resultatenhetsdelar. Varje konsulent har ansvar för ett antal föreningar eller ett 
antal idrotter, som de utnyttjar vissa resurser för. De har i sin tur varje förening som ett 
projekt och som man då också kan se som en helhet. Det är oerhört detaljrikt och 
Eklund tror att antalet projekt kan uppgå till 500. Sen har de samma system när det 
gäller kursverksamhet. Där kan de se exakt vad + och – blir för ett projekt. Vissa 
större projekt som de måste särredovisa utgör en resultatenhet och då krävs det att de 
skall kunna frånskilja det projektet. Det är en labyrint av olika uppföljningar, 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 personalkostnader. (Intervju  
14.04.2003.) 

De måste tillämpa matchningsprincipen för att kunna följa upp verksamheten under en 
tidsperiod. ”Det faller sig naturligt att göra så” enligt Andersson. De tillämpar den 
inte fullt ut eftersom statsbidragen som faller ut i år baseras på omfattningen av tidi-
gare års verksamhet, men skall täcka de kostnader som finns i år. (Intervju 14.4.2003.) 
När det gäller bidragen, så är det bidragen som matchas mot de kostnader som dessa 
intäkter möjliggör och inte tvärtom som i kommersiell redovisning där kostnaderna 
matchas mot de intäkter kostnaderna genererar. 

Statsbidraget 2003 baserar sig på verksamheten 2002, medan kommunal- och land-
stingsbidragen baseras på deras verksamhet 2001. Det beror på att underlagen för 
beslut om bidrag i annat fall skulle komma väl sent. Eklund menar att detta efterslä-
pande system är att föredra eftersom det ger en viss beredskap om det är stora föränd-
ringar. De vet inte exakt förrän de har slutredovisat allting den 5 januari var de kom-
mer att hamna. Ett antal tusen studietimmar mer eller mindre gör väldig skillnad. Det 
finns en viss fördröjningsmekanism i bidragsystemen också, så att det inte slår igenom 
så oerhört starkt. Om vi tar landstings- och kommunbidragen så finns det ett visst 
grundbidrag och sedan är det en viss rörlig del annars skulle det slå för snabbt. 
(Intervju 14.4.2003.) 

Enligt Andersson finns det ingen anledning för SISU att tänka på försiktighetsprin-
cipen eftersom de exempelvis inte har några stora lager att värdera. Det påverkar inte 
speciellt mycket. De behöver inte heller fundera speciellt mycket på om de redovisar 
intäkterna för tidigt. De redovisar bidrag innan de fått de om de vet att de skall komma 
och det är egentligen bara vid bokslut. Om de har fått någonting som skall räcka till 
nästa räkenskapsår, så får de naturligtvis periodisera det. (Intervju med Eklund 
14.4.2003.) Andersson säger: ”Det förekommer inte, att vi tar upp intäkter för nästkom-
mande år för att på så sätt visa ett bättre ekonomiskt resultat. Det finns ingen anled-
ning att överhuvudtaget hålla på och manipulera med de här siffrorna eller försöka 
framhålla att de skall vara så höga som möjligt. Det är inte målet med verksamhe-
ten.” (Intervju 14.4.2003.) I figur 1 visas en modell över resultaträkningens poster för år 
1998. 
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                  Figur 1  SISU:s resultatposter 1998 

Resultat 
Jag frågar om de tycker att själva begreppet ”Resultat” är ett bra begrepp i deras resul-
taträkning och Andersson svarar ”det är i varje fall bättre att kalla det för resultat än 
vinst.” Han har inte funderat på något annat begrepp än resultatbegreppet och vet inte 
om det finns något direkt behov av det heller. Han menar att det är ett ekonomiskt 
resultat. (Intervju 14.4.2003.) Det ekonomiska resultatet utgörs av skillnaden mellan 
intäkter och kostnader. Den skillnaden är drygt 351 tusen kronor för 1998.  

Bidragssystemet gör att resultaten kan variera mellan åren och Andersson menar att 
man egentligen 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 tillräckligt 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 vår verksamhet har vi nytta av det året efter, eftersom vi 
då får större bidrag.” (Intervju 14.4.2003.) 

 Verksamhetsintäkter   642 Tkr 
 Bidrag  6 061 Tkr 
 Övriga intäkter   428 Tkr 

Olika 
Kostnadsslag    
- 6 701 Tkr 

Avskrivningar 
- 82 Tkr 

Finansiella 
      Poster 

+ 3 Tkr 

Kostnader

Kostnader

Intäkter

Intäkter

Resultat  = 
351 Tkr 
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Eklund fortsätter: ”I vilken förening som helst är ambitionen att verksamheten skall gå 
runt. Det är mer den typen av terminologi. Levererar man ett visst överskott är alla 
nöjda och det är en pedagogisk fråga, då är allt lugnt. Därför ser man plus som lite 
positiv och minus som lite negativ för man har ingen annan ambition än att det skall 
funka. Det är sällan att det finns ett mer långsiktigt tänkande. Alla organisationer må-
ste göra ett överskott för att överleva med framtida investeringar.” (Intervju 14.4.2003.) 

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 
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 i 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 mil-
jon 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.” (Intervju 
14.4.2003.) 

Verksamheten är enligt Andersson styrd så att de inte kan manipulera med siffrorna 
för att få över- eller underskott. Andersson framhåller att de aldrig har varit i närheten 
av de här stora överskotten. Det finns en gräns för hur stora överskott en ideell före-
ning får göra för att uppfylla kravet på en allmännyttig ideell förening och det är 20 % 
av omsättningen sett över en 5-årsperiod, vilket innebär att de år 2001skulle kunna ha 
haft ett överskott på drygt 2 miljoner. (Intervju 14.4.2003.) 

Det finns enligt Eklund en tradition inom ideella organisationer att man skall hålla en 
budget, även om man inte vet varför man beslutade den eller varför det blev en avvi-
kelse. Han menar att det är klokt att göra budgeten så stram som möjligt och blir det 
sen bättre så är alla nöjda. I SISU är de fasta kostnaderna exakt vad de budgeterat. Den 
enda rörliga potten är verksamhetsdelen. Ju mer verksamhet de gör desto mer kostar 
det, men å andra sidan ger det också intäkter på sikt. (Intervju 14.4.2003.) 

I ett vinstdrivande företag är resultatet en prestation. På frågan om det är kostnaderna 
eller intäkterna som utgör SISU:s största prestation svarar Eklund: ”Verksamhet och 
kostnader är vår största prestation med den förhoppningen att kostnaderna går till 
klok verksamhet” (Intervju 14.4.2003). 

På frågan vilken funktion resultaträkningen har och varför de kallar den för 
”resultaträkning” svarar Andersson: ”Det är en ekonomisk resultatrapport med ett 
ekonomiskt resultat. Jag vet inte hur många som läser den eller läser årsberättelsen, 
hur mycket man kopplar ihop den verbala verksamhetsberättelsen med den ekon-
omiska, om man tittar och jämför. Jag tvivlar på det. Jag tror att den ekonomiska 
resultatrapporten blir ganska ointressant för den enskilde personen.” (Intervju 
14.4.2003.) 
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Direkt efter resultaträkningen presenterar SISU en resultatdisposition. I den föreslår 
styrelsen att redovisad ”vinst” ska balanseras i ny räkning. Att de talar om vinst här, 
tror Andersson bara beror på slarv. 

3.3 Balansräkning  
Balansräkningen har de två huvudrubrikerna Tillgångar och Skulder & Eget kapital.  

Tillgångar 
Tillgångarna uppgår totalt till knappt 1 202 tusen kronor. Nedan presenteras de med 
sin procentuella andel av totala tillgångar:  

Omsättningstillgångar 
Likvida medel (60 %) 

Kundfordringar (9 %) 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (6 %) 

Varulager (4 %) 

Likvida medel uppgår till 723 tusen kronor och är utan jämförelse den tillgång som 
har det högsta värdet. Storleken på denna post varierar väldigt över tiden beroende på 
när bidrag och anslag betalats ut till SISU. Pengarna ligger på ett bankkonto och 
behövs för löneutbetalningar, eftersom det dröjer innan nya bidrag kommer. (Intervju 
med Andersson 14.4.2003.) 

Kundfordringar och interimsfordringar visar att transaktioner och händelser bokförs, 
när de inträffar och redovisas för den period till vilken de hänför sig, vilket innebär att 
de redovisar enligt bokföringsmässiga grunder i SISU. 

Anläggningstillgångar 
Inventarier (21 %), skrivs av med 20 % per år. 

De aktiverar alla inventarier över 5 000 kr. (Intervju med Andersson 14.4.2003.) 

Skulder  
SISU har inga lån, utan alla skuldposter utgörs av krediter som uppstått i förbundets 
verksamhet. Skulderna presenteras nedan med sin procentuella andel av totala skulder 
och eget kapital. Alla skulder är kortfristiga: 

Bidragsförskott (7 %) 

Leverantörsskulder (42 %) 

Skatteskuld (1 %) 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (40 %) 

De olika bidragsgivarna gör sina utbetalningar vid lite olika tillfällen och bidrags-
förskott uppstår när de får projektpengar utbetalade, som sträcker sig till nästa 
räkenskapsår. Då förs den del som gäller nästkommande år över till det året. Det 
innebär att de matchar intäkter mot de kostnader som intäkterna möjliggör istället för 
att som i ett vinstdrivande företag matcha kostnader mot de intäkter som kostnaderna 
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genererar. Bidragen skall uppfylla specifika mål. På frågan om det kan hända någon 
gång att de inte uppfyller målet, svarar de att det är väldigt ovanligt. Det har skett 
någon gång att de inte startade upp ett projekt av olika skäl. Har de väl tagit sig an 
projektet har det aldrig hänt hittills att de inte har uppfyllt målet. Bidragsgivaren vill 
utan tvekan att de utnyttjar bidragen. Om de utnyttjar dem och gör ett bra jobb så är 
det en grund för fortsatt stöd för framtida projekt. Om bidragen inte nyttjas får före-
ningarna backning. (Intervju med Andersson och Eklund 14.04.2003.) 

Posterna leverantörsskulder samt interimsposter visar att transaktioner och händelser 
bokförs när de inträffar och redovisas för den period till vilken de hänför sig, vilket 
igen visar att de redovisar enligt bokföringsmässiga grunder i SISU. Det beror på att 
de måste redovisa vad de förbrukar varje år och då blir periodiseringar viktiga (Intervju 
med Andersson 14.4.2003). 

Eget Kapital 
Posterna i eget kapital presenteras nedan med sin procentuella andel av totala skulder 
och eget kapital.  

Balanserade vinstmedel (- 20 %) 

Föregående års resultat (1 %) 

Redovisat resultat (29 %) 

De balanserade förlusterna uppkom år 1996 och uppstod när de lade om räkenskaps-
året till kalenderår. Tidigare hade de brutet räkenskapsår. Då blev det en 18-månaders-
period men de bidrag som redovisats från framförallt kommun och landsting var bara 
för12 månader. Därtill expanderade de under denna period. Nästan samtliga verksam-
heter fick då ett underskott. Efter 1998 blir det totala egna kapitalet positivt igen. 
(Intervju med Eklund 14.4.2003.) Här hänger begreppet ”balanserade vinstmedel” med, 
trots att de menar att vinst inte är ett lämpligt begrepp i den här verksamheten. 

På frågan om vem som äger det egna kapitalet svarar de att det ägs av föreningen. Om 
verksamheten skall upphöra står det i stadgarna vilka ändamålsbestämmelser som 
gäller. Det kan i varje fall inte delas ut till medlemsorganisationerna utan skall gå till 
något bestämt ändamål. På frågan varför de använder själva begreppet ”eget kapital”, 
svarar Andersson att det begreppet egentligen blir fel i en förening, men hans tolkning 
av eget kapital i en förening är att det är organisationens kapital. ”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.” (Intervju 14.4.2003.) 

Det egna kapitalet är en buffert för framtiden. Enligt Eklund är det egna kapitalet i 
SISU lite för litet om det skulle inträffa något, så det skulle vara positivt om det ökade 
något. Men han tror inte att det är någon som tycker att det vore fel att tära på det om 
det behövs. (Intervju 14.4.2003.) De har inget uttalat mål för hur stor buffert de skulle 
vilja ha? På Örebro Läns Idrottsförbund, där Andersson också är redovisningsansva-
rig, har styrelsen tagit en målsättning att det egna kapitalet skall motsvara lönekost-



 

 
47 

nader för 6 månader. Men det blir svårare att nå det målet allt eftersom verksamheten 
växer och de får mer personal. (Intervju 14.4.2003.) SISU i Örebro Län ligger lägst i 
landet när det gäller kapitalet i förhållande till förbundets storlek. ”Vi gjorde en 
expansion för ett antal år sedan och då gjorde vi underskott ett år. Det var en akut 
likviditetskris och det enda strategiska beslut som är taget, där man tillät ett under-
skott som orsakades av en verksamhetsutveckling, därför att vi på sikt skulle få igen 
det, vilket också har skett. Vi fick en checkkredit i Idrottsförbundet, där det fanns en 
vilja för de visste, att om vi gjorde verksamhetsutveckling skulle vi få igen det.” 
(Intervju med Eklund 14.4.2003) Figur 2 visar en modell över balansräkningens poster. 

  Figur 2   SISU:s balansposter 31.12.1998 

Trots den stora posten likvida medel blir rörelsekapitalet negativt, dvs. kortfristiga 
skulder överstiger omsättningstillgångar. Enligt de själva är det egna kapitalet för 
litet och måste byggas upp för att få trygghet och stabilitet i organisationen. (Intervju 
med Eklund 14.4.2003.) 

4 Företagstermer 

På min fråga i vilken utsträckning de använder företagstermer när ekonomin diskute-
ras internt svarar Andersson att de aldrig diskuterar ekonomin internt, mer än när de 
skall göra bokslut. Personalen är ganska van att läsa resultatrapporter, eftersom resul-
tatrapporter utgör styrmedel för att hålla kontroll på verksamheten och då gäller det 
direkta intäkter/kostnader och framförallt kostnader, som de har på sina respektive 
föreningar/förbund. Annars finns det enligt Andersson ingen anledning att överhuvud-
taget diskutera de här frågorna. I ett vinstdrivande företag, menar han, är årsredovis-
ningen central medan den blir en bisats för SISU. Eklund och Andersson ser det inte 
som ett stort problem att använda begrepp som kommer från företagsvärlden, även om 
begreppen får en annan innebörd i deras sammanhang. (Intervju 14.4.2003.) 

5 Årsredovisningens användare  

5.1 Vem använder årsredovisningen? 
Eftersom den här studien har ett producentperspektiv är det producenternas syn på 
årsredovisningens användare som studeras. Innan det går att utreda vilken information 
användarna vill ha måste jag ta reda på vilka användarna egentligen är. På frågan vilka 
det är som läser den verbala berättelsen och de finansiella rapporterna, svarar Ander-

  Negativt 
 Inventarier Rörelsekapital
 248 Tkr 123 Tkr 
   Eget kapital 
 125 Tkr
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sson skämtsamt: ”Stig T. Ha ha ha.” Han samlar sig sedan och menar att årsredovis-
ningen går ut till samtliga medlemmar, till alla föreningar och riks, samt stat, kommu-
ner, landsting, ja alla bidragsgivare. Enligt Andersson har SISU ett förvaltningsansvar 
gentemot medlemmarna.(Intervju 14.4.2003.)  

Eklund säger: ”Jag har aldrig hört om någon som ”gått in” i den. Centralt 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 s a s. 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 och i konkurrens med andra studieförbund.”  

”Varje medarbetare är mån om att hålla sin budget inom de projekt som de jobbar 
med och gör det också. Jag ser helheten. Nu la vi en nollbudget för 2003, sen ser vi 
vad vi 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. Det är ett par poster i balansräkningen som jag håller koll på om 
de stämmer eller inte.” (Intervju 14.4.2003.) 

Andersson fortsätter: ”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.” (Intervju 
14.4.2003.) 

Är en organisation medlem i SISU centralt så är deras lokala organisation med 
automatik medlem i SISU lokalt. Det är främst de olika idrotterna som är medlems-
organisationer och det finns 69 idrotter i landet varav kanske 50 är verksamma i 
Örebro Län. De är medlemmar i SISU och kallas till årsstämman. Ingen betalar 
medlemsavgift till SISU, utan föreningarna är medlemmar i sina respektive riksorga-
nisationer exempelvis Svenska Fotbollsförbundet, som i sin tur är medlem i SISU 
Riks. Riksorganisationerna ansöker om medlemskap i SISU Riks. SISU är ansvarigt 
inför medlemsorganisationerna, som godkänner och har en viss röstlängd enligt 
stadgarna på årsmötet. Lokalt är det specialidrottsdistriktsförbunden typ Örebro Läns 
Fotbollsförbund osv. som är medlemmar.  

Hur mycket folk kommer på ett årsmöte? Sist var det 42 deltagare från 31 special-
idrottsdistriktsförbund. Det ansåg de vara riktigt bra, eftersom några är oerhört små 
utav de 50. På frågan vad som händer på ett årsmöte svarar Andersson, att de hade 
årsmöte för en vecka sedan och att det inte hände någonting. Det var ingen kommentar 
kring ekonomin.(Intervju 14.4.2003.)  

5.2 Vilken information vill användarna ha?    
Årsredovisningen behandlas på årsstämman, som går igenom och läser rubrikerna. 
Revisorerna läser upp sin revisionsberättelse och så lämnas ansvarsfrihet. Under de 17 
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år som Eklund varit med tror han att det aldrig varit någon fråga kring det ekonomis-
ka. Däremot har det varit någon diskussion där de exempelvis förklarat varför det 
blivit underskott. (Intervju 14.4.2003.) 

På frågan om SISU:s årsredovisning ligger till grund för några beslut svarar Ander-
sson att den egentligen inte gör det. Där kan han inte se någon likhet med årsredo-
visningens funktion 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. Han menar att det egentligen är ointressant hur årsredovisningens ekono-
miska rapporter 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. Man kanske skulle misstänka något 
slags redovisningsfusk.” (Intervju 14.4.2003.) 

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 kontroll 
på. Det kan vara intressant att jämföra SISU i Örebro län med andra. I den verbala 
berättelsen presenterar de dels jämförelser med övriga SISU-distrikt i landet och dels 
med andra studieförbund i länet för att ge en bild av verksamheten på olika sätt. 
(Intervju 14.4.2003.) 

5.3 Redovisningskrav från finansiärer? 
På frågan om det finns några finansiärer som ställer krav på redovisningen blir svaret 
att bidragsgivare kräver information med statistik gällande verksamhetens omfattning 
mätt i antal deltagare och studietimmar. Den informationen lämnas till SCB och går 
sedan vidare till de myndigheter som beviljar bidrag. Folkbildningsrådet ställer krav 
på en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse för att ett förbund skall få sam-
hällsstöd, dvs. få del av de statliga bidragen. Ingen ställer krav på den formella års-
redovisningen, eftersom den enligt SISU:s företrädare inte fyller någon funktion för 
någon intressent. 

5.4 Konkurrens eller samverkan? 
Statsbidragen till SISU är frysta och uppgår till ca 55 miljoner kronor, som fördelas 
inom SISU beroende på verksamhet. Det innebär i praktiken att SISU i Örebro Län 
måste öka sin verksamhet med 8-9 % för att få samma summa året därpå. SISU kon-
kurrerar således med SISU i andra län om knappa resurser. När det gäller landstings- 
och kommunbidragen så beror storleken av dessa på om de övriga studieförbunden 
ökar eller minskar sin verksamhet. SISU konkurrerar alltså även med andra studie-
förbund i Örebro län om de bidragen. Ibland talas det om att studieförbunden har 
fuskat genom redovisningen av sin verksamhet. De har då inte fuskat till sig pengar 
från kommunen utan från andra studieförbund utifrån en fast pott. 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 
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folkbildningen totalt sett som exempelvis rockmanifestationen på Järntorget i Örebro, 
en gemensam föreläsningsserie etc.(Intervju med Eklund 14.4.2003.)  

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 för-
troendet 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.) 

6 Årsredovisningen för 2001 

År 2001 är SISU bokföringsskyldigt enligt den nya bokföringslagen eftersom till-
gångarnas värde överstiger 30 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. SISU 
är ett bokslutsföretag enligt bokföringslagen eftersom dess årliga nettoomsättning 
uppgår till mer än 20 prisbasbelopp. Den löpande bokföringen skall dessutom enligt 
bokföringslagen avslutas med en offentlig årsredovisning eftersom antalet anställda i 
verksamheten i medeltal har uppgått till mer än tio. SISU har 16 anställda. Det betyder 
att SISU faller under lagstiftningen och måste följa bokföringslagen och årsredovis-
ningslagen. Nästa fråga i denna undersökning gäller vilka förändringar den nya bok-
föringslagen medfört i årsredovisningen 2001 jämfört med 1998?  

6.1 Den verbala berättelsen 
De kallar fortfarande hela rapporten för verksamhetsberättelse. Den verbala beskriv-
ningen har samma upplägg som 1998 med statistik och formulerade delmål för 2001 
åtföljda av en beskrivning av utfallet.  

6.2 Resultaträkning  
Intäkter 
År 2001 omsatte SISU 10 503 tusen kronor. Den stora ökningen jämfört med år 1998 
beror på bruttoredovisning av medlemsavgifter. Alla intäktsposter har ökat betydligt 
sedan 1998, vilket måste betyda att verksamheten har ökat och med den också bidra-
gen. I nothänvisningen till erhållna bidrag kan vi se att SISU har fått ett EU-bidrag 
också, för övrigt är det samma typ av bidrag som ökat i storlek sedan 1998. 

Kostnader 
Antalet kostnadsposter har minskat, då lokalkostnader, kontorskostnader, frakt- och 
transportkostnader samt reklam och PR-kostnader nu slagits samman till en post 
”Övriga externa kostnader”. Andersson förklarar detta med att han följt en mall som 
kom från Riksidrottsförbundet och att han inte har brytt sig särskilt mycket. 

Resultat 
Efter avskrivningarna redovisar de ett verksamhetsresultat som inte fanns 1998. För-
klaringen även till denna post är att Andersson har följt mallen. Verksamhetsresultatet 
uppgår till drygt 10 tusen kronor. Därefter redovisas finansiella intäkter med 39 tusen 
kronor, vilket gör att årets resultat blir drygt 49 tusen kronor. Förslag till disposition 



 

 
51 

av årets resultat redovisas fortfarande direkt efter resultaträkningen, men nu i en ny 
uppställning där begreppet balanserat resultat används istället för balanserad vinst. 

6.3 Balansräkning  
Tillgångar 
Totala tillgångar uppgår till knappt 2 166 tusen kronor. Posterna i balansräkningen 
presenteras i omvänd ordning jämfört med 1998. Likvida medel utgör fortfarande den 
största tillgångsposten. Nedan presenteras de olika tillgångarna med sin procentuella 
andel av totala tillgångar: 

Anläggningstillgångar 
Inventarier (10 %)    

Omsättningstillgångar  
Varulager (4 %) 

Kundfordringar (20 %) 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (7 %) Nu finns det en not med en 
specifikation, som visar att 
interimsposten består av 
upplupna cirklar, avräkning 
ÖLIF (Örebro Läns 
Idrottsfören.) mm. 

Likvida medel (59 %) 

Skulder och Eget kapital 
Eget kapital ser likadant ut som tidigare och presenteras nedan med sin procentuella 
andel av totala skulder och eget kapital.  

Balanserat resultat (28 %) 

Årets resultat (2 %) 

Kortfristiga skulder (70 %) 

Alla skulder är kortfristiga och ingår i samma poster som tidigare. Noten till interims-
skulder visar att den framför allt består av upplupna cirklar. Det finns inga lån.  

Jämfört med 1998 kan generellt sägas att det har tillkommit fler tilläggsupplysningar i 
noter. SISU har inte tagit fram någon kassaflödesanalys, vilket inte lagen heller kräver 
av dem. 

Andersson säger avslutningsvis att han tycker att det är problem med årsredovisnings-
lagen för att den är så anpassad efter just ett vinstdrivande företag och absolut inte 
passar in på en ideell organisation. Han tycker att det märks tydligt, när det kommer 
en ny revisorsassistent, som skall granska, att assistenten tittar på räkenskaperna 
utifrån att de skulle vara skattepliktiga. När de inte är det blir många saker ganska 
ointressanta att lägga ner energi och titta på. 
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Andersson tycker inte att lagarna är anpassade för ideella organisationer över huvud 
taget, eftersom de krav som finns där rimmar illa med en ideell organisation, där det 
finns andra saker än bara en resultat- och balansräkning, som är intressanta att titta på. 
Han säger vidare: ”Det som för ett affärsföretag 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 affärsföretag. Du mäter 
inte framgången genom att titta på resultatet. Därför blir resultatet i sig och balans-
räkningen 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.) 

7 Inomfallsanalys 

Gröjer och Stark beskriver den traditionella redovisningen i en affärsdrivande 
verksamhet i en input-outputmodell i redovisningstermer (Gustafson, 2006 figur 1.1). 
Figur 3 nedan är ett försök att illustrera hur redovisningen av SISU:s ideella 
verksamhet skulle kunna se ut i en modell där det som är unikt för SISU inkluderas 
modell av det som är unikt för SISU.  

 

 

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 3  Input – outputmodell i redovisningstermer av SISU:s verksamhet. Omarbetning av modell  
i figur 1:1 i Gustafson, 2006. 
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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 de bidrag som SISU erhåller och av de ideellt arbetande 
cirkelledarna som bidrar med frivilliga tjänster. Dessa resurser omvandlas till verk-
samhet, som utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och 
kulturellt. Output innebär framför allt kostnader eftersom de inte säljer sina tjänster. 
(För att inte modellen skall bli alltför komplicerad har inte deltagaravgifterna, som 
utgör små belopp, tagits med i ovanstående översiktliga modell.) SISU bedriver också 
viss uppdragsverksamhet om än i liten skala. 

SISU utgör en ideell förening av typ 2 enligt Hemströms typologi över svenska 
föreningar (Gustafson, 2006 figur 1.3), eftersom de säljer vissa produkter, men syftet är 
inte att verksamheten skall gå med vinst. 

7.1 Årsredovisningen 
SISU kallar hela rapporten för verksamhetsberättelse och i den ingår styrelsens 
berättelse, verksamhetsberättelse, statistik och de finansiella rapporterna resultat- och 
balansräkning med noter. 

7.2 Årsredovisningens användning 
Intresset för verksamhetsberättelsen och de finansiella rapporterna är enligt dem själva 
mycket svagt både bland medlemmar och internt i organisationen. SISU har ett för-
valtningsansvar gentemot medlemsorganisationerna, men medlemmarna betalar inga 
medlemsavgifter till SISU i Örebro län. Varje medarbetare är mån om att hålla sin 
budget inom de projekt som de jobbar med. De behöver inte titta på ett ekonomiskt 
utfall för att veta hur verksamheten går, det vet de ändå. Det är egentligen ointressant 
hur årsredovisningens ekonomiska rapporter ser ut.  

Årsredovisningens funktion i SISU liknar inte årsredovisningens funktion i ett vinst-
drivande företag i det att den inte ligger till grund för några beslut. Bidragen bestäms 
utifrån andra kriterier. Det är i princip SCB:s statistik som skickas vidare till de myn-
digheter som beviljar bidrag och som ligger till grund för bidragen. Det är omfatt-
ningen av verksamheten som värderas av bidragsgivarna eftersom antal deltagare och 
studietimmar utgör grunden för bidragen. Själva menar de att kvaliteten värderas av 
deltagarna som inte skulle offra sin tid på detta om de inte tyckte att det gav vad de 
förväntade, eftersom det är frivilligt att delta. När det gäller kulturarrangemang så 
värderas kvaliteten av bidragsgivarna, eftersom de skall godkännas innan bidragen 
betalas ut. 

7.3 Resultat 
Bidragssystemet gör att de ekonomiska resultat som framgår av resultaträkningen kan 
variera eftersom underlaget till bidragen grundar sig på verksamhetens omfattning ett 
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eller två år tidigare, vilket innebär att det kan bli underskott när verksamheten växer 
men det jämnar ut sig efter något år. De sämsta ekonomiska åren är de bästa verksam-
hetsåren!  

Verksamhetens omfattning är ett mått på framgång för SISU, förutsatt att verksamhe-
ten möter behov som finns i Örebro län. De beskriver årets resultat i antalet studie-
timmar, när det gäller studiecirkelverksamheten och i antalet kulturarrangemang samt 
antal personer som deltagit, när det gäller kulturprogram. De sätter upp delmål för sin 
verksamhet, som kan vara både kvantitativa och kvalitativa för att sedan utvärdera 
utfallet 

7.4 Eget Kapital 
Det egna kapitalet är en buffert för framtiden. De har inget uttalat mål för hur stor 
buffert de skulle vilja ha, men tycker själva att deras kapital är för litet och måste 
byggas upp för att få trygghet och stabilitet i organisationen. De menar att kapitalet 
ägs av SISU. Om verksamheten skall upphöra så kan det inte delas ut till medlems-
organisationerna utan skall gå till något bestämt ändamål.  

7.5 Övrigt 
Den redovisningsansvarige tycker att årsredovisningslagen är ett problem, för att den 
är så anpassad efter just ett vinstdrivande företag och absolut inte passar in på en 
ideell organisation.
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1 Inledning 

Denna beskrivning av Vårdförbundet är ett komplement till den beskrivning och 
analys av Vårdförbundet som görs i avhandlingen Normer och Praxis – tre föreningar 
och deras redovisning, Gustafson 2006. Här beskrivs redovisningspraxis i Vårdför-
bundet i sin helhet såsom den tagits fram i studien. Vid presentationen och analysen i 
kapitel 4-6 i avhandlingen har materialet hämtats från denna fallbeskrivning. 

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 över sina anställda. 
Det skulle dröja in på 1900-talet innan arbetsgivarna tvingades acceptera fackföre-
ningar 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 fack-
lig seger blev 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt, som gav anställda lag-
lig 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 
analytiker, 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 
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• påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt 

• påverka utvecklingen i samhällsfrågor (Stadgan s.9). 

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 läggning, 
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, egendom, börd eller ställning i 
övrigt. 
Vidare skriver de 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 grundläg-
gande 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. 

1.1 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.) 

1.2 En klubb 
Förbundet är helt och hållet till för sina medlemmar. I Falks indelning av den ideella 
sektorn i ”klubbar” och ”icke-klubbar” (Gustafson, 2006 avsnitt 1.3.2) är VF en klubb, 
som betjänar medlemmarna och där medlemskapet är begränsat till dem som betalat 
medlemsavgift. Falk särskiljer organisationer som tillhandahåller kollektiva varor/ 
tjänster och de som tillhandahåller privata varor/tjänster. VF tillhandahåller både 
privata och kollektiva tjänster och finns således både i fält a och c i Falks fyrfältare 
(Gustafson, 2006 figur 1.2).  
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2 Årsredovisningens framställning. 

År 1998 påverkas inte årsredovisningens utformning och innehåll av någon lagstift-
ning. De redovisare som framställer den kan i princip bestämma hur den skall se ut, 
om det inte är så att de är utsatta för andra påtryckningar, när det gäller utformning 
och innehåll. De kan ha påverkats av sin egen utbildning och sina tidigare erfaren-
heter. De revisorer, som granskar och i någon mån även fungerar som rådgivare, 
skulle kunna ha påverkat utformning och innehåll. 

2.1 Redovisarnas utbildning 
Persson, är kanslichef på VF sedan mars 2003 och har varit administrativ chef tidigare 
i 7 år. Hon har däremellan varit VD för ett riskkapitalbolag. Hon är inte engagerad i 
redovisningsfrågor idag men har varit. Hon är utbildad företagsekonom på Handels-
högskolan. Persson framhåller att hon som administrativ chef var den som hade hand 
om ekonomin och var ansvarig för den. När jag frågar henne vad det var som gjorde 
att de följde lagstiftningen 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 genomgripan-
de 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.” (Intervju 23.4.2003.) 

Sandegren jobbar som intendent just nu, men anställdes som sektionschef på ekono-
misektionen, när han kom hit. Innan dess kom han från standardiseringskommisionen 
som också är en ideell organisation där han också jobbade med ekonomin som sek-
tionschef eller kamrer. Han har jobbat på VF i 13 år och började med ekonomin. Idag 
har de lagt ut hela ekonomin på avdelningarna och Sandegren fungerar idag som en 
kontaktperson som jobbar lokalt som ett bollplank till de lokala avdelningarna, när det 
gäller hyror och ekonomin över huvud taget. Han har aldrig släppt ekonomin utan 
funnits med i bakgrunden. (Intervju med Sandegren, 7.5..2003.) 

Den nuvarande ekonomisamordnaren som jag inte kunde träffa då han var långtids-
sjukskriven är också utbildad företagsekonom. Han har enligt Persson inte format om 
redovisningen, sedan han fick ansvaret. Lindberg, har jobbat i den här organisationen 
och är väldigt fostrad i just den här miljön. Hon kan allt om förbundet. Sandegren 
framhåller att de nya som har kommit tillför en hel del kompetens. Han menar att 
administrationen liknar ett företag väldigt mycket och inte är särskilt annorlunda 
(Intervju med Sandegren, 7.5.2003 och Persson, 23.4.2003.) 

2.2 Revisorns roll 
Genom att låta räkenskaperna revideras av revisorer ökar rapporternas tillförlitlighet. 
Vi måste kunna lita på informationen i årsredovisningen. VF har förutom en aukto-
riserad revisor också verksamhetsrevisorer som granskar att VF gör det de ska verk-
samhetsmässigt. Verksamhetsrevisorerna kommer från förbundet, de har jobbat som 
ordförande på avdelningarna, suttit i styrelsen, så de kan verksamheten. Sen har varje 
liten lokalavdelning sin revisor, då de har sin egen ekonomi. Även om de i framtiden 
inte kommer att vara egna juridiska personer så måste de ha en lokal granskning med 
båda sorters revisorer. Alla revisorer väljs på kongressen. Årsmötet bestämmer verk-
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samheten och sedan måste VF genomföra den eller förklara varför de inte gjort den. 
De olika revisorerna jobbar mycket ihop och har sina egna interna möten för att kolla 
av hur det fungerar. Sandegren tycker att deras auktoriserade revisor förstår den här 
sektorn och framhåller att de försöker använda revisorn som rådgivare också. (Intervju 
7.5.2003.)  

Deras auktoriserade revisor har även andra fackförbund och liknande organisationer 
som klienter, vilket Persson tycker är en fördel eftersom diskussionerna ändå blir lite 
annorlunda än i ett aktiebolag. 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. 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.”(Intervju 23.4.2003.) Sandegren tror däremot att det är revisorn som har 
påverkat dem att följa bokföringslagen, vilket de i princip har försökt göra hela tiden.  

Revisorerna får skriva under på att informationen är trovärdig och att det finns en 
överensstämmelse mellan rapporterna och de fenomen de avser att rapportera om samt 
att transaktioner och händelser är återgivna på ett korrekt sätt. Vidare skall de garan-
tera att informationen är neutral i den utsträckning som det är möjligt och att det inte 
finns någon bias. Syftet med revisionen är att risken för väsentliga fel skall minska, 
men den utgör ingen garanti för att det inte finns några fel. I revisionsberättelsen står 
följande att läsa: 

 
Revisionsberättelse 
Till kongressen i Vårdförbundet 
 
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Vård-
förbundet 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 inne-
håller 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 för-
hållanden 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. 
 
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 
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att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Stockholm 23/6 1999 
 
Benny Wieweg Randi Eriksson  Elisabeth Sjöström 
Auktoriserad revisor 

 

Revisorerna skriver att de granskat ett urval och inte gjort en totalgranskning, men 
menar att urvalet är tillräckligt stort för att de skall kunna uttala sig om styrelsens 
förvaltning och tillstyrka att balans- och resultaträkning fastställs. Det går inte att 
utläsa av revisionsberättelsen huruvida man har granskat verksamhetsberättelsen, dvs. 
den verbala beskrivningen av vad som åstadkommits i verksamheen. På min fråga 
svarar Persson: ”Ja de förtroendevalda gör det rätt så aktivt, men det gör den aukto-
riserade 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 
båda två har suttit i förbundsstyrelsen. De granskar, besöker lokala avdelningar och 
träffar oss regelbundet och brukar följa verksamheten. Sedan försöker de också att 
granska ekonomin men där är de väldigt beroende av KPMG. (Intervju 23.4.2003.) 

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 har inte lika mycket att säga till om där. (Intervju 7.5.2003.) 

3 Årsredovisningen för 1998 

VF kallar hela rapporten för verksamhetsberättelse och i den ingår förvaltningsbe-
rättelse, resultat- och balansräkning med noter samt statistik över medlemsutveck-
lingen. Det är dessa senare rapporter som VF benämner årsredovisning. För att få 
enhetlighet i beskrivningen av föreningarna kommer hela rapporten i denna studie 
fortsättningsvis att kallas för en årsredovisning, som innehåller en verbal berättelse 
dvs. berättelser med ord och finansiella rapporter dvs. berättelser med siffror. 

3.1 Den verbala berättelsen         
Antalet anställda uppgick 1998.12.31 till 84 personer centralt och 100 personer lokalt. 
Den verbala berättelsen om verksamheten är uppbyggd kring den vision, Vårdförbun-
det 2007, som förbundet antog på kongressen 1997 och de mål som är kopplade till 
den. De skriver ”Genom att utforma verksamhetsberättelsen efter visionen och de pri-
oriterade målen blir det också möjligt att följa arbetet som förbundet bedriver och se 
om vi når upp till, eller är på rätt väg, mot de mål som vi satt upp för vårt arbete”. De 
skriver vidare att en stor del av det fackliga arbetet utmynnar ur möten mellan män-
niskor. Det är i dessa möten som värdefulla erfarenheter utbyts och idéer föds. 

Ewa Fernvall som är förbundsordförande skriver att fackförbunden befinner sig i en 
brytningstid. De är på väg mot ett modernare arbetssätt, anpassat efter de behov och 
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önskemål som dagens människor har. Vårdförbundets medlemmar blir allt mer hög-
utbildade och deras självständighet i yrkeslivet ökar. De förtjänar ett modernt, själv-
ständigt och initiativtagande fackförbund. Vårdförbundet antar utmaningen och har 
ambitionen att leva upp till de förväntningarna. (Verksamhetsberättelsen s.5.) 

De beskriver 12 olika mål. Det första målet gäller kvalitén på hälso- och sjukvården. 
De vill att resurserna i hälso- och sjukvården säkerställer en god kvalitet och att en 
strukturförändring från slutna till fler öppna vårdformer ska ske. I det arbetet ingår att 
upprätta ett instrument för vägledning av verksamhetens kvalitetsutveckling. De kon-
staterar att huvudmännen har misshushållat med de anställda, vilket medför risker för 
bland annat utbrändhet som på sikt kan få konsekvenser för kvaliteten. I sin utvärde-
ring av om målet har uppfyllts skriver de: ”Målet att resurserna i hälso- och sjukvår-
den ska säkerställa god kvalitet kan inte anses som uppnått utan arbetet måste fort-
sätta”. 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 resur-
serna skall ”förvaltas på ett för medlemmarna effektivt och kvalitativt sätt”. I utvär-
deringen 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. Antalet 
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.” 

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 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 förbunds-
styrelsen som bestämmer vad som är rätt saker utifrån kongressmålen 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.” Persson fortsätter: ”Vi har en konfliktfond och vi har kapital 
som vi ska ha avkastning på. Vi har en kapitalförvaltningspolicy och vill följa ungefär 
marknaden minst. Det är en lönsamhet som går att mäta.” (Intervju 23.4.2003.) 

Sandegren menar att det är dåligt när det gäller effektivitetsmått och fortsätter: ”Cash 
flow varianten är intressant att se. Vi kan mäta eget kapital, men inte t ex räntabilitet 
det är klart ointressant. Vi kollar att vi har tillgångar som täcker konfliktmål, att vi 
har tillräckligt mycket avsatt för att kunna ta en konflikt. Hur stor konfliktfonden skall 
vara finns formulerat. Vi tittar på fonderna, att inte har urholkats. Just nu är värdena 
i fonderna inte lika stora som tidigare, men det betyder inte att vi inte uppfyller målen. 
Det gör vi fortfarande.”  
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Han fortsätter: ”Det finns en massa sätt att uppnå kostnadseffektivitet. Vi reser mycket 
och det gäller att hitta ett billigt resande. Tillsammans med de andra förbunden 
jobbar vi med att hitta vissa gemensamma lösningar och avtal. Vi har regler för att 
resandet inte får bli hur dyrt som helst. Vi bor sällan på femstjärniga hotell osv. 
Representation förekommer men det är inte alls något som man kan ifrågasätta. Detta 
är ett kvinnligt förbund, det märks när det gäller representation tycker jag, vilket är 
ganska trevligt.” (Intervju 7.5.2003.) 

Efter den beskrivande delen av de olika målen kommer en förvaltningsberättelse samt 
en resultat- och balansräkning med noter.  

Förvaltningsberättelse  
Förvaltningsberättelsen innehåller kommentarer till resultat- och balansräkning med 
en jämförelse mot föregående år. Vissa förklaringar lämnas till de förändringar som 
uppstått jämfört med föregående år. De säger att det som ligger bakom siffrorna i stort 
sett är beskrivet i resten av verksamhetsberättelsen, men det finns ingen tydlig kopp-
ling mellan berättelserna och siffrorna. 

3.2 Resultaträkning  
Resultaträkningen innehåller inga nothänvisningar. 

Intäkter 
År 1998 omsatte VF knappt 188 millioner kronor om vi inkluderar finansiella intäkter. 
Begreppet intäkter används som en sammantagen rubrik för alla inkommande medel. 
SEA-avgifter (Stadstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa) redovisas som 
intäkter men vidarebefordras direkt med exakt samma belopp, vilket gör att de inte 
ingår i totala intäkter. Det finns sju olika intäktsposter. De presenteras nedan med sin 
procentuella andel av totala intäkter inom parentes: 

Medlemsavgifter (82 %)  redovisas brutto och sedan dras avdelningarnas andel av 
 medlemsavgiften av direkt under intäktsrubriken.  

Bidrag (2.4 %). 1) 

Annonser (7 %).  

Prenumerationer (0.1 %) 500 prenumeranter av medlemstidningen, som inte är 
medlemmar 

PR-material och böcker (2.3 %) 

Övrigt (0.6 %) 

Finansiella intäkter (5.6 %) utgörs av både aktieutdelningar, reavinster och 
ränteintäkter. 

 
1) De har fått en del bidrag för en SEA-verksamhet som de inte har kvar längre samt en del bidrag för 

biståndsverksamhet mot Ryssland, Öststaterna, Filipinerna etc. VF bygger upp deras fackförbund inom 
vården. De har även fått en del arbetsmiljöutbildningsbidrag, när de har bedrivit utbildningar för TCO. 
Bidragen kommer från SIDA och TCO. (Intervju med Sandegren, 7.5..2003.) 
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Kostnader 
Resultaträkningen är kostnadsslagsinriktad och innehåller 16 olika kostnadsposter. 
Posterna presenteras nedan med sin procentuella andel av totala kostnader inom 
parentes: 

Personalkostnader (41.6 %) 

Resor (5.8 %) 

Arvoden förlorad arbetsförtjänst (1.5 %) 

Kurs- och konferenskostnader (0,7 %). 

Kontorskostnader (5.9 %). 

Externa tjänster (6.1 %) 

Tryckkostnader (7.3 %) 

Reklam & PR (1.8 %) 

ADB-kostnader (7.9 %) 

Avgifter till andra organisationer (7.3 %) 1) 

Bidrag till andra organisationer (0.9 %) 2) 

Fastighets- och lokalkostnader (7.8 %). 

Aktieägartillskott (0.2 %) 

Övriga kostnader (1.5 %). 

Avskrivningar (2.4 %) 

Skatt (1.5 %) 
1) Här utgör avgifter till TCO en stor post. TCO består av 17 fackförbund och är uppbyggt så att 

fackförbunden betalar 90 kronor/medlem till den gemensamma verksamheten. (Intervju med Persson, 
23.04.2003) 

2) De är med i ett antal internationella organisationer. (Intervju med Persson, 23.4.2003.) 

På frågan varför de valt att använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning svarar 
Persson: ”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. Om det fanns tydliga om-
råden 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 23.4.2003.) Persson menar att de inte har haft ett tillräckligt bra system för att 
kunna följa vad som är centrala och lokala kostnader. När de bytte budgetsystem 
införde hon att de skulle ha kontroll på exakt vad varje avdelning kostade, men hon 
lyckades aldrig ändra folks beteende så att de fördelade alla kostnader på lokala av-
delningar, för de tyckte att det var alldeles för jobbigt. 
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Sandegren berättar att de hade funktionsredovisning för några år sedan. ”Då talade vi 
bara om att styrelsen har kostat så mycket, beslutsorgan så mycket, informationsverk-
samheten så mycket. Det var mycket diskussion när vi gick över till kostnadsslagsre-
dovisning.” Han tyckte inte att det var helt fel med funktionsredovisning men menar 
att det inte går att följa år från år. Jämförelsesiffror blir missvisande. (Intervju 7.5.2003.) 

De tillämpar matchningsprincipen. Persson menar att de fungerar på samma sätt som 
ett bolag. Hon ser ingen skillnad med ett bolag. Hon säger sedan att det kan hända att 
de inte använder principen 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 
23.4.2003.) Medlemsavgifterna skall täcka kostnaderna. Kostnaderna genererar inte 
medlemsavgifter. 

Sandegren 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 stäm-
man kommer i år. De kostnader vi lägger ner på stämman de 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 skuld-
föra intäkterna som en förhandsbetalning. Det är vedertagna principer.” (Intervju 
7.5.2003.) Det är bidragen som matchas mot de kostnader som bidragen möjliggör och 
inte tvärtom som i traditionell redovisning där kostnaderna matchas mot de intäkter 
kostnaderna genererar. Det blir en omvänd matchning. 

De tillämpar försiktighetsprincipen enligt Sandegren som vilket företag som helst. På 
frågan om de skulle kunna ha ett intresse av att vara ”oförsiktiga” svarar han: ”Ja, vi 
vill naturligtvis visa att det här inte är ett förbund som står på ruinens brant. Vi vill 
visa att vi har en god ekonomi och är en part att räkna med och att vi förvaltar våra 
tillgångar väl. Vi ska ha ett stort kapital som täcker våra konfliktmål och vi skall se 
starka ut. Vi måste framstå som en solid firma. Vi har t ex investerat jättemycket 
pengar i vårt medlemssystem och det kan man ju möjligtvis, om man har en dålig 
ekonomi betrakta som en investering och skriva av på ett antal år, men vi tar kostna-
den programutveckling när den kommer.” (Intervju 7.5.2003.) I figur 1 visas en modell 
över resultaträkningens poster för år 1998 
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1) De betalar skatt på fastigheten och förmögenheten samt på utdelning och räntor 

                            Figur 1  Vårdförbundets resultatposter 1998 
 
Resultat 
Resultatet utgörs av skillnaden mellan intäkter och kostnader. VF:s resultat påverkas 
också av avsättningar och ianspråktaganden av olika fonder. De gör en avsättning till 
periodiseringsfond, som är en obeskattad reserv, vilket ger dem skattekredit.  Sedan 
görs avsättningar till och ianspråktaganden från olika fonder inom det egna kapitalet. 

 Medlemsavgifter 154 Mkr 
 Bidrag 5 Mkr 
 Annonser 13 Mkr 
 Prenumerationer 0,2 Mkr 
 PR-material/böcker 4 Mkr 
 Övrigt 1 Mkr 
  177,2 Mkr 

Olika 
Kostnadsslag 

- 184 Mkr 

Avskrivningar 
- 4,5 Mkr 

   Finansiella 
     Poster 
  + 10,5 Mkr 

Avsättning till 
Periodiserings-

fond 
- 1,6 Mkr 

Avsättningar till/ 
ianspråktaganden 
från olika fonder. 

+ 2,7 Mkr 

     Skatt 
- 2,9 Mkr 

Avsättning till olika 
fonder inom eget kapital 

Ianspråktagande av olika 
fonder inom eget kapital 

Kostnader

Kostnader

Intäkter

Avsättning för att få 
skattekredit.

Intäkter

Resultat = 
- 2,8 Mkr 

Kostnad 1) 

Kostnader
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Skillnaden mellan intäkter och kostnader tillsammans med avsättningar och ian-
språktaganden av fonder för 1998 är – 2,8 miljoner kronor. 

Vad säger egentligen posten ”Resultat” i en förening som VF? Persson svarar: 
”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 resultat. Det är ett eko-
nomiskt resultat, det tycker jag nog. Det är inte ett totalt resultat men ett resultat av 
den ekonomiska förvaltningen.” (Intervju 23.4.2003.) 

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 ju t ex mot-
parter som banken som skall kunna läsa och kolla att vi är kreditvärdiga. I balans-
räkningen kan de se det, men just resultaträkningen, eftersom resultat är ett mått på 
prestation i ett företag. Men här är det något annat, fast det ser likadant ut. Dis-
kussionen har aldrig varit uppe.” (Intervju 7.5.2003.) 

1998 har VF ett negativt resultat på – 2.8 Mkr. Jag frågar vad ett negativt resultat 
innebär, om det är bra eller dåligt. Sandegren säger att det inte behöver vara något 
dåligt. Det kan vara så att de gör viss verksamhet ett år som kräver stora insatser, men 
har de medel för att finansiera det så är det ok. Men däremot får de inte äta upp det 
egna kapitalet, utan se till att det kommer tillbaka. Idag är det inte läge att höja 
medlemsavgifterna utan det gäller att ha kontroll över kostnaderna! De får inte ta på 
sig en för stor kostym, de löpande kostnaderna får inte växa för mycket. (Intervju 
7.5.2003.) 

På frågan vad som är bra och vad som är dåligt och när de har lyckats svarar Persson: 
”Om man ser det i lite längre perspektiv, så ska vi till att börja med hålla medlems-
avgifterna så låga som möjligt. Men om man utgår från att det är givet att medlems-
avgifterna 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 nollresultat på medlemsavgiften. Om ett stort överskott 
beror på att vi inte har gjort tillräckligt mycket verksamhet är det ett dåligt resultat. 
Det handlar mer om värdet i det. Ett positivt ekonomiskt resultat är ett dåligt resul-
tat.” (Intervju 23.4.2003.) 

”Med ett stort överskott blir kraven från lokalavdelningarna att de skall ha mer resur-
ser. När jag var ny hade vi besparingsprogram och vi såg hotbilden av en snöboll som 
rullade när underskotten växte och blev större och alla blev jättenervösa. Då fick vi 
överskott i flera år i rad och då hade vi ganska många miljoner över. Nu har pendeln 
svängt åt andra hållet för nu har vi haft överskott ett tag och då tycker politikerna att 
vi har mycket pengar och börjar slänga de omkring sig, så nu är jag jätteorolig igen 
att vi har för stor kostym. Så det är hela tiden ett annat spel, lite så är det ju i företag 
också att man kan investera mer eller mindre och man kan öka lönerna mer eller 
mindre. Man lever i nuet och så tänker man framtiden som nuet och sedan agerar man 
och hinner inte alltid ställa om i huvudet om vi nu är på väg till ett underskott i år, 
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vilket jag tror att vi är, så gäller det att slå till nu men då lever de flesta i att vi har 
haft överkott.” (Intervju 23.4.2003.) 

Sandegren menar att resultaträkningen måste kopplas till budgetprocessen. Varje 
avdelning 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 resultatet blir som det står i budgeten så är det bra. 

Jag frågar om de mäter resultatet genom att se hur nära budgeten det ligger svarar 
Sandegren: ”Ja, egentligen är det så, men man vet inte om man har gjort rätt akti-
viteter, om det är de budgeterade aktiviteterna som ställer till med resultatet och inte 
någonting annat, det kan ju vara så också.” Det betyder att kopplingen till verksam-
heten som beskrivs i verksamhetsberättelsen är viktig, men i den hittar jag inga kro-
nor. Sandegren berättar att de har ett budgetverktyg som heter kompassen och där 
finns alla siffror. Möjligheten finns att göra en koppling mellan verksamheten och 
siffrorna för att kunna se vad pengarna har använts till. Han fortsätter: ” I princip 
skulle man kunna ta fram det. Det blir kanske för mycket siffror. Kompass är uppbyggt 
så att man kan summera på de nivåerna. Det går och det gäller att använda de fina 
verktyg vi har och att skapa en förståelse för hur man använder det och varför. Det 
finns andra mål än de rent uppföljningstekniska som styr ibland. Idén med uppbygg-
naden av vårt budgetsystem är att vi ska kunna gå in och se att så här mycket pengar 
har vi lagt ner på det här delmålet. Det kan vi göra men jag tror inte vi har gjort det, 
men det går. I början kanske vi försökte det. Sen skall folk förstå vad vi gör och så 
skall styrelsen tycka att det här är relevant.” (Intervju 7.5.2003.) 

Även i ett fackförbund handlar det om ekonomistyrning. De måste hålla reda på 
pengarna och folk måste agera och vården måste följa upp att de gör det de ska och att 
det kostat ungefär det de tänkt och om det inte gjorde det så måste de veta varför. De 
har en skyldighet i förhållande till medlemmarna att redovisa vad de använde pengar-
na till och då måste de göra det på något sätt som är genomskinligt. Persson säger: 
”När jag var ny jobbade vi mycket med den interna planeringsprocessen. Vi gjorde en 
modell där vi utgick ifrån långsiktiga visioner, tvåårsmål, ettårsmål och aktiviteter. 
Precis allting vi gjorde fanns nedbrutet på aktivitetsnivå och det gick att följa upp till 
vilket övergripande mål det hörde. Nu har jag varit borta ett tag så just nu fungerar 
inte det. Men det var inget som vi använde oss av externt. Min tanke var att vi också 
skulle kunna redovisa det externt i verksamhetsberättelsen och visa att nu har vi lagt 
så här stor del av resurserna på det här området, men så långt kom vi aldrig.” 
(Intervju 23.4.2003.) 

I ett vinstdrivande företag skiljer de på vad som är externt och internt. Jag frågar om 
det är någon skillnad i Vårdförbundets verksamhet. Kan det som planeras internt 
också vara intressant för externa intressenter? Persson svarar att det kan vara så 
ibland: ”Det är t ex politiskt intressant hur mycket vi lägger på central resp. lokal 
verksamhet. Det kan vara intressant att redovisa och det har vi gjort periodvis. Det 
kan också vara intressant att redovisa hur mycket som går till olika områden. Men det 
är ändå en skillnad på den interna och externa redovisningen även i vårt fall.” 
(Intervju 23.4.2003.) 
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3.3 Balansräkning 
Vårdförbundets balansräkning har två huvudrubriker: Tillgångar samt Skulder och 
Eget kapital.  

Tillgångar 
Totala tillgångar uppgår till 234 miljoner kronor. Nedan presenteras samtliga 
tillgångsposter med sin procentuella andel av totala tillgångar:  

Omsättningstillgångar 
Kassa och bank (7.5 %) 

Medlemsfordringar (3.9 %)1 

Kundfordringar (0.8 %) 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (4.9 %) 2) 

Övriga fordringar (1.1 %) 

Skattefordringar (0.6 %) 
1) Posten medlemsfordringar visar att de redovisar medlemsavgifterna enligt bokföringsmässiga grunder 

och inte enligt kontantprincipen.  

2) Kundfordringar och interimsfordringar visar att transaktioner och händelser bokförs, när de inträffar 
och redovisas i de finansiella rapporterna för den period till vilken de hänför sig. 

De flesta medlemsfordringar är ganska korta. Alla fordringar som är äldre än 3 måna-
der anses vara osäkra. De försöker kräva in medlemsfordringar men kan inte gå till 
inkasso. (Intervju med Sandegren, 7.5..2003) 

Anläggningstillgångar 
Aktier i dotterbolag (0.1 %) 

Aktier i fondandelar (55.2 %) 

Obligationer och värdepapper (15 %) 

Andra långfristiga fordringar (1.7 %) 

Bostadsrätter (0.2 %) 

Inventarier (3.5 %) 

Byggnad (4.9 %) 

Mark (0.6 %) 

Värdepapper är utan jämförelse den största tillgångsposten 164,5 miljoner kronor. 
Värdepapper har värderats till anskaffningsvärdet. Noten ger information om mark-
nadsvärdet, men inte vilka placeringar som gjorts. Relativt sett har alla andra till-
gångar ett lågt värde. Näst i storleksordningen kommer fastigheten med ett bokfört 
värde på 12,9 miljoner kronor. Datorutrustning och telefonväxlar skrivs av på 3 år, 
övriga inventarier på fem år. Byggnaden skrivs av med 2 % på anskaffningsvärdet per 
år. 
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Skulder och eget kapital. 
Skuldposterna och posterna under eget kapital presenteras nedan med sin procentuella 
andel av totala skulder och eget kapital. VF har inga lån utan enbart sådana kortfristiga 
skulder som är en följd av förbundets verksamhet och som då ingår i rörelsekapitalet. 

Kortfristiga skulder 
Skulder till närstående organisationer (1.1 %) 

Leverantörsskulder (3.7 %)   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (5.6 %)   

Övriga kortfristiga skulder (1.1 %) 

Leverantörsskulder samt interimsposter visar att transaktioner och händelser bokförs 
när de inträffar och redovisas i de finansiella rapporterna för den period till vilken de 
hänför sig, dvs. 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. (Intervju med Sandegren, 7.5.2003.)  

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder (7.4 %) 

Eget kapital 
Eget kapital består av fem olika fonder, samt Balanserade vinstmedel och Årets 
resultat. 

Konfliktfond (72.6 %) 

Trygghetsfond (1.4 %) 

Reparationsfond (1 %) 

ADB-fond (3.4 %) 

Internationella fonden (1.8 %) 

Balanserade vinstmedel (2.1 %) 

Årets resultat (- 1.2 %) 

I förvaltningsberättelsen finns en detaljerad uppställning över förändringen i det egna 
kapitalet under året. På sikt skall de inte ha överskott, men de har byggt upp ett kapital 
som främst består av konfliktfonden. Den är lika stor som två konflikter av den storle-
ken de hade 1995/1996. De har indexreglerat konfliktfonden, så att de följer konsu-
mentprisindex och gör årliga avsättningar. Det förekommer en diskussion angående 
konfliktfondens storlek, därför att politikerna inte tror att de kommer att ha så stora 
konflikter i framtiden. Det är en intressant fråga. Som ekonom tycker Persson att det 
är bra att ha konfliktfonden. (Intervju 23.4.2003.) Konfliktfonden utgör den största 
posten. Enligt kongressbeslut skall fonden under åren 1997-2001 byggas upp till 170 
Mkr omräknat till 1997 års penningvärde. I händelse av konflikt så får de utnyttja 
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konfliktfonden. Den är låst och det är styrelsen, som fattar beslut om när de får ut-
nyttja konfliktfonden.  

Trygghetsfonden gjordes i samarbete med facket för personalåtgärder. VF har ett avtal 
med facket om hur fonden ska kunna utnyttjas. SRK:s stadgar Trygghetsfonden gjor-
des när förbundet var ungt och det fanns någon sorts otrygghet i arbetsgivar-/arbets-
tagarorganisationen. Det var ett annat sätt att förhålla sig mellan fack och arbetsgivare. 
Egentligen är den fonden ganska otidsenlig. (Intervju med Persson, 23.4.2003.) Enligt 
Sandegren är de övriga fonderna egentligen inga fonder utan bara en form av eget 
kapital. 

Enligt Persson 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 löne-
utveckling. (Intervju 23.4.2003.) Sandegren menar däremot att det är VF som äger 
kapitalet. De har inga skulder. Möjligtvis kan man enligt honom säga att medlem-
marna äger pengarna, men de kan inte göra anspråk på dem. Det är förbundets pengar. 
(Intervju 7.5.2003.) 

Jag frågar om de har diskuterat om begreppet eget kapital är lämpligt med tanke på att 
det inte är ett ägarkapital som i ett vinstdrivande företag. Sandegren svarar: ”Det finns 
ett eget kapital som förbundet har. Förbundskapital skulle vara en alternativ beteck-
ning, men det finns ju inget annat eget kapital än förbundets.” (Intervju 7.5.2003.) 
Modellen i figur 2 visar den faktiska storleken på olika balansposter och relationen 
dem emellan. 

Figur 2  Vårdförbundets balansposter 31.12.1998 

Balanserade vinstm. + 
Årets resultat 2,1 Mkr 

 Rörelsekapital 17,2 Mkr Periodiseringsfond 17,3 Mkr 
 
 
 
 
 
 Värdepapper  Konfliktfond 
 168,5 Mkr 170 Mkr 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiella anl.tillg. 21,4 Mkr  Övriga fonder 17.7 Mkr 



 

 
74 

4 Företagstermer 

På min fråga om de medarbetare i förbundet, som inte är ekonomer, förstår alla dessa 
redovisningstermer, svarar Persson: ”De som inte är ekonomer talar inte om intäkter, 
kostnader eller resultat, för de kan inte ens de begreppen.” Persson är också tveksam 
till om medlemmen generellt kan förstå balans- och resultaträkningen. Hon menar att 
det handlar om intresset för det. Om de ger sig tid att läsa en årsredovisning, så är den 
rätt förklarande. Sandegren tror att de möjligen kan förstå, men han tror inte att de 
lägger ner så mycket tid på det.  

På frågan varför de valt att följa lagstiftningen och redovisa med begrepp och upp-
ställningar som är svåra för medlemmen att förstå, svarar Persson: ”Det såg ut så när 
jag kom och jag har aldrig tänkt på att man skulle göra om det på något mer genom-
gripande sätt. Att följa en allmän sed blir tydligt, något som folk förstår och som är 
brukligt och det finns definitioner. Jag vet inte hur man skulle göra annars. Skulle 
man göra på något helt annat sätt?” (Intervju 23.4.2003.) 

5 Årsredovisningens användare  

5.1 Vem använder årsredovisningen? 
Eftersom den här studien har ett producentperspektiv är det producenternas syn på 
årsredovisningens användare som studeras. Innan det går att utreda vilken information 
användarna vill ha måste jag ta reda på vilka användarna egentligen är. På min fråga 
vilka det är som använder verksamhetsberättelsen och årsredovisningen svarar 
Persson: ” Nu har vi bestämt oss för att den i första hand är producerad för medlem-
marna. 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 vi egentligen skrev den för var inte särskilt klart.” (Intervju 
23.4.2003.)  

Sandegren tillägger: ”Förutom medlemmarna 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 gäller affärsrelationer. Då vill man se en årsredovis-
ning, att vi har pengar och en bra ekonomi.” (Intervju 7.5.2003.) Sandegren framhåller 
att beslut kan fattas inom organisationen utifrån en årsredovisning som exempelvis 
visar en stark ekonomi. Då kan de planera vilka insatser de skall göra framöver.  

Kongressen är VF:s stämma. Revisorerna kommer till kongressen och talar om ifall 
VF har skötts sig eller inte. De läser upp revisionsberättelsen och styrelsen får ansvars-
frihet. Det är gentemot medlemmarna som VF har ett förvaltningsansvar. Sandegren 
framhåller att de förvaltar medlemmarnas pengar. 
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5.2 Vilken information? 
På min fråga om medlemmarna vill se siffror eller beskrivningen av de verbala målen, 
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 
intresserad av det också.” (Intervju 23.4.2003.) 

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 de 
inte har gjort av med för mycket pengar, men tror inte att de går in i detalj. (Intervju 
7.5.2003.) 

Jag undrar om det fattas några beslut utifrån informationen i årsredovisningen och 
frågar om årsredovisningen kan vara en slags grund för om medlemmarna skall fort-
sätta sitt medlemskap eller inte. Persson tror 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 medlemsvärdet och försöker 
beskriva verksamheten ur ett medlemsperspektiv för medlemmarna. (Intervju 
23.4.2003.)  

Det finns avtal med banker, som innebär att de vid en konfliktsituation har rätt att ta 
lån. Det kan vara bättre att låna pengar med sina värdepapper som säkerhet än att sälja 
dem. Ofta är det så de gör. Sedan kanske de realiserar en del av tillgångarna i värde-
papper men under ordnade former.(Intervju med Sandegren, 7.5..2003.) Det måste 
innebära att det väsentliga för banken är att värdepappren existerar som säkerhet och 
inte hur årsredovisningen ser ut.  

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. (Intervju 
7.5.2003.) Enligt Persson lever de inte i en konkurrenssituation med andra fackförbund 
utan det är ganska tydligt för ett yrkesförbund vilka de skall organisera. (Intervju 
23.4.2003.) Möjligen på lärarsidan säger Sandegren. Det finns ju vårdlärare, men det är 
så lite pengar, så det är marginellt. Det finns ingen konflikt utan istället en vilja att 
lösa det här till medlemmarnas bästa. (Intervju 7.5.2003.) 

Jag frågar om deras fokus på medlemmarna har påverkat deras framställning av 
årsredovisningen. Sandegren svarar: ”Jag tycker kanske inte att det finns någonting i 
redovisningen som gör att den är mer lättillgänglig för medlemmarna än för någon 
annan. Jag tycker inte att sista upplagan är så där stenklar. Personligen tycker jag 
inte att den är lättare för medlemmen att tränga igenom. Vi kanske skulle förtydliga 
den med någon annan bild. Funktionsredovisningen hade sina poänger.” (Intervju 
7.5.2003.) 

Om de får stora överskott kräver lokalavdelningarna att få mer resurser. Av det skälet 
frågar jag om inte avsättningarna till olika fonder kan vara ett exempel på att 
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intressenternas intressen har påverkat deras sätt att redovisa. Persson säger:     
”Sådana här fonder kom till när vi hade överskott och ville visa 0-resultat. Förr i 
tiden talade vi om överskott och underskott. Sedan höll vi på hemskt mycket, när jag 
var ny, med att hitta på massa fonder. Det kunde man göra fritt då. Var det ett 
överskott så ville de ha ner det och då hittade vi på den ena och andra fonden vilket 
jag tyckte var dumt. Vi slutade med det så fort jag var så varm i kläderna att jag 
kunde bestämma något. Jag tyckte det var bättre att redovisa öppet.” (Intervju 
23.4.2003.) 

Sandegren fortsätter: ”Vi hade 17 fonder ett tag som vi skulle komma ihåg hur vi 
skulle utnyttja. Så det är väl en välsignelse att de är borta. Reparationsfonden och 
ADB-fonden har vi löst upp nu. Den sista var ett sätt att samla pengar för investe-
ringar i verksamheten.” (Intervju 7.5.2003.) 

5.3 Redovisningskrav från finansiärer? 
Medlemmarna ställer inga krav på att de skall göra årsredovisningen mer lättbegriplig 
och skriva den på ett sätt så att de kan förstå. Jag undrar om det finns andra bidrags-
givare som ställer några krav på redovisningen. SIDA ställer inga krav på årsredovis-
ningen utan kräver in en egen rapport över hur bidragen använts, som den officiella 
revisorn ska granska. Det tycks inte finnas några krav på årsredovisningen. 

5.4 Konkurrens eller samverkan? 
VF samverkar i olika avseenden med en mängd olika organisationer som TCO och 
PTK. Det finns mycket samarbete i den fackliga värden med andra fackförbund och 
politiska organisationer. Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund har sedan 1995 
aktivt samarbetat på nationell nivå för att på olika sätt med gemensamma ansträng-
ningar påverka hälso- och sjukvårdspolitiken. (Verksamhetsberättelsen, 1998 s.39.) 
Sandegren säger: ”Vi försöker att samverka med våra TCO-medlemmar. Vi gör lite 
inköpsverksamhet tillsammans, vi träffas som intendenter för att se om vi kan hitta 
några bra ramavtal. Framförallt så kan de små förbunden hänga på dem som är lite 
större. Ekonomichefer träffas. Det finns ett nätverk där man försöker att knyta kon-
takter. Det finns också konkurrens, men visst finns det möjlighet att diskutera med 
varandra, men det är inom TCO-sfären. Jag tror inte att det finns ett stort samarbete 
mellan kommunal och vårt förbund t ex eftersom vi är ett TCO-förbund.” (Intervju 
7.5.2003.) 

Det internationella engagemanget har alltid haft en given plats inom VF, vilket har lett 
till att förbundet idag har ett brett samarbete med organisationer rumt om i världen. 
Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor är 
alla internationella yrken. VF verkar för en ökad rörlighet och bidrar med sina kunska-
per och erfarenheter till andra länder. (Årsredovisningen s.49.) 

6 Årsredovisningen för 2001 

År 2001 är VF bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen. Tillgångarnas värde över-
stiger 30 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring och då är de skyldiga att 
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tillämpa den lagen. VF är ett bokslutsföretag enligt bokföringslagen eftersom den 
årliga nettoomsättning uppgår till mer än 20 prisbasbelopp. Den löpande bokföringen 
skall dessutom enligt bokföringslagen avslutas med en offentlig årsredovisning efter-
som nettovärdet av tillgångarna uppgår till mer än 24 miljoner kronor samt antalet 
anställda i verksamheten i medeltal har uppgått till mer än tio. VF har 86 anställda 
centralt. VF måste således tillämpa bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vilka 
förändringar i VF:s årsredovisning 2001 har den nya lagen medfört? 

6.1 Den verbala berättelsen 
Den verbala beskrivningen av verksamheten heter nu förvaltningsberättelse. De 
inleder förvaltningsberättelsen med att skriva: Vi vill berätta om: 

• ”arbetet med att utveckla vår organisation så att fler upplever sitt 
medlemskap som ett viktigt värde i sin yrkesutövning 

• det fortsätta arbetet med avtalsförhandlingar utifrån det löneavtal som slöts 
2000 

• våra möjligheter att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården” 

De har under 2001 fortsatt med det förändringsarbete, som skall leda till att de ger 
medlemmarna mer valuta för medlemsavgiften och i större utsträckning än idag tar 
tillvara medlemmarnas intressen och de olika krav och behov som finns. De skriver 
vidare: ”För att kunna arbeta efter de nya inriktningarna måste medarbetarna inom 
förbundet och de förtroendevalda förändra sitt förhållningssätt. Detta arbete har 
påbörjats under året och medarbetarna har träffats vid ett par tillfällen för att arbeta 
fram en gemensam beskrivning av nuläget. Med den som utgångspunkt har de sedan 
formulerat en gemensam målbild. Arbetet resulterade i arbetsgrupper där frågor om 
bland annat tillgänglighet, tidsplanering, mötesformer, tillit och förbättring av del-
aktigheten och kännedomen om förbundets nationella aktivitetsplan diskuterades.” 
(Verksamhetsberättelsen, 2001 s.8-9.) 

Via projektet KAM som gäller infrastrukturen tas nya funktioner i drift för att med-
lemmar och andra intressenter successivt ska få tillgång till förbundets olika informa-
tionssystem. Under året har de arbetat med att ta fram ett nytt medlemssystem 
KOMET. De har under året avslutat sitt projekt med VF:s stadga, så att den bättre står 
i samklang med de förändringar som skett i förbundet, främst genom besluten i Vård-
förbundet Vision 2007 och Företrädarplattformen. Det resulterade i ett förslag till nya 
stadgar som behandlades av kongressen i maj 2002.  

Vårdförbundet hade i slutet av 2001 totalt 111 683 medlemmar. De presenterar med-
lemsutvecklingen för olika medlemskategorier i olika diagram. Under året har 4 000 
medlemmar tillkommit, 4 650 avregistrerats och 2 450 ändrat medlemskapsform från  
t ex studerandemedlem till aktiv eller från aktiv till pensionärsmedlem.  

År 2001 har de i förvaltningsberättelsen koncentrerat sig på fyra formulerade mål: 

1. ”Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och 
möjligheter till utveckling i arbetslivet 
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2. Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt 

3. Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin 
yrkesroll 

4. Internationellt samarbete och solidaritet” 

De presenterar vad de har gjort inom dessa fyra olika områden, men gör ingen direkt 
utvärdering av i vilken utsträckning de har uppnått sina mål under år 2001. De presen-
terar inga verksamhetsmått, men beskriver exempelvis lönestrategi, löneutveckling 
och lönespridning 2001. Vidare berättar de att VF har blivit starkare i den lokala vård-
politiska debatten, vilket också bidragit till att kommunikationen mellan medlemmar, 
VF och lokala politiker har ökat.  

Ett ökat intresse för kompetensutveckling märks om inte annat på att ett ökat antal 
medlemmar skriver uppsatser på olika nivåer och blir forskningskonsumenter. Men för 
att kompetensutveckling ska bli tillgänglig för ännu fler måste arbetsorganisationen 
ändras och bättre möjliggöra användandet av de kunskaper som yrkesutövarna har 
hämtat in genom olika former av studier. 

Den sjunde Hälso- och sjukvårdsstämman sedan starten 1989, ägde rum under året. 
Närmare 12 000 personer besökte stämman, varav över 6 000 var seminariedeltagare. 
En nyhet för året var forskartorget, där ett trettiotal av förbundets forskare fanns på 
plats och kunde ha en dialog om sin forskning med intresserade besökare. 

Vårdförbundets tidning Vårdfacket kom under 2001 ut med 11 nummer. Förutom att 
den skickas till alla medlemmar, har tidningen haft en prenumererad upplaga på drygt 
500 exemplar. Tidningen går även till alla riksdagsmän och till nyhetsredaktioner runt-
om i landet. En läsvärdesundersökning genomfördes under året. 515 läsare svarade på 
enkäten och resultatet visar att Vårdfacket har en fortsatt mycket stark ställning hos 
läsarna. 

Ekonomisk redogörelse 
Idag är det klart att lokalavdelningarna inte är egna juridiska personer. Vid framställ-
ningen av årsredovisningen 2001 var det oklart och därför togs de inte med i redovis-
ningen. Den ekonomiska redogörelsen inleds med en verbal beskrivning där intäkter 
och kostnader kommenteras i förhållande till föregående år och förklaringar ges till 
förändringar. En avsättning görs till konfliktfonden som nu skall uppgå till 170 Mkr i 
1997 års penningvärde, vilket blir 176,8 Mkr. Ett förslag till disposition av förbundets 
överskott presenteras där det föreslås att balanserade överskott från tidigare år till-
sammans med årets överskott (efter överföring till konfliktfonden) skall balanseras i 
ny räkning.  

Den nya lagen har endast obetydligt inverkat på förbundets redovisningsprinciper. De 
presenterar nu vilka redovisningsprinciper de följer. Lagen har främst inneburit förän-
dringar i uppställningen av resultat- och balansräkning. 
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6.2 Resultaträkning  
Intäkter 
År 2001 omsatte VF 316 miljoner kronor. Den stora ökningen jämfört med år 1998 
beror på bruttoredovisning av medlemsavgifter. Begreppet intäkter används som en 
sammantagen rubrik för medlemsavgifter, erhållna bidrag, medlemsavgifter SEA 
(Stadstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa) samt övriga intäkter. De har färre 
intäktsposter än år 1998, men med specifikationerna i not är det ingen större skillnad. 
Det finns över huvud taget fler upplysningar i not. Intäktsposterna presenteras nedan 
med sin procentuella andel av totala intäkter inom parentes: 

Medlemsintäkter (59.8 %) Avdelningarnas andel av medlemsavgifterna redovisas 
bland kostnaderna. 

Erhållna bidrag (1.4 %) Inga förändringar 

Medlemsavg. SEA (24.4 %) SEA-avgifterna ingår nu bland intäkterna. Vidare-
befordran av SEA-avgiften redovisas bland 
kostnaderna. 

Övriga intäkter (10.6 %) Här ingår försäljning av tjänster, Hälso- och 
sjukvårdsstämman 2001, PR-material och böcker, 
prenumerationstjänster och annonsintäkter. 

Finansiella intäkter (3.8%) De finansiella intäkterna presenteras under en egen 
rubrik efter verksamhetskostnaderna. 

Kostnader 
Antalet kostnadsposter är färre men nästan varje post har nu en nothänvisning, som 
framförallt innehåller specifikationer. Posterna här har inte rubriken kostnader och 
vissa poster utgör inga kostnader, utan är en vidarebefordran av medlemsavgifter. 
Dessa poster Avdelningarnas andel av medlemsavgiften och SEA-avgiften vidare-
befordrad är egentligen en reducering av intäkterna, då de inte är avsedda att behållas 
av VF för egen räkning. Nedan presenteras kostnaderna med den procentuella andelen 
av totala kostnader. 

Kostnader för verksamheten (36.1 %) I not upplyser de om att i verksamhets-
kostnaderna ingår bl.a. kostnader för Hälso- 
och sjukvårdsstämman1), leasingavgifterna 
samt Fastighetsresultatet.  

Reklam och PR (2.6 %) 

Resor, kurser och konferenser (8.3 %) 

Personalkostnader (40.3 %) I not lämnas uppgifter om medelantalet 
anställda samt löner etc. för styrelse, 
kanslichef och övriga anställda m.m. 

Ersättning till förtroendevalda (1.8 %) 

Avgifter och bidrag till andra organisationer (7.9 %) 
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Avskrivningar (1.4 %) 

Skatt (1.7 %)  Skattekostnaden avser förmögenhets- och 
inkomstskatt och presenteras som sista post i 
resultaträkningen. 2) 

1) I not visar de vad Hälso- och sjukvårdsstämman har kostat totalt, vilket inte resultaträkningen visar 
eftersom de använder sig av en kostnadsslagsinriktad resultaträkning. 

 
2) Fastighetsresultatet är någon form av näringsverksamhet. Internhyran bokförs inte som kostnad, 

däremot fastighetsresultatet. Det här är deras eget hus och de är åsatta en förmånshyra av 
skattemyndigheterna (Intervju med Sandegren, 7.5..2003.) 

 
Årets överskott 
Skillnaden mellan intäkter och kostnader blir 10,3 miljoner kronor. Ett koncernbidrag 
har lämnats till dotterbolaget VIAM Vårdförbundet Service AB, vilket motsvarar 
ackumulerat underskott i VIAM för åren 1998-2001. Dessutom har en periodise-
ringsfond upplösts. Det ger ett överskott i resultaträkningen på totalt 8,7 miljoner 
kronor. Begreppet resultat har i resultaträkningen 2001 ersatts med begreppet Årets 
överskott.  

De skriver så ordentligt hur de skall disponera årets överskott 2001 och jag undrar om 
det egentligen finns något annat alternativ än deras förslag. Persson svarar: ” Nej det 
är väl bara en sådan term som man alltid använder. Det är precis som hela den här 
apparaten, att vi använder samma språkbruk. Kan det finnas något alternativ? I min 
lilla villaförening gör vi likadant och vad skulle vi göra med det annars? (Intervju 
23.4.2003.) 

Avsättningar till och ianspråktaganden från konfliktfonden och andra fonder görs inte 
längre i resultaträkningen. I not till årets överskott i resultaträkningen upplyses om 
vilka överföringar som gjorts från årets överskott till olika fonder. Överföringarna 
redovisas nu i balansräkningen istället för i resultaträkningen. 

6.3 Balansräkning  
Tillgångar 
Totala tillgångar uppgår till knappt 338 miljoner kronor. Posterna i balansräkningen 
presenteras nu i omvänd ordning jämfört med 1998. Nedan presenteras de olika till-
gångarna med sin procentuella andel av totala: 

Byggnader och mark (3.7 %) 

Inventarier, verktyg och installationer (1.6 %) 

Finansiella anläggningstillgångar (69.2 %) Tillgångarna utgörs framför allt av 
värdepapper men även av långfristiga 
fordringar. 

Omsättningstillgångar (25.5 %) 
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Eget kapital och skulder 
Nedan presenteras de olika posterna under eget kapital. Posternas procentuella andel 
av totala skulder och eget kapitalet visas inom parentes. 

Eget kapital 
Konfliktfonden (52.3 %) 

Ändamålsbeslutade reserver (0 %)1) 

Övriga fonder (4.3 %) I not finns en specifikation  

Balanserade överskott (25.8 %) 

Årets överskott (2.6 %) 

– överfört till konfliktfonden (- 1.4 %) 
1) Ändamålsbeslutade reserver är en ny post. På frågan vad det är för post svarar Persson: ”Det var väl 

den jag hittade på. Vad var det för något? Jag kommer inte ihåg, men av något skäl skulle vi sätta av 
pengar av ett för stort överskott till någonting och så kunde vi inte göra fonder och så kom jag på 
något jättelistigt, men jag kommer inte ihåg vad det var. Ibland blev revisorn lite trött på mig.” 
(Intervju 23.4.2003) 

 
Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond (5.2 %) 

Avsättningar 
Trygghetsfonden (1.3 %) Ackumulerade avsättningar till Trygghetsfonden fanns 

under eget kapital 1998 och betraktades följaktligen som 
eget kapital. Nu har de flyttat Trygghetsfonden från eget 
kapital till avsättningar. Persson bekräftar att den betrak-
tas som en skuld till de anställda, eftersom det finns ett 
avtal och de inte kan använda den till vad de vill. Avsätt-
ningar är en skuld, men tidpunkten för reglering och 
beloppets exakta storlek är osäkra.  

Skulder 
Kortfristiga skulder (9.9 %) De har samma typ av skulder som 1998. 

6.4 Kassaflödesanalys 
Det finns en kassaflödesanalys. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 
knappt 10.8 miljoner kronor och efter förändringen av rörelsekapital till drygt 16 
miljoner. Drygt 1.7 miljoner har använts för investeringar i materiella anläggningstill-
gångar, medan resten har investerats i finansiella anläggningstillgångar samt ökat 
likvida medel.  

Jag undrar om kassaflödesanalysen har något informationsvärde för VF:s intressenter 
och Persson svarar: ”Egentligen så tror jag det, men jag är för ny för att säga det. 
Men 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 egentligen. Vi 
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är ju rätt så dåliga på kassaflöden över huvud taget, så jag tror att det är ganska 
viktigt.” (Intervju 23.4.2003.) 

Den ger faktiskt en viss information enligt Sandegren. Han säger: ”Den är ny men inte 
helt fel. Den är bra. Jag tror att den är av stort värde. Vi är så vana vid att vi har god 
likviditet. Det här indikerar ju starkt att vår likviditet blir mer och mer ansträngd, 
vilket betyder att vi måste jobba på ett annat sätt eller helt enkelt säkra de löpande 
kostnaderna. Vi har ett negativt resultat i år. Vi har stora löpande kostnader när det 
gäller utvecklingen av medlemssystem, driften och hela IT-systemlösningen kostar ju 
oerhört mycket pengar. Allt annat kostar nästan ingenting jämfört med det, förutom 
personalkostnader. Vi kan inte jobba med negativa kassaflöden hur länge som helst.” 
(Intervju 7.5.2003.) 

Slutligen frågar jag hur de ser på det faktum att VF nu måste följa bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. Persson har inte riktigt koll på den nya lagstiftningen men i 
princip tycker hon att det är bra och säger: ”Det är en hjälp och det är bra att kunna 
hålla ordning och reda. Det är bra att det finns någon sorts genomskinlighet. Det är 
bra att vi har de kraven på oss. Det gör också att våran internkontroll blir bättre. Det 
är lättare för oss att förvalta pengarna när vi kan ställa krav på alla inblandade. Vi 
måste principiellt bete oss på ett visst sätt. Årsredovisningen kanske blir svårare att 
läsa eftersom det blir mycket som är hopklumpat och många noter.”… ”Jag tycker det 
är bra att det är som det är. För det där med att hålla på och försöka hitta på fonder 
är inte bra. Det blir inte effektivt, inte optimalt och inte bra för då hittar man plötsliga 
projekt som man ska avsätta pengar till av ett överskott. I en normal verksamhet skulle 
man aldrig hitta på något sådant. Det är en tidsförskjutning.” (Intervju 23.4.2003.) 

Sandegren ser inte heller bokföringslagen som ett problem utan tycker att det är bra. 
Däremot så tycker han att den är till för ekonomer. Han säger: ”Vi ser det när det 
gäller själva presentationen av siffermaterialet. Möjligtvis skulle man kunna göra den 
lättfattligare mot medlemmarna, så att de ser vad vi gör. Vi skulle kunna komplettera 
den med en mera lättillgänglig bild av vad vi gjort och vilka pengar som gått åt. Det 
kan jag tycka att vi skulle kunna jobba med i rent informationssyfte. Utan att ljuga, 
tala om vad vi håller på med och helst komma fram till samma resultat. Det finns så 
lite intresse för siffrorna, men det kan bero på att vi har presenterat det för ekono-
mer.” Han tillägger: ”Det borde finnas en bruksanvisning ’Så här läser man en års-
redovisning’. Det gäller för alla ideella organisationer. Det är mycket färre poster 
som redovisas och sedan är nästan allt i noter. Det blir ett väldigt bläddrande. Stora 
klumpar som bara är övrigt, som inte säger någonting. Det finns benämningar som 
inte ens jag förstår, då blir jag nästan sur. Att kalla övriga intäkter för nettoomsätt-
ning tycker jag är väldigt konstigt! Det har med lagen att göra, som är skapad utifrån 
bolag med deras språk.” (Intervju 7.5.2003.) 

7 Inomfallsanalys 

Gröjer och Stark beskriver den traditionella redovisningen i en vinstdrivande verk-
samhet i en input-/outputmodell i redovisningstermer (Gustafson, 2006 figur 1.1). 
Modellen i figur 3 är ett försök att illustrera hur redovisningen av VF:s ideella 
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verksamhet skulle kunna se ut i en modell där det som är unikt för VF inkluderas 
nämligen de fackliga förtroendemännens input och framför allt den verksamhet för 
medlemmarna som kommer ut. 

 

Figur 3 Input – outputmodell i redovisningstermer av Vårdförbundets verksamhet. 
Omarbetning av modell i figur 1:1 i Gustafson, 2006. 

 
VF:s verksamhet börjar med inkomster. Resurserna består dels av medlemsavgifter 
och dels av de fackliga förtroendemännens frivilliga arbete. Dessa resurser möjliggör 
utgifter vilket innebär att de omvandlas till verksamhet som utvecklar och stärker 
vårdyrket, samt främjar den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll och för-
bättrar villkor och förutsättningar för yrket mm. Medlemsverksamheten ger inga 
direkta 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 saknas i SISU. 

7.1 Årsredovisningen 
VF kallar hela rapporten för verksamhetsberättelse och i den ingår förvaltningsbe-
rättelse, resultat- och balansräkning med noter samt statistik över medlemsutveck-
lingen. De menar sig ha en skyldighet mot medlemmarna att redovisa vad de använt 
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medlemsavgifterna till. De menar att det även i ett fackförbund handlar om ekonomi-
styrning. De måste hålla reda på pengarna och folk måste agera och vården måste följa 
upp att de gör det de ska och att det kostat ungefär det de tänkt och om det inte gjorde 
det så måste de veta varför. Det innebär att resultaträkningen måste kopplas till bud-
getprocessen. 

7.2 Årsredovisningens användning 
Det är gentemot medlemmarna som VF har ett förvaltningsansvar och de har bestämt 
sig för att årsredovisningen i första hand ska produceras för medlemmarna. Innan de 
nyligen fattade det beslutet var det inte särskilt klart vem de egentligen skrev den för. 
År 1998 kan det fortfarande ha varit ganska oklart. De tror att medlemmarna framför 
allt läser den verbala berättelsen och i mindre utsträckning de finansiella rapporterna. 
Det finns också andra intressenter som andra fackförbund, TCO-förbund, rådgivare 
och fondförvaltare. 

När de talar om att redovisningen kan få konsekvenser, då är det lokalavdelningarna 
som kan ställa krav på mer resurser om VF centralt presenterar ett stort överskott. De 
framhåller även att interna beslut gällande planer om framtida insatser för verksam-
heten kan fattas utifrån en årsredovisning. 

7.3 Resultat 
Ett bra resultat i VF är en nöjd medlem som får bra betalt och när de samtidigt känner 
att de har uppnått det genom VF:s åtgärder. Ett finansiellt underskott behöver inte vara 
något dåligt. Det kan vara så att de gör viss verksamhet ett år som kräver stora insat-
ser, men har de medel för att finansiera det så är det ok. Ett stort överskott kan bero på 
att de inte har gjort tillräckligt mycket verksamhet och i så fall är det ett dåligt resultat. 
Verksamheten går ut på att genom olika åtgärder öka värdet i medlemskapet och sam-
tidigt ha kontroll på kostnaderna, så att inte pengarna rinner iväg på fel saker.  

Det är förbundsstyrelsen som bestämmer vad som är rätt saker utifrån kongressmålen. 
De sätter upp mål och mäter sedan hur de uppnår målen. Det är svårt att mäta och 
därför använder de sig av enkäter. I verksamhetsberättelsen beskriver de sina mål och 
1998 med en utvärdering av om målet uppnåddes. ÅR 2001 gör de en mer allmän 
beskrivning av vad som hänt inom olika områden. 

7.4 Eget Kapital 
Medlemmarna har satt in kapital men får ingen avkastning. De sätter in pengarna för 
att få en bättre löneutveckling. Det råder delade meningar om kapitalet är VF:s eller 
medlemmarnas. Medlemmarna kan i varje fall inte göra anspråk på dem, så i den 
meningen är det förbundets pengar.  

7.5 Övrigt 
Kostnadsslagsindelad/Funktionsindelad resultaträkning 
De tycker att en kostnadsslagsindelad resultaträkning är mer genomskinlig. ”Det som 
står där är i varje fall sant.” Funktionsredovisningen har sina poäng, men de har inget 
bra system och då blir jämförelsesiffror missvisande. 
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Den nya lagen har endast obetydligt inverkat på förbundets redovisningsprinciper. 
Lagen har främst inneburit förändringar i uppställningen av resultat- och balansräk-
ningarna.
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1 Inledning 

Denna beskrivning av Svenska Röda Korset är ett komplement till den beskrivning 
och analys av Svenska Röda Korset som görs i avhandlingen Normer och Praxis – tre 
föreningar och deras redovisning, Gustafson 2006. Här beskrivs redovisningspraxis i 
Svenska Röda Korset i sin helhet såsom den tagits fram i studien. Vid presentationen 
och analysen i kapitel 4-6 i avhandlingen har materialet hämtats från denna fallbe-
skrivning. 

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, vat-
ten och förband, svalt och förblödde soldaterna. Detta pga. bristen på organisation och 
människor som försåg de sårade med dessa förnödenheter. Väl hemma i Genève börja-
de schweizaren att planera för en internationell organisation, som i fredstid skulle för-
bereda 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 skydds-
nät, s.4-5.) Sverige anslöt sig till konventionerna 1864, ett år efter organisationens bil-
dande (I Fjol 2001 s.2). Dunant tilldelades Nobels första fredspris 1901. Organisatio-
nen har därefter förärats med ytterliggare tre nobelpris, 1917, 1944 och 1963. Idag 
finns Röda Korset tillsammans med sin systerorganisation Röda Halvmånen, repre-
senterad 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 insam-
lingsorganisationer som inte är medlemmar i FRII. Medlemsantalet i SRK har minskat 
under de senaste åren men vid årsskiftet 2001/2002 hade de drygt 317 000 medlemmar 
och av dessa arbetade var tionde aktivt och frivilligt inom organisationen. Utgångs-
punkten 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 
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• att främja ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan 
alla folk. 

(I Fjol, 1998 s.4.) 

1.1 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 upp-
gifter ingår bl.a. att behandla årsredovisningen för SRK:s centrala verksamhet samt 
revisionsberättelsen över centralstyrelsens verksamhet och förvaltning. Det är central-
styrelsen som ansvarar för SRK:s nationella och internationella verksamhet samt 
företräder SRK i internationella rödakorsrörelsen och i externa sammanhang. Central-
styrelsen biträds av ett huvudkontor under ledning av en generalsekreterare. (Stadgarna 
§§ 8, 11,13 och 16.) 

1.2 En ”icke-klubb” 
En väsentlig skillnad mellan SRK och ett vinstdrivande företag är att SRK erhåller 
donerade resurser och att resurserna inte bara utgör pengar utan också frivilligt arbete 
och skänkta varor. En annan stor skillnad är att inkomsterna inte kommer från dem 
som får nytta av organisationens output utan från andra. I Falks klassificering 
(Gustafson, 2006 avsnitt 1.3.2) utgör en organisation som bidrar till människor utanför 
den egna organisationen en ”icke-klubb”. SRK är en icke-klubb. En sådan särskiljer 
sig genom att bidragsgivarna och de som tar emot bidragen inte är beroende av 
varandra. Icke-klubbarnas bidragsgivare förväntar sig ingen ekonomisk återbäring 
vare sig i form av pengar eller i form av varor eller tjänster. Det som SRK:s bidrags-
givare får tillbaka är glädje och tillfredsställelse. Det finns ingen koppling mellan de 
som bidrar och de som åtnjuter SRK:s verksamhet. SRK existerar för att betjäna 
andra, för att förse de som är i nöd med varor eller tjänster eller för att på annat sätt 
bidra till den allmänna välfärden. Bidragsgivarna utövar ingen formell kontroll över 
verksamheten. En ”klubb”, den andra typen av organisation enligt Falks klassificering 
förser sina omedelbara medlemmar med varor eller tjänster. 

Falk delar dessutom in icke-klubbar i två typer: de som producerar privata respektive 
kollektiva varor och tjänster. SRK hjälper människor individuellt men engagerar sig 
också i kollektiva frågor och finns således både i fält b och i fält d i Falks fyrfältare 
(Gustafson, 2006 figur 1.2). Enligt Falk finns det inget formellt medlemskap i icke-
klubbar och bidragen erbjuds alla bidragstagare utan undantag. Röda Korset har med-
lemmar, som betalar en fastställd årlig medlemsavgift. Medlemmen tillhör en lokal 
organisation, en s.k. krets och har som medlem rätt att aktivt delta i verksamhet inom 
hela SRK (SRK:s stadgar § 5). Att vara medlem innebär således ingen annan egennytta 
än den glädje och tillfredsställelse som följer av att göra gott för andra. Medlemskapet 
innebär framför allt en möjlighet att delta i den ideella verksamheten och att bidra till 
den med sin medlemsavgift. SRK främjar inte medlemmarnas ekonomiska intresse 
och bedriver inte ekonomisk verksamhet, vilket innebär att SRK utgör en s.k. ”rent” 
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ideell förening av typ 1 i Hemströms typologi över svenska föreningar (Gustafson, 2006 
figur 1.3). Visserligen har de second hand butiker och vill ha avkastning på sitt kapital, 
men det innebär inte att deras syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet. 

2 Årsredovisningens framställning 

År 1998 påverkas inte årsredovisningens utformning och innehåll av någon lagstift-
ning. De redovisare som framställer den kan i princip bestämma hur den skall se ut, 
om det inte är så att de är utsatta för andra påtryckningar när det gäller utformning och 
innehåll. Vad är det som kan ha påverkat SRK:s redovisare när de framställt årsredo-
visningen? Redovisarna kan ha påverkats av sin egen utbildning och sina tidigare 
erfarenheter. De revisorer, som granskar och i någon mån även fungerar som rådgi-
vare, kan ha påverkat utformning och innehåll. 

2.1  Redovisarens utbildning 
Jonsson har en företagsekonomisk utbildning och jobbade tidigare inom försäkrings-
branschen. Där fanns en viss frihet i hur de skulle redovisa och hon var van att jobba 
på det sättet. Den erfarenheten hade hon med sig, men tycker ändå att det är svårt att 
säga att hon inte är påverkad av sin utbildning för någonstans i bakhuvudet finns den. 
Öhman har gått två år på den internationella ekonomilinjen, men bara läst 5 poäng 
redovisning och finansiering. Hon har inte varit inne i företagsvärlden på ekonomi-
sidan och har inte haft affärsföretagarens begreppsapparat. Allt hon har lärt sig om 
redovisning och ekonomi har hon lärt sig på SRK. Hon menar att hon är väldigt röda-
korspräglad. Widlund är företagsekonom, med erfarenhet från Atlas Copco m.fl. 
företag. Gabrielson har jobbat som externrevisor på en revisionsbyrå och haft olika 
typer av kunder inom alla branscher som börsnoterade bolag, småföretag, stiftelser, 
ideella föreningar och samfälligheter. (Intervju med Jonsson 13.8.2002.) 

2.2 Revisorns roll 
Vi måste kunna lita på informationen i årsredovisningen. Genom att låta räkenska-
perna revideras av revisorer ökar rapporternas tillförlitlighet. Vilken roll har reviso-
rerna haft när det gäller utformning och innehåll i SRK:s årsredovisning? SRK har tre 
revisorer, en förtroendevald, en revisionsdirektör från Riksrevisionsverket samt en 
auktoriserad revisor från näringslivet. Minst en av revisorerna skall vara en person 
med särskild insikt i ekonomiska frågor (SRK:s stadgar s.11.) Den auktoriserade revi-
sorn är den som har särskilt insikt i ekonomiska frågor. Han vill inte träffas för en 
intervju, då det kan vara känsligt att diskutera en klients redovisning med andra. Revi-
sorn har tystnadsplikt gentemot sina klienter. Han bekräftar att han i viss mån varit en 
diskussionspartner, men aldrig påverkat redovisningen principiellt. Olika frågor kan 
ha diskuterats och det har varit ett givande och ett tagande i diskussionen, där man 
sökt lösningar som är acceptabla för alla. Han menar att SRK har kompetens och god 
kontroll i sin redovisning. År 1998 fanns det ingen lag att följa så han har inte styrt 
utformningen av redovisningsrapporterna, men har vid olika tillfällen ställt frågor om 
t.ex. något som redovisats i förvaltningsberättelsen. Föreningsrevisorn har varit den av 
revisorerna som haft kontakt med medlemmarna och haft god insikt i 
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fältverksamheten och på det sättet kompletterat den auktoriserade revisorn. Jan Nordh 
och hans byrå har gjort den finansiella revisionen medan Hans Noaksson revisions-
direktör från RRV och Lena Thunberg förtroendevald föreningsrevisor har deltagit i 
gemensamma revisionsmöten. (Telefonintervju med Nordh 23.9.2002.) 

Jonsson framhåller också att revisorerna inte har styrt hur de skall redovisa och sam-
manställa och har inte lagt sig i vad det är de har kallat för eget kapital, resultat etc. 
Revisorerna har styrt så att det inte skall vara några felaktigheter eller vara vilsele-
dande. Hon menar att revisorernas granskning påverkar mera indirekt och säger att 
deras synpunkter naturligtvis kan väga tungt i vissa frågor. Hon säger vidare att revi-
sorn fokuserar på det som han tycker är viktigt som att det skall vara rättvisande 
siffror. De kanske tar till sig synpunkter, så att han på det sättet har påverkat indirekt 
men inte så att han har styrt och ställt. SRK har varit ett tidskrävande uppdrag för 
deras revisor, som även reviderar vinstdrivande företag. (Intervju 13.8.2002.) 

Revisorerna får skriva under på att informationen är trovärdig och att det finns en 
överensstämmelse mellan rapporterna och de fenomen de avser att rapportera om samt 
att transaktioner och händelser är återgivna på ett korrekt sätt. Vidare skall revisorerna 
i den utsträckning som är möjlig garantera att informationen är neutral och att det inte 
finns någon bias. Syftet med revisionen är att risken för väsentliga fel skall minska, 
men den utgör ingen garanti för att det inte finns några fel. I revisionsberättelsen 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. 
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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 
 
 

Revisorerna har följt god revisionssed vilket inte innebär en total granskning. De har 
läst centralstyrelsens protokoll och inventerat värdehandlingar och har inget att an-
märka på avseende de redovisningshandlingar som överlämnats till dem, invente-
ringen av tillgångarna eller förvaltningen. En viktig del av revisionen är att tillstyrka 
att styrelsen får ansvarsfrihet för förvaltningen under året.  

På frågan om revisorerna granskar den verbala beskrivningen av verksamheten får jag 
följande svar: ”Ja, 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. Jag tror också att vi har drivit 
det åt det hållet, eftersom vi har sett till att det har kommit in en föreningsrevisor, 
även på tjänstemannaorganisationen. Det vore naturligt att det också fanns det på 
frivilligsidan. Vi har ju från tjänstemännen drivit det så att vi har fått dit en av stäm-
man vald föreningsrevisor, som skall bevaka verksamhetsfrågorna mer än siffrorna. 
Jag tror att det finns en medveten strävan efter ett långsiktigt mål i det här.” (Intervju 
med Jonsson 5.4.2001.) 

Eftersom det innebär något annat, att granska beskrivningen av olika projekt jämfört 
med att granska resultat- och balansräkning, undrar jag, hur de exempelvis granskar 
kvalitén på sociala projekt och får till svar: ”De flesta projekt som SRK deltar i går 
genom internationella Röda Korset. Det finns också projekt där vi direkt härifrån går 
till en rödakorsförening någonstans, men det mesta går via Genève och då reviderar 
de det och så får vi tillbaka rapporterna, som vi rapporterar av mot SIDA (om det är 
SIDA-finansierat), så att de kan se vad deras medel har använts till och till vilken 
nytta.” (Intervju med Jonsson och Widlund 5.4.2001.) 

3 Årsredovisningen för 1998 

SRK kallar hela sin rapport för Verksamhetsberättelse och bokslut. 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 beskrivningen av 
de tre föreningarna. SRK:s årsredovisningen inleds med en verbal berättelse. 

3.1 Den verbala berättelsen 
I verksamhetsberättelsen beskriver de alla sina varierande verksamheter. Personal-
styrkan vid centralstyrelsens sekretariat motsvarade 131 heltidstjänster 1998. Där-
utöver tillkom 19 anställda vid SRK:s folkhögskola, 19 projektanställda samt 10 
anställda vid katastrofförrådet i Halmstad. I verksamhetsberättelsen presenteras ingen 
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statistik över det omfattande arbete som SRK:s frivilliga medarbetare utför. (1999 
lämnas däremot statistik över antalet frivilligarbetare och de uppgick då till knappt 
50 000 personer.) Frivilligarbetarna arbetar med flyktingverksamhet, social verk-
samhet, sömnadsprogram, klädinsamling samt insamlingsverksamhet. SRK hade drygt 
373 000 stödmedlemmar 1998. 

Ofta kan de inte 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 verksamhetsberättelsen för 
1998 beskriver de hur de på många olika sätt arbetat med att förhindra och lindra 
lidande. De delar in verksamheten i 6 olika områden: Föreningsutveckling, Folkrätts-
arbete, Nationell verksamhet, Internationell verksamhet, Informationsverksamhet och 
Förvaltning. I den verbala berättelsen beskrivs ett område i taget med information om 
vad de olika projekten kostat under året och hur de har finansierats. Nedan återges en 
sammanfattning av beskrivningarna av den varierande verksamhet som SRK bedriver.  

Föreningsutveckling 
Här beskriver de projektet ”Svenska Röda Korset 2000”. De skriver att de under året 
diskuterat hur rödakorsidentiteten kan fördjupas, hur de ska kunna läsa och förstå 
omvärldsförändringar, hur verksamheten ska kunna organiseras för att öka kvalitet och 
effektivitet etc. Ramförslaget till 1999 års Riksstämma ”Vision, Verksamhet, Arbets-
sätt och Organisation för Svenska Röda Korset år 2005” krävde en omarbetning av 
dåvarande stadgar. Vidare beskriver de det internationella samarbetet inom rödakors-
rörelsen. 

Folkrättsarbete 
En av Röda Korsets huvuduppgifter är att sprida kunskap om den humanitära rätten i 
väpnade konflikter. SRK har under 1998 bl.a. utbildat ett 70-tal informatörer i inter-
nationell humanitär rätt. SRK har varit initiativtagare till att ge samarbetet inom den 
europeiska unionen en särskild rödakorspolitisk dimension genom att uppmärksamma 
frågan om konflikthantering. Under 1998 har 100 nyutbildade ”mänskliga rättighets-
informatörer” informerat och utbildat över 20 000 personer. 

Nationell verksamhet 
Merparten av de frivilliga som utför det praktiska humanitära arbetet får stöd och hjälp 
genom de lokala organisationerna, de 1 800 kretsarna, som organiserar verksamheten. 
Här informerar de om bidraget till SRK:s ungdomsförbund (en egen juridisk person), 
forskningssamarbetet med Sköndalsinstitutet samt bidraget till SRK:s Folkhögskola. 

De berättar att mycket har uträttats och mycket har hänt inom den sociala verksam-
heten under året. Deras målsättning för utbildning av Första hjälpen/Hjärtlungrädd-
ning har uppnåtts till 100 procent under året. Pilotutbildningar i ”Kris och medmän-
skligt stöd” har startats i fyra distrikt. Målet är att alla frivilliga medarbetare, förtro-
endevalda och anställda på sikt ska ha genomgått utbildningen. Hemvärnssjukvårdar-
verksamheten har framförallt inriktats på att höja kvaliteten. Ett nydanande projekt 
inom asylområdet har startats tillsammans med Sveriges Kristna Råd och 



 

 
97 

Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar. Projektet innebär närvaro vid 
gränsen när asylsökande kommer till Sverige. 

SRK har handlagt 933 familjeåterföreningsärenden under året, ensamma barn har varit 
inblandade i 46 av dessa ärenden. Olika former av stöd till flyktingar som frivilligt vill 
återvända till sitt forna hemland har utvecklats. 37 personer har återvänt för att bistå 
och stärka återuppbyggnadsarbetet i Bosnien-Hercegovina. SRK har på olika sätt för-
sökt påverka utformningen av Sveriges flyktingpolitik genom remissvar, officiella 
uttalanden etc. SRK har bidragit till utvecklingen av ett nytt samarbetsforum PERCO 
(Platform for European Red Cross Co-Operation on Refugee and Migrant Affairs) 
som bildades 1997 och som består av flera europeiska rödakorsföreningar. 

Internationell verksamhet 
Från katastrofförrådet i Halmstad gick under året 150 transporter till 30 länder. Totalt 
skickades 2 867 ton gods till en genomsnittlig fraktkostnad av 2,11 kr/kg. Långsiktiga 
utvecklingsprogram står för 17 % av den samlade internationella verksamheten. SRK 
har under året haft en plats i Nödhjälpskommissionen och dess presidium. Arbetet har 
främst gått ut på att se över och utveckla en policy inom områdena katastrofberedskap 
och rehabilitering efter akuta katastrofer, samt att utveckla strategier för Federationens 
katastrofarbete under nästa decennium, Strategi 2010. 

Vid Delegatrådet i Sevilla 1997 fastställde rödakorsrörelsen en överenskommelse om 
samarbete i fält mellan de olika delarna i rödakors- och rödahalvmånefamiljen, det s.k. 
Sevillaavtalet. SRK har tagit ett initiativ till ett viktigt utvecklingsarbete gällande ål-
dersgränsen för barnsoldater och verksamhet för barn drabbade av krig. 

SRK har under de senaste åren byggt upp en akutinsatsenhet, ERU (Emergency 
Response Unit), som med kort varsel kan ordna vattenförsörjning och sanitet för 
40 000 hemlösa i ett akutläge. Enheten har nu överlämnats till rödakorsföreningen i 
Honduras. 

I en regionöversikt beskriver Röda Korsets arbete i olika regioner i världen. De be-
skriver vidare ett långsiktigt katastrofförebyggande arbete som bl.a. består av att 
stärka de lokala föreningarnas kapacitet och deras förmåga att göra insatser i sitt eget 
land. Arbetsmiljön för många delegater har under året präglats av nya och komplexa 
konfliktmönster. Kraven på delegaterna har blivit högre och ett 50-tal personer deltog 
i början av året i ett urvalsseminarium för delegater. Under året har svenska delegater 
tjänstgjort i 81 uppdrag i fält. 

I februari bildades ERNA, de Europeiska Rödakors- och rödahalvmåneföreningarnas 
Nätverk för HIV/AIDS, på initiativ av SKR och tolv systerföreningar. ERNA verkar 
för att förebygga och kontrollera virusets spridning. SRK deltar med finansiellt och 
tekniskt stöd i arbetet med att utveckla en hälsostrategi för Afrika. Projektet innebär i 
korthet en kartläggning av hälsoaktiviteterna i Afrikas 53 nationella föreningar. 

Informationsverksamhet 
Kommunikation är en del i strategierna för att nå de övergripande verksamhetsmålen. 
Huvuduppgiften är att vårda och utveckla förtroendet för ”varumärket” Röda Korset 
genom att samordna kommunikationsaktiviteterna. Mediekontakterna har varit om-
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fattande. Av årets reavinster avsattes 45 miljoner kronor till en fond för information 
om Röda Korsets idé och verksamhet. 

När det gäller den interna kommunikationen så ska den bidra till en effektiv demo-
kratisk process och ett samordnat arbete mot gemensamt uppställda mål. För detta 
ändamål har de under året gett ut tre olika tidskrifter: Röda Korsets tidning med fyra 
nummer i en upplaga på 359 200 exemplar, RK-nytt i text och bild med fem nummer i 
en upplaga på 19 000 exemplar samt Enhet – arbetskommunikation för anställda på 
distriktens och centralstyrelsens sekretariat med tjugo nummer i en upplaga på 900 
exemplar. Vidare har presentationsmaterial som t ex videofilmer, OH-bilder och 
skrifter producerats för att ge stöd till insamlings- och medlemskampanjer samt ut-
bildning i folkrätt. 

Förvaltning 
Här beskrivs medlemssituationen. 47 000 nya medlemmar rekryterades varav 35 000 
genom telemarketingprojektet till en kostnad av 10 miljoner kronor. 

Vidare beskrivs medelanskaffning, de extraordinära insamlingar som genomförts un-
der året samt företagssamarbetet. Insamlingskostnaderna uppgick under året till 12 
miljoner, medan insamlade medel till centralstyrelsen uppgick till 92 miljoner. Av 
insamlingskostnaderna finansierades 6 miljoner med insamlade medel, i övrigt med fri 
kapitalavkastning. 

Kapitalförvaltningen gav ett nettoöverskott på 68 miljoner kronor. Det totala mark-
nadsvärdet av centralstyrelsens kapitaltillgångar uppgick 1998-12-31 till 1 701 mil-
joner.  

Verksamhetsmått 
I verksamhetsberättelsen presenteras en hel del mått på det man åstadkommit under 
1998 i form av antal enheter av olika slag med information om motsvarande mått för 
föregående år. De informerar om: 

• Antal personer som blivit utbildade på olika områden eller som deltagit i 
seminarier. 

• Att målsättningen för utbildning av Första hjälpen/Hjärt-lungräddning hade 
uppnåtts till 100 procent under året. 

• Att 933 familjeåterföreningsärenden handlagts där 47 ärenden gällde ensam-
ma barn 

• Att 37 personer hade återvänt för att bistå och stärka återuppbyggnadsarbetet i 
Bosnien-Hercegovina. 

• Att långsiktiga utvecklingsprogram står för 17 % av den samlade internatio-
nella verksamheten. 

• Att 150 transporter till 30 länder gick under året från katastrofförrådet i 
Halmstad. 

• Att 2 867 ton gods skickades till en genomsnittlig fraktkostnad av 2,11 kr/kg. 
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• Att svenska delegater hade tjänstgjort i 81 uppdrag i fält. 

• Att de byggt upp en akutinsatsenhet, ERU, som kan ordna vattenförsörjning 
och sanitet för 40 000 hemlösa. 

• De tre olika tidskrifternas antal nummer och upplaga. 

• Att 47 000 nya medlemmar rekryterades. 

• Att 35 000 medlemmar rekryterats till en kostnad av 10 miljoner kronor. 

• Att insamlade medel till centralstyrelsen uppgått till 92 miljoner kronor medan 
insamlingskostnaderna uppgått till 12 miljoner, av vilka 6 miljoner finansiera-
des med den fria kapitalavkastningen.  

• Att 45 miljoner kronor av årets reavinster avsattes till en fond för information 
om Röda Korsets idé och verksamhet. 

• Att kapitalförvaltningen gav ett nettoöverskott på 68 miljoner kronor.  

• Att det totala marknadsvärdet av centralstyrelsens kapitaltillgångar 1998-12-
31 uppgick till 1 701 miljoner kronor. 

Det har uträttats mycket under året för att förhindra och lindra mänskligt lidande. De 
ger information om kostnaderna för och finansiering av samtliga projekt tillsammans 
med motsvarande kostnad för föregående år. Jonsson och Widlund ger följande spon-
tana beskrivning av sin verksamhet och vad framgång innebär i den verksamheten: 
”Vår vision är att förhindra mänskligt lidande i världen. Det är ju vår affärsidé. Men 
det går ju inte att mäta, man måste ju bryta ner målen så de blir mer konkreta, delmål 
så att säga. Det som ofta är synligt är den internationella 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 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 andra behov idag. Att vara framgångsrik är 
att lyckas med att hitta vad det är som i dagens samhälle uppfattas så att säga och var 
Röda Korset med sin roll skulle passa in med sina grundprinciper och sitt sätt att 
arbeta.” 

De talar om aktiva lokalföreningar och på frågan vad en aktiv förening gör svarar de: 
”Besöksverksamhet – ofrivillig ensamhet pga. ålder eller sjukdom, besök på häkten 
och sjukhus, dvs. att minska människors isolering, förstahjälpen-utbildning, som 
handlar om att rädda liv. 100 000 utbildas per år. Besöksverksamheten görs bara av 
frivilliga. Däremot så finns det anställda som har som uppdrag att organisera och 
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utbilda, det är inte bara att sätta någon på ett sådant uppdrag. Antal besök, antal 
kurser, antal deltagare det är mätbart. Antal kan man mäta men effekten av det är 
svårare.” 

Jag undrar om de använder sig av några effektivitetsmått - om inte i årsredovisningen 
så kanske internt eller i sina tankar. De svarar: ”Vissa konkreta arbetsuppgifter kan 
man mäta t ex hur många leverantörsfakturor vi hinner med per dag, den typen där vi 
inte skiljer oss från någon annan. Att mäta resultatet av verksamheten i stort är mer 
komplicerat. Fast det görs på ett systematiskt sätt framförallt inom den internationella 
biten, där hjälpinsatserna analyseras efteråt. Vad som gick fram. Hur många man 
nådde. Hur många mål mat om dagen man 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 inga nyckeltal som fungerar i varje situa-
tion. Vi försöker dra slutsatser och göra olika slags utvärderingar.”  

”Vad som kan mätas är i vilken utsträckning vi lyckas med att synas i opinionsbild-
ningsfrågor, när vi går ut och påverkar i svenska samhället i flyktingpolitik t ex. Det 
går ju 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 opinionsbildning och påverkan kan vi försöka mäta. Andra områden däremot 
går att mäta som utbildningar 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 är enklare att mäta och andra, 
som är väldigt svåra att hitta något mätetal på.”  

”Stämman sätter de övergripande målen var tredje år och tjänstemannaorganisa-
tionen 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 t o m 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.) 

Redovisningsprinciper 
De presenterar tre specifika redovisningsprinciper i sin årsredovisning: 

1. Under ”Intäkter” redovisas under året erhållna medel. Reserveringar och 
avsättningar redovisas separat. 

2. Under ”Reserverade medel” redovisas endast reserveringar av medel som 
ändamålsbestämts eller tidsbestämts av givaren. Avsättningar till reserver som 
beslutats av centralstyrelsen redovisas under ”Fria avsättningar”. 

3. Begreppet verksamhetsresultat har införts med syfte att visa årets resultat före 
avsättningar till respektive uttag ur fria avsättningar.  
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3.2 Resultaträkning 
I den verbala berättelsen beskriver SRK sin verksamhet med ord, medan de beskriver 
den med siffror i en resultaträkning. I bokslutet presenterar de dels en resultaträkning i 
sammandrag och dels fem ”resultaträkningar” för olika verksamhetsgrenar: Nationell 
verksamhet (10 %), Internationell verksamhet (60 %), Information och Insamling (14 
%), Ledning och Föreningsverksamhet (3 %) samt Finansförvaltning (13 %). Procent-
satsen utgör procent av total omsättning. De har inte rubriken resultaträkning men en 
uppställning som i allt liknar en resultaträkning. Resultaträkningen för Nationell verk-
samhet är i sin tur indelad i 8 ”resultaträkningar”: Totalförsvar, Hälso- & Sjukvård, 
Social verksamhet, Flyktingverksamhet, Ungdomsverksamhet, Folkhögskola och 
Övrig Nationell verksamhet. Varje resultaträkning innehåller intäkter, kostnader och 
förändring av reserverade medel eller fria avsättningar. Resultaträkningen för Informa-
tion och Insamling är i sin tur indelad i två ”resultaträkningar”: Information och In-
samlingsverksamhet. Det gör totalt 13 resultaträkningar och vi kan konstatera att 
resultaträkningarna har fått en dominerande roll. Fortsättningsvis är det resultaträk-
ningen i sammandrag som analyseras. Den innehåller posterna intäkter, kostnader, 
reserveringar, extraordinära poster, avsättningar, verksamhetsresultat och årets resul-
tat. 

Intäkter  
År 1998 omsatte den centrala organisationen 709 miljoner kronor. Begreppet intäkter 
används som en sammantagen rubrik för insamlingar och gåvor från allmänheten, 
medlemsavgifter, bidrag från myndigheter, fonder etc. Det finns åtta olika intäkts-
poster. De presenteras nedan med sin procentuella andel av totala intäkter: 

1. Insamlingar och gåvor från allmänheten (19 %). De bokförs när de erhålls och 
kan pga. specifika kampanjer vara ändamålsbundna. I not finns en specifikation, 
där man kan utläsa att en av delposterna utgörs av insamlade medel från SRK:s 
distrikt och lokalföreningar.  

2. Skänkta varor (18 %). En intäkt har uppkommit när varor donerats. Intäkten bok-
förs i samband med att varorna skickas ut till katastrofområden. Inga pengar är 
inblandade men varorna har fått ett monetärt värde med 50 kr/kg.  

3. Medlemsavgifter (2 %) liknar ’Insamlingar och gåvor’ då de kommer från 
stödmedlemmar.  

4. Kapitalavkastning (10 %). Den bokförs när den erhålls. Denna relativt stora in-
täktspost utgörs av räntor, aktieutdelning och utfärdande av köpoptioner. Posten 
redovisas netto efter att förvaltningskostnaderna är avdragna.  

5. Bidrag från myndigheter och offentliga organisationer (26 %) kan vara 
ändamålsbestämda och tidsbestämda. 

6. Bidrag från fonder, stiftelser och andra organisationer (0.4 %) kan förmodligen 
också vara ändamålsbestämda och tidsbestämda. 

7. Övriga intäkter (0,4 %) Enligt not innehåller posten följande delposter: 
Försäljning, folkhögskolan, Kurs- och deltagaravgifter och övriga intäkter. 



 

 
102 

8. Vinst vid försäljning av värdepapper (24 %) redovisas som en extraordinär post 
och avsätts direkt till fria avsättningar. Bokförs när vinsten realiseras.  

Den första redovisningsprincipen informerar om att intäkterna utgörs av de medel som 
erhållits under året. Här följer de kontantprincipen, eftersom intäkten uppstår när 
inbetalningen sker. Även ändamålsbestämda gåvor och bidrag redovisas således som 
intäkt det år de betalas in till SRK. Orsaken till att de tillämpar kontantprincipen är 
enligt Jonsson att de vill visa vad de fått in för pengar under ett år. Öhman menar att 
det är väldigt praktiskt att redovisa tillgångarna vid den tidpunkt, då de har haft 
tillgång till dem. Det är konkret och handfast, men hon tror inte att det spelar någon 
roll för externa intressenter. För de som är verksamhetsansvariga så är det mycket 
svårare att begripa om intäkterna ska ligga och vänta på att bokföras först när de blir 
utnyttjade. Kontantprincipen är mer tillämpbar för dem som är verksamhetsansvariga 
och inte är ekonomer. Widlund tror att tankegångarna här har varit dels att synliggöra 
vad de fått in och dels att det är först, när de fått pengarna, som de bokar intäkten. Det 
räcker inte att de fått löften. Även Gabrielson menar att det viktiga för dem är att visa 
att de fått in dessa pengar och att visa vad de skall använda dem till. Är det så att vi 
inte hinner använda dem samma år som de erhålls, så reserverar vi dem över till näst-
kommande verksamhetsår. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 
24.9.2002.) 

Den andra redovisningsprincipen informerar om att ändamålsbestämda gåvor som inte 
utnyttjats vid årets slut reserveras genom en avsättning till posten ”Förändringar av 
reserverade medel och fonder”. Avsättningen redovisas efter kostnaderna i resultat-
räkningen men före verksamhetsresultatet. Intäkter som erhållits tidigare och reser-
verats för specifika ändamål plockas fram i resultaträkningen det år då de används. 
Ändamålsbestämda gåvor och bidrag redovisas således som intäkt det år de erhålls 
men reserveras så att de inte ingår i verksamhetsresultatet förrän det år då de utnyttjas. 
Avsättningar till reserverade medel och fonder görs även för tidsbestämda gåvor och 
bidrag. På frågan om vilka olika villkor som kan förekomma för olika typer av bidrag 
och gåvor och om de kan bli återbetalningsskyldiga om det specifika projektet inte 
genomförs svarar Jonsson: ”I de flesta fall när vi får bidrag från offentliga organisa-
tioner så är det för ett specifikt projekt i någon form, mer eller mindre snävt. I de 
flesta fall blir vi återbetalningsskyldiga om vi av någon anledning inte skulle kunna 
genomföra projektet. Vi får i vissa fall ersättning per huvud eller per utbildad person 
när det gäller utbildning, där kan vi ha både högre och lägre kostnader än bidraget. 
Då får vi rapportera antal huvuden och om vi av någon anledning inte skulle ha till-
räckligt många huvuden så blir vi återbetalningsskyldiga. Det finns säkert bidrag t ex 
från kommuner där det inte finns formell återbetalningsskyldighet, men om vi inte gör 
det vi säger att vi skall göra med pengarna så kanske vi inte får nya bidrag. Tittar vi 
över hela Sverige så finns det många olika former.” (Intervju 13.8.2002.) 

På frågan om det betyder att SRK intäksför gåvor även om det finns en viss risk för att 
de får skicka tillbaka pengarna, svarar Jonsson: ”Jag vet inte i vilket fall det skulle 
kunna förekomma. När det gäller insamlade medel är det ofta formulerat på ett sådant 
sätt att ett närliggande projekt i vår verksamhet kan finansieras. Det är sällan som vi 
har så smala ändamål så att det skall vara någon risk för det. För en 100-lapp skulle 
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vi inte lägga ner arbete med att skicka tillbaka. Det kan hända att vi får ett arv som är 
så formulerat att vi inte ser att det ingår i rödakorsverksamhet och då måste det leda 
till att vi avstår från pengarna. Insamlingar och gåvor intäktsför vi, eftersom vi utgår 
ifrån att vi inte har återbetalningsskyldighet. Det har hänt att vi skickat tillbaka 
pengar för att givaren har angett ett ändamål som vi inte kan uppfylla, men då intäkts-
förs det aldrig. Sida-bidrag har intäktsförts när vi fått det och reserverats tills det 
utnyttjats. Om en återbetalningsskyldighet är konstaterad då har den skuldförts. Men 
denna metod innebär att vi intäktsför dessa bidrag innan de förbrukas och kostna-
derna redovisas, men de reserveras och ingår därmed inte i verksamhetsresultatet.” 
(Intervju 13.8.2002.) 

Jag blev förvånad att hitta skänkta varor som en intäktspost i resultaträkningen och 
undrar hur det gick till när värdet 50 kronor/kg bestämdes. Jonsson svarar: ”Det 
gjordes före min tid, men jag tror att det var så att man hade 25 kronor i väldigt 
många år och det togs upp till omprövning och man gjorde bedömningen då att det 
skulle höjas till 50 kronor då de faktiskt har ett värde. Det är en stor del av vår 
verksamhet. Det är skillnad om vi skulle värdera allting vi får in. Hälften går till 
soptippen. Men det vi redovisar är sådana varor som är utlevererade och organisa-
tionen har lagt ner mycket tid på att lappa, laga, tvätta och verkligen göra något som 
man vill ge bort till människor (en slags realisationsprincip att värdet blir realiserat 
när det blir bortlevererat). Skänkta varor blev en stor del av omsättningen år 1998.” 
(Intervju 13.8. 2002.) 

Jonsson tycker att skänkta varor skall tas med i resultaträkningen förutsatt att varorna 
är relevanta. Om utgångspunkten är att man använder det 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 hon att de har ett värde och att de utgör en 
gåva. Öhman menar att skänkta varor redovisas för att visa omfattningen då det är en 
enorm arbetsinsats att få ihop de här insamlade kläderna och se till att de går att an-
vända. ”Det är väl det vi ville visa” säger Öhman. Widlund menar att de vill synlig-
göra att de har sådana resurser och att de skickar ut dem. De kläder som redovisas är 
utlevererade och det kostar åtskilliga miljoner att frakta dessa kläder ut i världen. 
Widlund menar dock att med värderingen 50kr/kg blev klädernas andel av den totala 
omsättningen så stor, att denna post började förvränga bilden av verksamheten och då 
var det många som tyckte att det förvirrade mer än att det gav mer information. 
Gabrielson tycker att man kan diskutera om man skall göra en sådan värdering eller 
inte. Det är otroligt svårt att värdera insamlade, begagnade kläder. (Intervju med 
Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 24.9.2002.) 

Jag undrar spontant varför inte frivillig tid värderas på samma sätt i resultaträkningen. 
Enligt Jonsson har de inte diskuterat frivillig tid så konkret som att det skall ingå i 
resultaträkningen. Men det har däremot gjorts beräkningar på antalet frivilligtimmar 
och vad det skulle innebära i pengar om de skulle sätta någon slags timpenning på 
frivilligarbetet. De tar fram en del statistikuppgifter om antal timmar. För Röda Korset 
är frivilligarbetet en grundstomme. (Intervju 13.8. 2002.) 

Till sist när det gäller intäkterna så undrar jag hur det kommer sig att de redovisar 
intäktsräntor och erhållna utdelningar som verksamhetsintäkter. Öhman framhåller att 
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utdelningarna och räntorna bygger på kapital som är skänkt till SRK, där en person 
istället för att lägga pengarna i en insamlingsbössa har gett det med vissa villkor. 
Egentligen kan denna avkastning betraktas som en gåva från allmänheten, fast den 
sträcker sig över en väldigt lång tid. Widlund tror att det här sättet att redovisa har en 
koppling till hur de budgeterar, då intäktsräntor och erhållna utdelningar är en av deras 
budgeterade intäktskällor medan reavinster aldrig tas med i budgeten. I budgeten har 
de bara tagit med räntor och utdelningar för att inte leva över sina tillgångar. Direkt-
avkastningen utgör pengar som de har fått under året, medan reavinster inte har någon-
ting med årets verksamhet att göra. De betraktade direktavkastningen som årets intäk-
ter som de också använde för att finansiera årets kostnader. De budgeterar med en viss 
avkastning på sitt kapital och kapitalförvaltningen betyder en hel del för deras verk-
samhet. Redovisningen var upplagd efter hur de planerar och budgeterar sin verksam-
het. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 24.9.2002.) 

Kostnader   
SRK använder begreppet kostnader i sin resultaträkning. De använder en funktions-
indelad resultaträkning och presenterar då kostnaderna för varje funktion för sig. 
Kostnaderna är fördelade på tre huvudfunktioner: Nationell verksamhet (17 %), 
Internationell verksamhet (65 %) samt Information och Insamling (18 %). Procent-
satserna utgör procent av totala kostnader. I resultaträkningen ser vi kostnaden dels 
totalt för varje huvudfunktion och dels specificerad inom varje funktion. Nedan 
presenteras en specifikation av huvudfunktionerna med en procentuell andel av 
respektive funktions totala kostnader. 

Nationell verksamhet:  
Totalförsvar (18 %)   
Hälso- och sjukvård (27 %) 
Social verksamhet (12 %) 
Flyktingverksamhet (15 %) 
Ungdomsverksamhet (7 %) 
Folkhögskola (16 %) 
Övrig nationell verksamhet (5 %) 

Internationell verksamhet: 
Katastrofinsatser (73 %) 
(34 % är skänkta varor) 

Utvecklingsprojekt (17 %) 
(1 % är skänkta varor)  

Övrigt (10 %) 

Information och insamling: 
Information (26 %) 
Insamling (12 %) 
Lednings och Föreningsverksamhet (62 %) 
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År 1998 gjordes stora vinster vid försäljning av värdepapper. Reavinsterna 
redovisades som extraordinära inkomster. 

Jag undrar om SRK:s intäkter bara trillar in eller om de måste jobba för dem precis 
som ett vinstdrivande företag så att årets intäkter föregås av vissa ansträngningar. 
Detta med tanke på att kostnader definieras som åtgången av varor och tjänster i en 
verksamhet i syfte att generera intäkter. Jonsson svarar: ”När det gäller insamlingar 
och gåvor från allmänheten så har vi dels kampanjer under året, de utgör en stor del. 
Så är det spontana donationer som arv, som påverkats av olika aktiviteter, om det är 
årets aktiviteter eller tidigare års är svårt att spåra. Det finns ganska mycket sats-
ningar under året och då kommer kostnaderna under året. 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. Där är kostnaderna inte lika urskiljbara.”  

Jonsson fortsätter: ”Kostnaderna för medlemsvärvning ligger under det som heter 
Ledning och föreningsverksamhet. Verksamhet som har med själva medlemskapet att 
göra har vi sett som en föreningsverksamhet. När det gäller ansökningar av olika slag 
av bidrag från myndigheter och offentliga organisationer så ligger det som verksam-
hetskostnader, för det är i arbetet med verksamheten som vi söker pengar och vi 
skiljer inte ut ansökningsarbetet utan det är som en integrerad del i arbetet. Att skilja 
på verksamhetsbidrag och kostnaderna för att få dessa intäkter måste bli en skattning, 
och går inte att utläsa av resultaträkningen. När det gäller intäkter för kursverksam-
het ligger det mycket arbete bakom dessa intäkter, men intäkterna går till att täcka 
kostnaderna för kurserna. Syftet med denna verksamhet är inte att ge överskott. Det 
blir egentligen ingen vinst även om viss verksamhet gentemot företag kan ge en vinst.” 
(Intervju 13.8.2002.) 

Jag undrar om det finns några aktiviteter i deras verksamhet som har till syfte att 
generera vinster till hjälpverksamheten. Jonsson svarar: ”Vi har viss utbildningsverk-
samhet, där vi kan sälja paket till företag. Där försöker vi att ha en sådan prissättning 
att det kan ge ett visst överskott. Det är inte grundsyftet, vi bedriver inte utbildningen 
”Första hjälpen” för att få ett överskott. I vissa fall får vi kostnadstäckning och i 
några fall som är mindre vanliga får vi ett visst överskott. Ibland går vi snarare back, 
men tanken är att det skall gå jämt upp.” (Intervju 13.8.2002.) 

På frågan hur de skiljer på kostnader för ”Information” och ”Insamling”, svarar 
Jonsson: ”I praktiken så kan det vara gränsdragningsfrågor att skilja mellan 
kostnader för Information och kostnader Insamling, men tanken är att syftet med 
kostnaden skall styra. Genomför vi en kampanj där huvudsyftet är att få in pengar, 
blir det ganska konkret då betraktas det som insamlingskostnad. Men allmän 
information där informationen är det viktiga, det kan vara enstaka frågor, då ligger 
det som regel under ett verksamhetsområde. Mer allmän rödakorsinformation ligger 
under information, som presstjänst, tidningarna och årsboken. Det är syftet med 
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kostnaderna som skall styra. Det går inte att alltid säga att det är det ena eller det 
andra utan de går i varandra. Det finns alltid en informationsdel i en insamlings-
kampanj, men det är inte huvudsyftet.  

Lite styrande kan det vara hur man ser på möjligheten att få in pengar, för vi har att 
ta hänsyn till relationen mellan insamlingskostnader och insamlingsintäkter. Det är en 
förhandskalkyl de gör. Ska de satsa pengar på en insamlingskampanj då måste de tro 
att de får in pengar i rimlig proportion till kostnaderna. Och det kan gå bättre eller 
sämre. Det finns information de vill gå ut med där man vill lyfta fram några förhållan-
den där budskapet i sig är viktigt även om man inte får in så mycket pengar, då är det 
kanske mer en fråga om informationsbudgeten. Att påverka opinionsbildningen är en 
av kärnfrågorna för SRK. Då är det ren verksamhet och då ska kostnaderna ligga 
under respektive verksamhet. Är det t ex en opinionsbildningskampanj som handlar 
om flyktingfrågor så hamnar kostnaderna under flyktingverksamhet. Ibland är det 
kanske lite mera övergripande eller inte lika tydligt och då kan det hamna under 
informationskostnader.” (Intervju 13.8.2002.) 

Jag undrar om de tillämpar matchningsprincipen och Jonsson säger att de i princip 
matchar intäkterna mot kostnaderna och inte tvärtom. Det har att göra med att de 
faktiskt har fått pengar för en viss verksamhet och då de måste matcha dem mot hur de 
använts. Gabrielson menar att matchningsprincipen känns logisk och att det är ange-
läget att intäkter och kostnader följs åt, särskilt med tanke på ändamålsbundna medel, 
som utgör en stor del av SRK:s intäkter. Hon säger att: ”Vi måste kunna visa att vi 
verkligen använder öronmärkta pengar till rätt ändamål.” Öhman framhåller att 
mycket av matchningsprincipen går ut på att se till att rätt intäkter bekostar rätt saker 
och att matchningen beror på att de måste kunna återredovisa till externa givare. De 
måste visa att olika intäkter täcker olika projektkostnader och måste därför veta vad 
olika projekt kostar för sig, periodvis, då de oftast får bidrag på årsbasis. Även 
Widlund framhåller att de inte har samma matchningsbegrepp som i affärsföretag, 
utan att de försöker ha en matchning, där de istället matchar intäkter emot specifika 
kostnader. Men om en del av intäkterna periodiseras över till nästa år, då kommer det i 
form av en reservering längst ner och inte som en överföring av intäkter till nästa års 
resultaträkning. Han säger: ”Vi vill visa hela bilden, så gott det går, så att vi inte får 
en skev bild.” (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund, och Öhman, 24.9.2002.) 

SRK nämner inte försiktighetsprincipen i sin årsredovisning, men Jonsson och 
Widlund menar att sådana principer som försiktighetsprincipen har de försökt att leva 
upp till (Intervju 5.4.2001). De lämnar ingen information om hur byggnader och övrig 
fast egendom värderats. Värdepapper värderas till ett värde som ligger under mark-
nadsvärdet, men de lämnar ingen information om ifall det är anskaffningsvärdet eller 
något annat värde. Marknadsvärdet är högre och lämnas som tilläggsupplysningar. 
Maskiner och inventarier tycks kostnadsföras direkt för balansräkningen innehåller 
inga sådana tillgångar. 

Försiktigheten innebär att intäkter inte redovisas förrän de är realiserade och att kost-
nader skall rapporteras så snart som möjligt. Gåvor och bidrag rapporteras som in-
täkter det år de erhålls. Om det skulle förhålla sig så, att ändamålsbestämda gåvor och 
bidrag måste betalas tillbaka om SRK inte lyckats utnyttja dem för de ändamål de är 
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bestämda till så, är de inte konstaterade förrän de utnyttjats. Jag frågar om det kan 
innebära att de i dessa fall redovisar intäkter innan de är konstaterade och får till svar 
att de redovisas som intäkter när de tror sig veta att de får behålla pengarna. Om de 
däremot bedömer att de blir återbetalningsskyldiga, tar de bort intäkten och bokar upp 
en skuld. (Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.) 

På frågan varför de tillämpar försiktighetsprincipen framhåller Öhman att de försökt 
att anamma sådana 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 fram-
håller att det är en vedertagen princip att de skall visa sina kostnader direkt och vara 
lite försiktiga, så att de inte förskönar bilden. Han menar dock att försiktighetsprin-
cipen passar väldigt bra ihop med deras verksamhet. Alla som intervjuats framhåller 
att det är viktigt att inte visa för höga intäkter och att synliggöra alla kostnader. All-
mänhetens förtroende, om givarna vill vara med vid nästa insamling, bygger enligt 
Widlund på att de kan redovisa vad de fått in för pengar och vad de gjort med dem. 
Enbart Öhman har tagit upp värderingsfrågor i detta sammanhang och menar att det 
bara är skänkta kläder som varit en värderingsfråga och de har aldrig tagits upp i 
balansräkningen. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 24.9.2002.)  
Figur 1 visar en modell över resultaträkningens poster. 
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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 

Kostnader    

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  (BR) 

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 1 Svenska Röda Korsets resultatposter 1998 
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Resultat  
De presenterar två resultatposter i sin resultaträkning. Det första resultatet kallar de 
Verksamhetsresultat och det andra Årets Resultat. Verksamhetsresultatet uppkommer 
efter det att ovannämnda kostnader tillsammans med nedanstående poster dragits av 
från intäkterna: 

• Gåvor och insamlade medel vidaresända till Röda Korsets distrikt och 
lokalföreningar 

• Förändring av reserverade medel, som gäller avsättningar respektive upp-
lösningar av reserver som består av insamlade gåvor och bidrag, som är ända-
måls- eller tidsbestämda av givaren. Om de inte utnyttjats vid bokslutet så 
avsätts de till denna reserv och när de sedan utnyttjas så upplöses dessa 
reserverade medel. Det innebär en periodisering av intäkterna till den period 
då medlen används dvs. då utgifterna uppkommer! De ändamåls- eller tids-
bestämda medlen finns med bland intäkterna det år de samlas in, men reser-
veras här om de inte utnyttjats och ingår då inte i verksamhetsresultatet. 

• Förändring av beständiga donationsmedel. Beständiga donationsmedel utgörs 
av donationer där givaren har sagt att de inte får använda kapitalet, utan bara 
avkastningen. Av det skälet måste de göra en avsättning det året donationen 
erhålls. (Intervju med Jonsson 13.08.02) 

• – Förändring av underhållsfond för fastigheter 

Innebörden av verksamhetsresultatet blir således: skillnaden mellan de allmänna 
medel som erhållits och de allmänna medel som utnyttjats under året. 

Årets resultat uppkommer efter det att vinsten vid försäljning av värdepapper, läggs 
till verksamhetsresultatet. Reavinsten ingår således inte i verksamhetsresultatet. 
Därefter dras jämförelsestörande kostnader av, som detta år utgörs av ett aktieägar-
tillskott till Röda Korsets Hotell- och Konferens AB för täckande av förlust. Hela 
reavinsten dras sedan av under Förändring av fria avsättningar och därefter utnyttjar 
de så mycket av övriga fria avsättningar som behövs, för att få ett 0-resultat. Det inne-
bär att i årets resultat har också fria medel periodiserats till det år då de används och 
då kan årets resultat bara bli 0. 

Jag frågar varför posten ”Årets resultat” finns med i resultaträkningen och varför de 
tar fram ett 0-resultat. Jonsson tycker att det är tveksamt vad begreppet ”Årets resul-
tat” står för. Men det har med svårigheten att hitta ett annat bra begrepp att göra. De 
har diskuterat resultatbegreppet och det ena förslaget var värre än det andra enligt 
Jonsson. Det är svårt att hitta bra begrepp och till sist kom de fram till att inget annat 
begrepp var bättre. Jonsson säger att ”begreppen intäkter och kostnader var vi nog 
inkörda på att de var vad de var, men resultatbegreppen är helt klart något som vi 
diskuterade”. Vissa, som har kommit ifrån företagsvärlden, har velat kalla det för 
vinst, men Öhman säger att ”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 kunnat riktigt få ner någonting. Öhman framhåller att 
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eftersom de ändå måste veta relationen mellan intäkter och kostnader, så har de haft 
raden resultat kvar i resultaträkningen och den visar om de haft för lite eller för 
mycket pengar under året för att finansiera det de gör. Även Gabrielsson menar att 
begreppet resultat inte är optimalt. 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.” Hon 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. 
(Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund, och Öhman, 24.09 2002)  

Synsättet bakom att de tagit fram ett 0-resultat är att de kostnader de har måste de 
finansiera. De måste bestämma vilka intäkter (årets eller tidigare års) som de an-
vänder. Det är mer en fråga om att redovisa hur de finansierar de kostnader de har. 
Widlund uttrycker det så att de till verksamhetsresultatet även lägger finansieringen 
för att komma ner till ”Årets resultat” och medger vidare att det då blir lite lustigt med 
alla 0-resultat, men de innebär att de har finansierat sina verksamheter. Öhman menar 
att Årets resultat i deras resultaträkning blir en garanti för att de har täckt kostnaderna 
och använt intäkterna på rätt sätt. Hon säger att det har med intäkterna att göra, att de 
behöver visa att de använder intäkterna för rätt typ av kostnader. Teoretiskt skulle det 
kunna finnas ett ”resultat” eller ”överskott” kvar om det var sådana pengar som fick 
bekosta föreningsverksamhet. Men de måste se till att det som är verksamhetspengar 
bara täcker verksamhet och reservera bort det som inte är utnyttjat.  

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. Det är ett försök, menar han, att visa att de har plockat ur 
sitt kapital för att finansiera årets verksamhetsresultat (- 35 milj. år 1998). De vill inte 
sluta på - 35 milj. så att en vanlig läsare av resultaträkningen tänker att de har gått 
back. För det har de ju inte gjort i sin andemening, utan de har använt 35 Mkr från 
kapitalet, som de inte anser att de skall sitta på. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, 
Widlund, och Öhman, 24.09 2002) 

På min fråga varför de producerar en rapport kallad resultaträkning förklarar Jonsson 
att den visar vilka intäkter de har och vad de använder pengarna till på kostnadssidan. 
Den har alltid kallats resultaträkning i brist på bättre begrepp och lite slentriantänkan-
de också. Öhman tror att det egentligen är ett slags försök att anpassa sig mer till 
omgivningen. De har haft ett intresse av att på något tillförlitligt sätt redovisa vad de 
har gjort och vilka medel de har tagit emot. Widlund framhåller att de försökte göra 
resultaträkningen som ett aktiebolags resultaträkning för att de som var vana vid att 
läsa årsredovisningar skulle förstå. ”Journalister och andra måste ju hitta hem någon-
stans i det här.” De tänkte att det var mer etablerat även om det inte var riktigt lämp-
ligt. Han säger vidare att, ”Hur man vänder och vrider på det så blir det inte riktigt 
bra och det är något som vi har brottats med genom åren”. 
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På frågan vilken funktion resultaträkningen har säger Widlund att de ofta får frågor 
från journalister och att de ekonomiska rapporterna vänder sig till de, som är vana att 
läsa en ekonomisk redovisning framförallt bland företag och journalister. Vidare säger 
han att de externa som är intresserade av ett samarbete med Röda Korset vill gärna ha 
en årsredovisning och se vad de har för typer av kostnader och intäkter och hur balans-
räkningen ser ut.  

Gabrielsson menar att det handlar om att behålla allmänhetens förtroende, att det 
främsta syftet är att kunna visa bidragsgivare och finansiärer vilka pengar de erhållit 
och hur de använts. Hon är osäker på varför de en gång i tiden anammade den här 
typen av resultaträkning, men tror att det handlar om att använda sig av det som är 
praxis, det som folk är vana att läsa, vana att få ta del av från organisationer och före-
tag. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund, och Öhman, 24.09 2002) 

3.3 Balansräkningen 
Röda Korsets balansräkning har två huvudrubriker: Tillgångar samt Skulder och Eget 
kapital.  

Tillgångar  
SRK skiljer inte på omsättnings- och anläggningstillgångar i sin balansräkning. 
Nedan presenteras samtliga tillgångar med sin procentuella andel av totala tillgångar: 

Likvida medel (2 %) 

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar (1 %) 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (4 %) 

Diverse avräkningskonton (1 %) 

Värdepapper (88 %) 

Byggnader och övrig fast egendom (4 %) 

Donationsfonder med egna tillgångar (0,001 %.) 

Värdepapper är utan jämförelse den största posten (1 189 miljoner ) och den enda som 
hänvisar till en not. Noten ger information om vilka placeringar som gjorts och visar 
både det bokförda värdet och marknadsvärdet på dessa värdepapper. Att det bokförda 
värdet är anskaffningsvärdet bekräftades vid en intervju. (Intervju med Jonsson, 
13.8.2002.) 

Relativt sett har alla övriga tillgångar ett mycket litet värde. Näst i storleksordningen 
kommer Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (56 miljoner). Det finns ingen 
not med specifikation. Byggnader och övrig fast egendom (53 miljoner) saknar not 
och därmed går det inte att utläsa hur dessa tillgångar har värderats. Posten uppgick 
till samma belopp föregående år, vilket måste innebära att de inte gjort några avskriv-
ningar under 1998. Balansräkningen innehåller inga inventarier. På frågan om de 
kostnadsför sina inventarier, svarar Jonsson ”Ja det har vi gjort. Vi tar ställning i 
budgeten till om vi har råd att investera. Då har det blivit ett styrelsebeslut att hela 
kostnaden skall ingå i budgeten.” (Intervju 13.8.2002.) 
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Ett skäl till att de kostnadsfört inventarier är enligt Widlund att de var tvungna att 
budgetera en investering som en kostnad och var då tvungna att se till att de hade råd, 
annars kunde de inte göra sin investering. ”Vi behövde inte ha några inventarielistor, 
inte göra avskrivningar, så rent administrativt var det så mycket enklare. Vi hade bara 
någon enkel inventarieförteckning, där det var uppräknat vad vi hade för prylar, men 
de hade inga restvärden. Den här modellen fungerade bra och var våran kultur”, 
säger Widlund. Jonsson menar att orsaken till att de kostnadsfört inventarier var 
förenklingen och att det inte har så stor betydelse för bilden då det inte rör sig om så 
stora poster. Öhman menar att de har varit väldigt praktiska, när de har köpt ett 
inventarium, så har de inte tillgång till de pengarna längre utan de har ett inventarium. 
De kan använda skrivbordet fullt ut och pengarna finns inte kvar i börsen, så det finns 
ingen anledning att inte ta hela kostnaden med en gång enligt Öhman. Det är mindre 
viktigt att visa livslängden i vår redovisning. Däremot så kan det vara så att SIDA inte 
tillåter att de använder deras bidrag för att köpa in inventarier, utan bara bekostar 
förbrukning. Ur SIDAS synpunkt kanske det skulle vara bättre att periodisera utgiften, 
men då har SRK istället valt att finansiera inventarier på annat sätt. Öhman framhåller 
också att de har köpt många lastbilar till biståndsverksamheten som de skickar iväg. 
De förbrukas som ”strumpor” för att de går sönder, det går inte att räkna livslängd på 
samma sätt som här hemma, även om de är väldigt dyra. De skänks till Internationella 
Röda Korset och skickas ut direkt, vilket innebär att de inte utgör några inventarier i 
SRK:s redovisning. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 24.9.2002.) 

Skulder  
Skuldposterna i balansräkningen är relativt sett mycket små. Långfristiga skulder 
uppgår till 0, men föregående år fanns det långfristiga skulder. Nedan presenteras 
posterna med en procentandel av det totala beloppet skulder och eget kapital: 

Leverantörsskulder (1 %) 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (1 %) 

Diverse kortfristiga skulder (2 %) 

Långfristiga skulder (0 %) 

Det finns inga rubriker som särskiljer skulder från eget kapital. Det går därmed inte att 
utläsa om Röda Korset betraktar Reserverade medel (118 miljoner), Beständiga 
donationsmedel (276 miljoner), Underhållsfond för fastigheter (6 miljoner) och Fria 
avsättningar (885 miljoner) som skulder eller eget kapital. Nedan presenteras posterna 
med en procentandel av det totala beloppet skulder och eget kapital: 

Reserverade medel, (9 %) som i sin tur har tre underrubriker. 

• Nationell verksamhet 

• Internationell verksamhet 

• Allmän verksamhet 

Dessa reserver utgörs enligt SRK:s redovisningsprinciper av ändamålsbestämda eller 
tidsbestämda medel, som de ännu inte har utnyttjat. Enligt Jonsson är det pengar som 



 

 
113 

de fått men som de pga. givarnas restriktioner inte kan använda för att täcka årets 
kostnader. 

Beständiga donationsmedel (20 %) är en post som enligt Jonsson utgörs av medel där 
givarna sagt att bara avkastningen och inte kapitalet får användas till verksamhet.  

Underhållsfond för fastigheter (0.5 %) utgör en relativt liten post. I not kan man utläsa 
att de under året både har utnyttjat medel från denna fond och gjort nya avsättningar 
till fonden. 

Fria avsättningar (66 %) utgörs enligt Röda Korsets redovisningsprinciper av avsätt-
ningar till reserver som beslutats av centralstyrelsen. Det är reavinster och obundna 
arv och donationer som reserverats. De visas i resultaträkningen och avsätts direkt och 
ingår därmed inte i verksamhetsresultatet. Det finns 8 olika reserver och fonder. 
Posten är stor och frågan är vilken funktion dessa avsättningar fyller. Jonsson säger: 
”Vi gör avsättningar till en värderegleringsfond och syftet med den har primärt varit 
att ha en buffert. Om värderegleringsfonden bedöms vara högre än vad som är moti-
verat som säkerhet, då fattar centralstyrelsen beslut om att kapital skall användas för 
verksamhet (förändringar av fria avsättningar). Kapitalet har under 90-talet vuxit så 
pass mycket att de kunnat besluta om att använda kapitalet till verksamhet. Avsätt-
ningarna visar hur styrelsen har bestämt att dessa medel skall användas. Det är ofta 
ganska vida bestämmelser som: ’Lyft det här beloppet från värdereglerings-reserven 
och använd det under en 10-årsperiod för nationell verksamhet’. Det är viktigt att visa 
våra intressenter hur vi planerar att använda pengarna. Fria avsättningar utgör fritt 
disponibelt eget kapital, disponibelt för verksamhet.” Ingen extern part har styrt. Det 
som centralstyrelsen fattar beslut om kan de ändra. Om styrelsen ser skäl i att ändra ett 
beslut så kan inte Jonsson se varför de inte skulle kunna det. Dessa avsättningar är helt 
fritt disponibelt för Röda Korset. (Intervju 13.8.2002.) 

På frågan varför posten Fria avsättningar varken redovisas som skuld eller eget kapital 
svarar Widlund att de har betraktat fria avsättningar som en egen post vid sidan av 
skulder och eget kapital. Jonsson menar att de redovisar på detta sätt för att visa att 
dessa avsättningar inte utgör ett helt fritt kapital. Alla fria avsättningar härstammar 
från den värderegleringsreserv, dit reavinster bokas. Värderegleringsreserven skall 
utgöra en buffert och de har resonerat med sina revisorer och kommit fram till att den 
bör ligga på en viss dignitet. Den har att göra med det bokförda värdet och marknads-
värdet av den dolda reserven enligt Widlund. Den bör ligga på låt oss säga 400 mil-
joner och när värderegleringsreserven överstiger det värdet har styrelsen gjort avsätt-
ningar till andra reserver. Det är detta kapital som används när en underskott täcks för 
att få ett 0-resultat.  

På frågan varför Reserverade medel varken redovisas som skulder eller eget kapital 
säger Jonsson att de hade friheten och eftersom reserverade medel inte uppfyller 
kriterierna för en skuld i vedertagen bemärkelse, men å andra sidan inte är eget kapital 
heller eftersom de fått pengarna för speciella ändamål, men inte använt dem än, valde 
de att redovisa dem separat och skilja dem från det de betraktade som eget kapital. 
Öhman menar att för dem har reserverade medel inneburit att det är medel som finns 
och som skall användas för specifika ändamål och det har varit viktigare än om de 
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skall sätta etiketten ”Skulder” eller ”Eget kapital”. Även Widlund menar att de 
reserverade medlen, som utgjorde periodiseringar, nog var ett tredje block i deras 
värld. De hade fått medlen ett år, men de skulle användas en bit in på nästa år. De var 
inte återbetalningsskyldiga, utan skulle använda dem senare. Widlund framhåller att 
om det fanns sådana belopp, där de var återbetalningsskyldiga, redovisades de under 
skulder, men dessa reserver blev en mellangrupp mellan skulder och eget kapital. 
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 får bara användas för detta ändamål. Gabrielson vill 
också tolka det så att reserverade medel är en rubrik skild från övriga skulder och eget 
kapital och som behövs i den här typen av verksamhet. (Intervju med Gabrielson, 
Jonsson, Widlund och Öhman, 24.9.2002.) 

Svenska Röda Korset redovisar enligt bokföringsmässiga grunder. Posterna kund-
fordringar och leverantörsskulder samt interimsposter visar att transaktioner och 
händelser bokförs när de inträffar och redovisas i de finansiella rapporterna för den 
period till vilken de hänför sig. Insamlade medel och även skänkta varor bokförs när 
de erhålls, men om det rör sig om ändamåls- och tidsbestämda bidrag, så reserveras de 
och upplöses under den period de utnyttjas.  

På frågan varför de redovisar efter bokföringsmässiga grunder svarar Jonsson, att 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. Både 
Jonsson och Öhman menar att 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 det som gäller resten av verksamheten. 
Gabrielsson menar att bokföringsmässiga grunder är det sätt som mest rättvisande 
visar hur verksamheten förlöper. Hon framhåller att kravet hänger ofta ihop med de 
ansökningar, där det är formulerat att de planerar att bedriva ett projekt under en viss 
tid. Widlund menar att de följer bokföringsmässiga grunder i den bemärkelsen också 
att de intäktsför i samband med att de fakturerar. Det finns enligt honom områden, 
som drivs lite mer företagslikt, dvs. när de jobbar på den marknaden. Insamlingar 
bokförs däremot när de får ”cash”, eftersom insamlingar inte faktureras. (Intervju med 
Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 24.9.2002.) 

Eget kapital  
Jag undrar vem som äger det egna kapitalet i SRK. Jonsson och Widlund ger följande 
svar: ”Som medlem kan man väl inte säga att man äger det. Det är föreningen som 
äger det. Medlemmarna ger föreningens styrelse ansvarsfrihet på stämman för den 
verksamhet de bedrivit och för att de förvaltat kapitalet på ett bra sätt. Årsredovis-
ningen är en stämmohandling som kommer upp på stämman var tredje år, så den har 
ett internt bruk och det är viktig för oss att få med den här. Vilket sätt att beskriva det 
egna kapitalet i en ideell organisation, som är mest svårtolkat är svårt att säga.” 
(Intervju med Jonsson och Widlund 5.4.2001.) På min fråga varför de använder begreppet 
eget kapital menar Jonsson att det är eget kapital i den bemärkelsen att det är före-
ningens kapital. Det är ett ganska vedertaget begrepp i en balansräkning på passiv-
sidan. Öhman säger att hon aldrig förstått varför de har haft kvar begreppet eget 
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kapital och tror att de bara har lyft med sig begreppet ifrån standard. Widlund menar 
att det nog beror på att de inte hade något bättre alternativ och det var ett vedertaget 
begrepp i den här världen. Han säger vidare att de har haft svårt med begreppen eget 
kapital och resultat, eftersom begreppens innebörd inte passat deras värld riktigt. 
”Begreppen är anpassade för ett aktiebolag och så skall vi försöka använda dem på 
något sätt.” Gabrielson tror att de har tagit det direkt från företagsvärlden, för att 
uttrycka vad de har i kassakistan av ansamlade medel. Det ska sägas att de under 
rubriken ’Skulder och eget kapital’ frångått standard genom att ge en post beteck-
ningen ’Kapitalbehållning’. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund och Öhman, 
24.9.2002.) 

Som redan nämnts går det inte att utläsa i balansräkningen, vad som ingår i det egna 
kapitalet. De menar själva att både reserverade medel och fria avsättningar utgör 
egna kategorier skilda från både skulder och eget kapital.  Det finns ytterligare två 
poster: Kapitalbehållning (1 %) och Årets resultat (0 %). I årsredovisningen kan jag 
se att kapitalbehållningen har varit oförändrad i varje fall sedan 1995. Årets resultat 
uppgår till 0 genom de förändringar av fria avsättningar som gjorts. Jag undrar hur 
posten kapitalbehållningen har uppkommit och vad som skall hända för att det 
beloppet skall förändras och får följande svar av Jonsson: ”Jag vet inte riktigt hur 
dessa 9 miljoner kommit till. Det är som ’Hedenhös’ någon gång och jag tror inte att 
det finns någonting i grundstadgarna som säger att det skall finnas ett grundkapital. 
En avsikt är väl att visa att det finns pengar som skall finnas kvar och som inte heller 
skall användas för verksamhet. Bundet i den bemärkelsen att inte ens centralstyrel-
sen skulle kunna fatta beslut om att disponera dem utan någon särskild ordning. Jag 
tror inte att det finns reglerat i stadgarna, vilket man skulle kunna tänka sig. Vår 
avsikt är att inte röra de pengarna till skillnad från de fria avsättningarna.” (Intervju 
13.8.2002.) Modellen över balansposterna 31.12.1998 i figur 2 visar den faktiska 
storleken av posterna och relationen dem emellan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
Figur 2 Svenska Röda Korsets balansposter  31.12.1998 
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4 Företagstermer 

Jag undrar varför de inte istället valt att redovisa på ett sätt som är helt utformat utifrån 
deras behov av information och deras syfte med verksamheten. Öhman menar att de 
inte kunde skapa helt egna former utan någonstans måste de ha begrepp som andra 
också använder sig av. Gabrielsson tror att 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 hon 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 an-
vänds.  

Jonsson tror att de har känt en viss frihet att göra lite som de vill utifrån det informa-
tionsbehov som de har bedömt. Hon minns när de någon gång under 90-talet fastställ-
de en ny gemensam resultat- och balansräkning, innan hade de 25 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 
sina specifika rapporter. Det de då i huvuddrag trodde att intressenterna ville veta var: 
Var får SRK sina pengar ifrån? Vad använder SRK dem till? Jonsson menar att det 
inte styrdes av något annat än de förväntningar och tankar de hade på vad deras intres-
senter skulle vara intresserade av, men tillägger sedan att det är klart att de undermed-
vetet kanske påverkas av andra influenser, men det var så resonemangen gick. 
Widlund tycker att de har utformat redovisningen efter sina behov i de 13 detaljerade 
resultaträkningarna. Här har de visat varje verksamhetsområde, med kostnader och 
intäkter och vad det blir för resultat. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund, och 
Öhman, 24.9.2002.) 

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, men vi som är involverade vet vad vi menar.” Öhman menar att de 
verksamhetsansvariga inte pratar ’resultat’ på det sättet, utan mer utifrån att de måste 
ha tillräckligt med intäkter för att täcka kostnaderna och att det är det, som är centralt 
för dem. Skillnaden mellan intäkter och kostnader är intressant men de talar inte om 
resultat. Widlund menar att det framförallt är resultaträkningens begrepp som de 
använder och att de inte är så insatta i balansräkningen. Gabrielson menar att de till 
största delen använder de termer som de sedan har med i resultat- och balansräkning. 
(Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund, och Öhman, 24.9.2002.) 

5 Årsredovisningens användare  

5.1 Vem använder årsredovisningen? 
För att förstå vad som är väsentlig och relevant information för användarna behöver 
användarna intervjuas, men då jag har ett producentperspektiv i denna studie nöjer jag 
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mig med att studera producenternas syn på årsredovisningens användare. Innan det går 
att utreda vilken information användarna vill ha måste det utredas vilka användarna 
egentligen är. Jag frågar Jonsson och Widlund vilka det är som använder SRK:s 
årsredovisning och får till svar: ”Dels finns den demokratiska delen att det är en 
stämmohandling. Medlemmarnas ombud kommer till stämman vart tredje år och då 
går tre årsredovisningar ut för att behandlas och styrelsen ges ansvarsfrihet. Så det är 
en viktig del att den finns och blir godkänd och att man har chansen att klaga om man 
tycker att det är fel. Man kan väl säga att alla medlemmar är intressenter även om 
stämman är specifik. Informationen till andra medlemmar går kanske mer genom 
medlemstidningen. Det är olika trycksaker, men alla medlemmar är intressenter. Sen 
används den externt för att presenteras för journalister, andra företag som visar 
intresse och bidragsgivare av olika slag. Det kan vara stat, kommun, landsting, 
företag, fonder, stiftelser. De som är intresserade av att donera någonting t ex ett arv 
begär ofta lite upplysningar innan.” (Intervju 5.4.2001.) 

På frågan om det kan finnas ytterligare intressenter lägger Jonsson till följande lista: 

• ”Utsatta människor runt om i världen, i den bemärkelsen att vi är till för dem    
och kan se dem som en intressent. 

• De som arbetar frivilligt i SRK, även de är en del av SRK. 

• Anställda kan tas med 

• Samhället över huvud taget 

• Leverantörer och kunder i viss bemärkelse.” 

(Intervju 13.8.2002.) 

Jag undrar om det är gentemot medlemmarna som SRK:s ledning har ett förvaltnings-
ansvar? ”Det står inskrivet i stadgarna att vi skall vara aktsamma om pengarna och 
att vi skall förvalta dem väl och att vi bara får använda insamlade medel till vissa 
typer av kostnader, som vi kallar verksamhetskostnader. Det som vi kallar förenings-
kostnader, är rödakorsspecifika kostnader, som finansieras genom medlemsavgifter 
och räntor och utdelningar som inte är ändamålsmärkta. Men det är ett internt röda-
korssätt att sortera det här, som inte finns någon motsvarighet på andra håll i sam-
hället.” (Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.) 

5.2 Vilken information? 
Är det 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? Jonsson och Widlund förklarar: ”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 kanske. Man lyssnar noga på vad revisorn säger i de 
här förtroendefrågorna: Är det väl skött? Finns det många anmärkningar? Förvaltar 
man sina pengar väl? Är man aktsam om pengarna? Det handlar mycket om förtroen-
de. Även om man inte läser resultat- och balansräkning, så skapar man sig en bild av 
verksamheten och hur stor omfattningen är.” (Intervju 5.4.2001.) 
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På frågan vilka beslut det kan handla om när användare behöver information från 
årsredovisningen för att fatta olika beslut, 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 disponera det vi kallar för fria 
avsättningar. Det är Riksstämman som skall ange prioriteringen och ta sådana stora 
beslut.” (Intervju 5.4.2001.)  

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. De tror absolut att det 
finns ett intresse av att kunna göra jämförelser mellan olika insamlingsorganisationer 
utifrån de finansiella rapporterna. Bland journalister så går de flesta intervjuer ut på att 
de skall göra jämförelser. Antingen så är det trovärdigheten av att pengar kommer 
fram och vad man gör med pengar eller så är det jämförelse med andra; kostar det mer 
i administration än andra eller har de mer kapital än andra? I skrivandets stund har DN 
publicerat olika insamlingsorganisationers lönenivåer och jämfört generalsekreterarnas 
löner i olika organisationer. Jonsson menar att det gynnar hela branschen och tycker 
att det är bättre att de bygger på fakta än att de sitter och summerar och spekulerar 
själva och drar fel slutsatser, vilket händer ganska ofta. (Intervju 5.4.2001.) 

På min fråga vilken påverkan intressenterna har på deras sätt att redovisa framhåller 
Jonsson att de måste svara upp till givarnas förväntningar. Generellt sett så måste de 
vara väldigt noga med att hålla reda på vad det är för pengar de får, från vem och till 
vad, och sedan kunna följa hur de använt dem. Hon säger vidare att de naturligtvis har 
krav på sig ifrån olika håll, att de skall kunna splittra upp väldigt mycket, men de har 
också outtalade krav, som är mer moraliska. Generellt så menar Jonsson att alla givare 
påverkar redovisningspraxis eftersom de måste hålla reda på vad det är för pengar de 
får och till vad, även om de inte ställer specifika redovisningskrav. (Intervju 13.8.2002.) 

Jonsson jämför gåvogivarna 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 gan-
ska 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 förvandlas 
till någonting bra. Du har inte fått produkten förrän efter ganska lång tid. Om vi antar 
ett företagsekonomiskt tänkande, vad är det Du köper egentligen. 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 fullstän-
digt ointressant, men om vi inte kan redovisa på ett bra sätt så får vi inga pengar. Vi 
måste naturligtvis uppfylla kraven på redovisning. De ställer krav på rapportering.” 
(Intervju 13.8.2002.) 

Här rör Jonsson vid själva kärnan i skillnaden mellan SRK och ett vinstdrivande 
företag. SRK behöver visa hur de har använt medlen, och det kräver att de har en på 
det viset noggrannare extern redovisning. Öhman instämmer i att de behöver visa vad 
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det är för pengar de får in och vad de används till. Hon framhåller att årsredovisningen 
också är en stämmohandling och att de därför måste gå in på varje verksamhetsom-
råde. Gabrielson framhåller att de flesta intressenter vill att de skall nå ut med bra 
verksamhet till utsatta människor och att det egentligen är den verbala berättelsen, 
som är mest angelägen, för där kan de påvisa att de har bedrivit verksamhet på olika 
områden och vad de har åstadkommit. (Intervju med Gabrielson, Jonsson, Widlund och 
Öhman, 24.9.2002.) 

5.3 Redovisningskrav från finansiärer? 
Öhman framhåller att stora externa finansiärer som Sida, ÖB och Räddningsverket 
kräver 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 egentligen inte haft kravet 
att följa de stora finansiärernas krav på återrapportering i sin redovisningspraxis, men 
det har legat i deras eget intresse.  

SIDA skall ha avrapportering, men de godkänner internationella revisionsrapporter 
från auktoriserade stora revisionsfirmor, så de behöver inte göra om revisionsrap-
porten, men de måste skriva kommentarer och sammanfattningar. Varje Sida-rapport 
revideras speciellt, men de får ganska stora resurser därifrån och det ligger också i 
SRK:s intresse att det är reviderat. (Intervju med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.) 

Även SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) har lämnat anvisningar. Ett väsentligt led 
i SFI:s kontrollerande funktion är att kontinuerligt följa upp att kontoinnehavarna 
sedan de beviljats ett 90-konto, uppfyller de villkor som uppställts för 90-kontots 
beviljande. Bland annat vill de ha information om hur stor andel av insamlade medel 
som insamlingskostnader utgjort och hur stor andel av omsättningen som gått till den 
ideella verksamheten. (SFI, 1997 s.2.) Om insamlingskostnaderna uppgår till en för 
stor andel av insamlade medel förlorar organisationen sitt 90-konto. SFI har ett 
specifikt syfte med sin granskning. De skall titta med givarens ögon och det är vissa 
specifika områden som de vill framhäva i granskningen, vilket gör att den inte ser 
likadan ut som den resultaträkning och balansräkning som SRK producerar. (Intervju 
med Jonsson och Widlund, 5.4.2001.) 

Gabrielsson påpekar också att vissa bidragsgivare vill ha specifika uppgifter från 
resultatredovisningen och då ordnar de separata redovisningar med de uppgifterna. 
(Intervju med Gabrielson, 24.9.2002.) 

5.4 Konkurrens eller samverkan? 
Jonsson menar att SRK helt klart lever i en konkurrenssituation där de konkurrerar 
med andra organisationer om knappa resurser. När det gäller samverkan framhåller 
Jonsson att ett intresse som de verkligen har gemensamt med andra insamlingsorga-
nisationer är att arbeta för att bibehålla förtroendet för insamlingsverksamhet, att 
sanera branschen helt enkelt. I det samarbetet är branschorganisationen FRII väldigt 
viktig och även SFI 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 
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jag mycket på samarbete. Det är viktigt för de seriösa organisationerna. Förtroendet 
är det enda vi har att leva på.” (Intervju 13.8.2002.) 

6 Årsredovisning för 2001 

SRK är ett bokslutsföretag enligt bokföringslagen eftersom dess årliga nettoomsätt-
ning uppgår till mer än 20 prisbasbelopp. Den löpande bokföringen skall dessutom 
enligt bokföringslagen avslutas med en offentlig årsredovisning eftersom nettovärdet 
av tillgångarna uppgår till mer än 24 miljoner kronor samt antalet anställda i verksam-
heten i medeltal har uppgått till mer än tio. SRK har fått bestämda regler och normer 
att följa. Vilka förändringar har den nya lagen medfört i årsredovisningen 2001? 

6.1 Den verbala berättelsen 
SRK har valt att skriva en kombinerad verksamhetsberättelse och förvaltningsbe-
rättelse för att uppfylla både lagens krav på förvaltningsberättelse och stadgarnas krav 
på en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen/förvaltningsberättelsen inleds 
med att de talar om SRK:s affärsidé, som om den skulle uttryckas strikt företags-
mässigt, är att ”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 medmänsklig-
het och humanitet och det är främst detta monetära resultat av Röda Korsets arbete 
som beskrivs på följande sidor.” 

Sedan 1998 har SRK genomgått en stor omorganisation, vilket också satt sin prägel på 
årsredovisningen. Riksstämman i juni 1999 tog beslut om att genomföra den mest 
genomgripande förändringen i organisationens historia. (Årsredovisningen, 2001 s.4.) 
Förändringar som beror på att distrikten efter den stora omorganisationen ingår i bok-
slutet bortser jag ifrån i denna redogörelse. Verksamhetsberättelsen är nu indelad i sju 
olika områden: 

 1. Visionen                                                                                                                
 2. Fem mål för 2005                                                                                                 
 3. Organisationen                                                                                                      
 4. Ekonomin                                                                                                             
 5. Verksamheten i fokus          
 6. Kommunikation och insamlingar                                                                           
 7. Utmaningar 
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1. Under rubriken Visionen beskrivs deras vision i tre punkter: 

- Vi ska vara den ledande humanitära frivilligorganisationen i Sverige                    
- Vi ska vara en ledande samhällspåverkare                                                              
- Vi ska vara en ledande förening i det internationella samarbetet. 

2. Under rubriken Fem mål för 2005 beskriver de fem delmål som formulerades 
under riksstämman 1999 och som ska infrias fram till år 2005: 

-  Våra verksamheter ska vara starkt knutna till det humanitära uppdraget               
-  Vi ska vara en känd och synlig organisation i det lokala samhället med en stark 
   rödakorsidentitet i kommunen                                                                              
-  Vi ska år 2005 ha 100 000 frivilligmedarbetare, som speglar samhällets 
   sammansättning, när det gäller ålder, kulturell bakgrund och kön.                      
-  Vi ska år 2005 ha medlemmar, frivilliga och regelbundna givare som uppgår till 
   5 procent av Sveriges befolkning, närmare en halv miljon människor                
-  Vi skall lokalt samla in minst tio kronor per invånare till den nationella och 
   internationella verksamheten. 

3. Under rubriken Organisationen beskrivs situationen när det gäller medlemmar, 
frivilliga, förtroendevalda och personal. De senaste årens vikande medlemsantal 
ger anledning till stor oro. Antalet frivilliga har varit relativt konstant, medelåldern 
är drygt 60 år och andelen män är 10 procent. Här beskrivs vidare Svenska Röda 
Korsets styrelse och ledning samt dess roll i den internationella rödakors- och 
halvmånerörelsen. 

4. Under rubriken Ekonomin beskriver de att ideella organisationer från och med 
2001 omfattas av årsredovisningslagen, vilket innebär att resultaträkningen måste 
ställas upp på ett nytt sätt. ”Skillnaden jämfört med tidigare redovisning är fram-
för allt att reavinsterna för år 2000 på 208 miljoner kronor enligt de nya princi-
perna ökar resultatet. I tidigare års redovisning avsattes reavinsten till eget 
kapital på separat rad innan resultatet räknades fram.” (Årsredovisningen, 2001 
s.3.) 

Under rubriken Ekonomi i obalans förklarar de bl.a. att ”årets resultat enligt 
resultaträkningen – före fördelning – består av skillnaden mellan intäkterna och 
kostnaderna under året”. Under 2001 översteg kostnaderna intäkterna med 192 
miljoner kronor. 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 underskottet 
har de tvingats ta ut mer ur sina reserver än planerat. 

Under rubriken Finansförvaltning beskriver de hur de liksom andra organisationer 
drabbats av nedgången på börsen. 

5. Under rubriken Verksamhet i fokus delas verksamheten upp i fem områden i en-
lighet med Riksstämmans beslut: Skydda liv, Skydda människors värdighet och 
mänskliga rättigheter, Skydda människors hälsa, Utveckla människors sociala 
trygghet och Utveckla rödakorsrörelsen. Inom de fem verksamhetsområdena ryms 
såväl nationella som internationella program. Den nationella verksamhetens 
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kostnader uppgick till totalt 391 miljoner kronor och den internationella till 308 
miljoner kronor. Verksamheterna beskrivs på ett i stort sett liknande sätt som år 
1998. Istället för information av totalkostnaderna för varje område i verksamhets-
berättelsen kan den informationen nu erhållas i resultaträkningen där samma 
rubriker används under ändamålskostnader. 

6. Under rubriken Kommunikation och insamlingar skriver de både om blixtinsam-
lingar och om ett omfattande profileringsarbete som på längre sikt ska skapa ett 
större kunnande och igenkännande. När det gäller samverkan och media, så 
skriver de om att resultatet för året blev en mycket hög medverkan i dagliga 
medier: i genomsnitt omnämndes Röda Korset tre gånger per dag. Här beskrivs 
också interna och externa kanaler som Röda Korsets tidning, en ny hemsida, 
Intranätet för anställda och Röda Korsets Årsbok, I Fjol 2000. Vidare beskrivs  
här vad de olika insamlingarna inbringat. 

7. Under rubriken Utmaningar beskrivs de stora utmaningar som de har på vägen 
mot visionen 2005 både vad det gäller medlemsantalet, frivilligheten och den 
ekonomiska obalansen. Under rubriken Redovisnings- och värderingsprinciper 
definierar de olika begrepp och skriver ”att begrepp som resultat och eget kapital 
har en annan innebörd än i t ex aktiebolag”. 

6.2 Resultaträkning 
År 2001finns det enbart en sammantagen resultaträkning för hela verksamheten. 

Intäkter 
Den centrala organisationen omsatte 597 miljoner kronor. Begreppet verksamhets-
intäkter används som en sammantagen rubrik för medlemsavgifter, insamlade medel, 
externa bidrag samt försäljning, kursintäkter mm. De har färre intäktsposter än år 
1998, men med specifikationerna i not är det ingen större skillnad. Intäktsposterna 
presenteras nedan med sin procentuella andel av totala intäkter inom parentes: 

1. Medlemsavgifter (4 %). Här redovisas enbart den del av medlemsavgiften som 
centralstyrelsen får behålla, nettoredovisning. 

2. Insamlade medel (36 %). Här ingår även försäljning av skänkta varor samt värdet 
av skänkta varor utlevererade i katastrofbistånd, men värderade till 5kr/kg jämfört 
med 50kr/kr år 1998. I not informeras om att insamlade medel via radiohjälpen 
motsvarar utnyttjade medel och att medel som avser flerårsprojekt och som inte 
utnyttjats under året skuldförts. Under rubriken redovisnings- och värderings-
principer informerar de tydligt om hur och när olika intäkter redovisas. Insamlade 
medel från privatpersoner och företag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I 
den mån det finns avtalade men ej erhållna bidrag från företag och organisationer 
intäktsförs dessa efter individuell prövning. Gåvor som utgörs av annat än kontan-
ta medel, med undantag för kläder, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. 

3. Externa bidrag (37 %). Bidrag från SIDA, Räddningsverket, Försvarsmakten och 
liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFN rek 5 om statliga stöd. De 
intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte 
kommer att återkrävas, dvs. att organisationen har motsvarande utgifter för ända-
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målet. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka 
uppkommer. Tidigare intäktsfördes dessa bidrag, men avsattes till reserverade 
medel till dess att utgifterna uppkommer. 

4. Försäljning, kursintäkter mm (9 %).  

5. Resultat från finansiella investeringar (13 %), redovisas efter 
verksamhetsresultatet. Här ingår räntor och utdelningar som 1998 redovisades 
som verksamhetsintäkter. 

Ändamålsbestämda bidrag och gåvor intäktsförs enligt kontantprincipen och reserve-
ras i bokslutet om de inte utnyttjats än, eftersom BFN rek 5 enbart gäller statliga stöd. 
Statliga bidrag redovisas däremot inte som intäkter förrän de utnyttjas i enlighet med 
BFN rek 5. (Intervju med Jonsson, 13.11.2002)  

Tanken bakom att de fortfarande redovisar skänkta kläder som intäkter och kostnader 
är att visa att de är en del i den biståndinsats de har gjort och att de har ett värde. 
Jonsson menar att de värderar även andra gåvor. (Intervju 13.11.2002.) Widlund menar 
att med värderingen 50 kr/kg kom det att utgöra en så stor del av omsättningen att det 
började förvränga bilden av verksamheten och därför har de nu gått ner till ett alterna-
tivvärde, dvs. vad det går att sälja det för på den öppna marknaden. Det var för högt 
och det var många som tyckte att det förvirrade mer än vad det gav mer information. 
(Intervju 24.9.2002.) 

Ränteintäkter och erhållna utdelningar redovisades som verksamhetsintäkter år 1998. 
De har uppfattats som gåvor, som är utsträckta över en längre tid, då de kommer av att 
personer har gett stora donationer där endast avkastningen får användas. År 2001 har 
de redovisats efter verksamhetsresultatet i posten Resultat från finansiella investe-
ringar och det är enligt Jonsson inte något större problem bara de försöker vara tydliga 
med hur de redovisar det. Det som kan bli lite svårtolkat och kan vara negativt är de 
stora kasten, när det gäller reavinster och reaförluster, vilket stör bilden. De utgör en 
slags jämförelsestörande poster. Annars ser inte Jonsson något större problem med 
det. Det är väl mer en fråga om att lyckas förklara vad allting är. (Intervju 13.11.2002.) 

Kostnader 
De använder fortfarande en funktionsindelad resultaträkning, men kostnaderna är 
något omgrupperade i jämförelse med år 1998. Totala kostnader uppgår till 789 
miljoner kronor. De är nu uppdelade i Ändamålskostnader för olika verksamhets-
områden, Insamlingskostnader och Administrationskostnader samt Jämförelse-
störande poster. Definitioner av de olika kostnaderna presenteras under rubriken 
Redovisnings- och värderingsprinciper. Kostnadsposterna presenteras nedan med    
den procentuella andelen av totala kostnader inom parentes. 

1. Ändamålskostnader (88,5 %). Som ändamålskostnader klassificeras sådana 
kostnader som har direkt samband med att uppfylla Svenska Röda Korsets 
ändamål enligt dess stadgar. Uppdelningen av ändamålskostnader utgår från de 
verksamhetsområden som fastställts av riksstämman: Skydda liv (27 %), Skydda 
människors värdighet och mänskliga rättigheter (6 %), Skydda människors hälsa 
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(7 %), Utveckla människors sociala trygghet (12,5 %), Utveckla rödakorsrörelsen 
(27,5 %), Idé och utbildningscenter (4 %) och Kommunikation (4,5 %). 

2. Insamlingskostnader (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 %) 

Jonsson menar att tillämpningen av matchningsprincipen, försiktighetsprincipen och 
bokföringsmässiga grunder i någon mån är lite annorlunda. Hon tar hanteringen av 
externa bidrag som exempel. Där de tidigare gjorde matchningen så att de avsatte de 
bidrag, som de inte utnyttjade till reserverade medel, medan de nu minskar intäkten 
istället till dess att de använder dem. De har anpassat sig till BFN rek.5. (Intervju 
13.11.2002.) 

De måste även ta hänsyn till det regelverk som SRK har, där det bl.a. står att de inte 
får använda insamlade medel till föreningskostnader. I stadgarna § 18 står det att 
”Medel som genom gåva och testamente tillfaller SRK, utan att särskilda villkor 
föreskrivits för medlens användning, får användas endast för verksamhet som bedrivs 
av Röda Korset för att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning 
eller vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade”. 

Resultat 
Resultaträkningen utmynnar i begreppet Årets resultat före fördelning. De presenterar 
följande definition av detta begrepp: ”skillnaden mellan kostnader och erhållna medel 
under året”. De gör inga reserveringar i resultaträkningen om reserveringarna inte 
utgör skulder eller avsättningar, vilket gjorde att det inte blev ett 0-resultat som 1998 
utan ett minusresultat, – 192 miljoner kronor. Fördelningen visas vid Sidan om i en 
not, men inte heller den leder den till ett 0-resultat utan till posten Kvarstående belopp 
för året/förändring balanserat kapital på – 58 miljoner kronor. Fördelningen innebär 
att ändamålsbestämda medel från tidigare år utnyttjas, årets outnyttjade ändamåls-
bestämda medel reserveras 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 hade lyckats följa budgeterade utgifter exakt.  

De tycker att det i och för sig inte är några problem att frångå de redovisningsprinciper 
de haft, om de bara hittar någonting annat som fyller något syfte och har en innebörd 
som går att begripa. Kan man göra det så ser inte Jonsson några problem med att ändra 
sättet att redovisa. Det gäller, menar hon, att hitta en definition på vad det är de redo-
visar. ”Vi måste finansiera alla kostnader vi har och räcker inte pengarna till så att 
det blir ett underskott måste vi bestämma vart 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 balanserad vinst eller förlust, utan 
vi måste veta vad det är för pengar vi har kvar och analysera finansieringen varje 
år.” 
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Jonsson framhåller att det viktiga är, att försöka hitta något slags resultatmått, som står 
för någonting och att kunna tolka det. Och kan man göra det så menar hon att det inte 
behöver vara noll. Att de måste planera ner till noll har att göra med deras förhållande 
till sin styrelse. De måste kunna redovisa och förelägga förslag om hur de skall finan-
siera även underskottet, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att de har med 
det i den externa resultaträkningen. (Intervju 13.11.2002.) 

6.3 Balansräkning 
Posterna i balansräkningen 2001 presenteras i omvänd ordning jämfört med 1998. 

Tillgångar 
Totala tillgångar uppgår till 1 645 miljoner kronor. Posterna presenteras nedan med 
sin procentuella andel av totala tillgångar. 

Byggnader och mark (2 %)  

Inventarier (0,3 %)  

Finansiella anläggningstillgångar (87 %) 

Omsättningstillgångar (11 %) 

Materiella anläggningstillgångar aktiveras nu i enlighet med årsredovisningslagen och 
värderas till anskaffningsvärde och skrivs av systematiskt över den bedömda livs-
längden om nyttjandetiden överstiger tre år och anskaffningsvärdet överstiger 10 tusen 
kronor. De tyckte att det fungerade så bra att kostnadsföra inventarierna 1998, men 
Jonsson ser ingen annan nackdel i detta, förutom att det blir lite merarbete. (Intervju 
13.11.2002.) Värdet på SRK:s inventarier är relativt sett mycket lågt. 

Eget kapital 
Begreppet eget kapital används och definieras som: ”de medel som tillställts organi-
sationen 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”. Här ser det väldigt annorlunda ut jämfört med 1998, då eget 
kapital uppgår till hela 1 524 miljoner kronor och har flera underrubriker: 

1. Grundkapital (20 %). Anledningen till att grundkapitalet stigit jämfört med 1998 
är att distrikten nu ingår i redovisningen. 1998 benämndes det kapitalbehållning. 

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

3. Medel, ändamålsbestämda av givaren (5,5 %), ett kapital, som endast kan använ-
das till ändamål som givaren angett. 

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

• Medel, ändamålsbestämda av styrelsen (31 %) 

• Värdesäkringsfond (17,5 %) Utgörs i huvudsak av realisationsvinster med 
syfte att vara en buffert för värdeförändringar i placeringstillgångar 
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• Övriga fria avsättningar (10,5 %). Detta är ej förbrukade medel som till-
ställts organisationen utan restriktioner enligt ovan 

• Årets resultat (-4 %) 

Det finns en not till posten eget kapital, där förändringarna av det egna kapitalet visas. 
Där redovisas fördelningarna av Årets resultat dvs. resultatdispositionen, vilket får till 
följd att det är ett resultat efter årets resultatdisposition, som utgör Årets resultat i 
balansräkningen. Årets resultat i resultaträkningen och årets resultat i balansräkningen 
blir då inte identiska! På min fråga hur de ser på detta svarar Jonsson: ”Det här är en 
svårighet. Om vi skulle lägga ’årets resultat före fördelningen’ i balansräkningen, då 
har vi varken tagit hänsyn till förändringen i ’beständiga donationsfonder’ eller i 
’Medel, ändamålsbestämda av givaren’ och då hade inte balansposterna i balansräk-
ningen blivit riktiga. Därför blir det nödvändigt att ta det andra resultatbegreppet, 
’kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital’ som resultatpost i balans-
räkningen, men vi skulle ju kunna ha kallat den för det i balansräkningen.” (Intervju 
13.11.2002.) 

1998 betraktade de reserverade medel och fria avsättningar som en kategori för sig, 
dvs. dessa poster var varken eget kapital eller skulder. De har gjort en del omklassifi-
ceringar så att en del av det som låg under reserverade medel nu ligger under skulder, 
men det är en mindre del. De har gått igenom allt och omklassificerat den del som 
utifrån kriterierna för en skuld utgör skulder, men huvuddelen 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 organisa-
tionen 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 13.11.2002.) 

Skulder 
Nya typer av skulder har tillkommit, nämligen skuld till Sida och andra myndigheter, 
Allmänna arvsfonden och Radiohjälpen på drygt 23 miljoner kronor. Balansposternas 
faktiska storlek och relationen i storlek dem emellan visas i figur 3. 
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                     Figur 3  Svenska Röda korsets balansposter 31.12.2001 
 

6.4 Kassaflödesanalys 
De har tagit fram en kassaflödesanalys 2001. Kassaflödet från den löpande verksam-
heten är negativt, knappt 198 miljoner kronor minus, och efter förändring av rörelse-
kapital blir flödet -155 miljoner. De har framförallt investerat i och avyttrat finansiella 
anläggningstillgångar och avyttringen överstiger investeringen med 121 miljoner. Här 
kan vi se att de har gjort av med mer pengar än de fått in detta år och för att klara det 
har de avyttrat finansiella anläggningstillgångar. Detta skulle kunna vara helt enligt 
deras plan eftersom kapitalet är till för att användas. Det negativa resultatet i balans-
räkningen visar dock att de gjort av med mer pengar än de planerat enligt budget.  

Årsredovisningslagen ger inga bestämda direktiv för en kassaflödesanalys och i lagen 
kallas den för finansieringsanalys. SRK har följt Redovisningsrådets mall för kassaflö-
desanalys, som är framtagen för att möta det informationsbehov som ett vinstdrivande 
bolags intressenter har. Jag undrar vilket informationsvärde kassaflödesanalys har för 
SRK:s intressenter. Jonsson vet inte om den är alldeles nödvändig, men tycker inte att 
den är helt ointressant eller helt utan poäng. Hon tycker inte att det är fel att de gör 
den.  

De har talat mycket om vikten av att kunna visa varifrån pengarna har kommit och hur 
pengarna har använts. En kassaflödesanalys visar ju verkligen hur pengarna har kom-
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mit och gått. Den skulle bättre än resultaträkningen kunna visa vilka pengar som kom-
mit in, hur de har använts och hur de finansierat underskott och även hur de planerar 
att använda överskott? Kassaflödesanalysen ger enligt Jonsson möjlighet till en annan 
slags analys av penningflödet, men ersätter inte som hon ser det innehållet i resultat-
räkningen. (Intervju med Jonsson, 13.11.2002) I resultaträkningen utgår de från sina verk-
samhetsområden vilket de inte gör i kassaflödesanalysen, men det skulle de kunna 
göra.  

Avslutningsvis sammanfattar Jonsson årets erfarenheter av årsredovisningslagen med 
att framhålla att den inte är lämplig för en verksamhet som deras, men att det går att 
följa den om än inte utan vissa svårigheter. 

7 Inomfallsanalys 

Gröjer och Stark beskriver den traditionella redovisningen i en affärsdrivande verk-
samhet i en input-outputmodell i redovisningstermer (Gustafson, 2006 figur 1.1). 
Modellen i figur 3 är ett försök att illustrera hur redovisningen av SRK:s ideella 
verksamhet skulle kunna se ut i en modell, där det som är unikt för SRK inkluderas. 

 

 

Omgivning Omgivning 

Redovisningsenhet 

EXTERN REDOVISNING 
 
 

INTERN REDOVISNING 
 
 

Inkomster Utgifter Kostnader 
 
 
 
 Input  

Bidrag, gåvor, 
donerade varor 

Process 
(Resursomvandling) 

Output 
Att lindra lidandet i världen 

Input 
Frivilliga tjänster 

Output 
Information, glädje och till-
fredställelse till dem som bidrar 

Inkomster 

Figur 4 Input – outputmodell i redovisningstermer av Svenska Röda Korsets verksamhet. 
En omarbetning av modellen i figur 1:1 i Gustafson, 2006. 
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SRK:s verksamhet börjar med inkomster. Givare bidrar med olika resurser som peng-
ar, varor och frivilliga tjänster som omvandlas till varor och tjänster åt bidragsmotta-
gare. 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 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 om-
vandlas 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 
organiseras och får träning inom SRK. Att organisera och träna frivilliga var det 
grundläggande motivet för att bilda Röda Korset för drygt 140 år sedan. Frivilliga 
tjänster har inkluderats i ovanstående modell men SRK tycker inte att det har varit 
möjligt att låta den externa redovisningen omfatta frivilliga tjänster. De har inte heller 
värderat och redovisat den glädje och tillfredsställelse som givarna får, vilket 
naturligtvis skulle vara ännu svårare. 

7.1 Årsredovisningen 
SRK kallar hela rapporten för verksamhetsberättelse och bokslut 1998.  År 2001 
benämns den Årsredovisning med underrubriken verksamhetsberättelse och för-
valtningsberättelse. 

De har en skyldighet mot givarna att redovisa vad de använt pengarna till. De är rädda 
om givarnas förtroende och försöker därför efter bästa förmåga att redovisa på ett sätt, 
som de tror möter givarnas informationsbehov. Därför vill de i resultaträkningen visa 
vilka pengar de har fått in och hur de har använts, vilket de menar kräver att de har en 
noggrannare extern redovisning än ett företag. 

7.2 Årsredovisningens användning 
SRK:s medlemmar använder årsredovisningen på stämman genom sina ombud. Där 
skall den dels lämna information om hur organisationen är förvaltad och dels vara ett 
beslutsunderlag för planering inför framtiden. Enligt föreningens företrädare är det 
inte så många som läser resultat- och balansräkningen utan de läser verksamhetsbe-
rättelsen och är kanske nyfikna på några siffror. På stämman lyssnar medlemmarnas 
ombud noga på vad revisorn säger, när det gäller förtroendefrågorna, dvs. om det är 
väl skött. 

Det är viktigt att årsredovisningen finns och blir godkänd och att man har chansen att 
klaga om man tycker att det är fel. Det står inskrivet i stadgarna att de skall vara akt-
samma om pengarna och att de skall förvalta dem väl och bara använda insamlade 
medel till vissa typer av kostnader, så kallade verksamhetskostnader. Föreningskost-
nader finansieras genom medlemsavgifter, räntor och utdelningar, som inte är ända-
målsmärkta. Men det är ett internt rödakorssätt att sortera kostnaderna och finns inte 
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någon motsvarighet till på andra håll i samhället. År 1998 var årsredovisningen utfor-
mad så att det kunde avläsas om dessa krav var uppfyllda av den som är väl införstådd 
med de specifika förhållanden som råder inom SRK, men då blev rapporterna väldigt 
detaljrika och det var inte lätt för den enskilde medlemmen att förstå och tolka all 
information. 

Stämman fattar beslut för nästkommande tre år. De värderar den verbala berättelsen 
om 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 beslutar om hur fria avsättningar skall 
disponeras och var SRK skall vara om fem år. Riksstämman skall ange prioriteringen 
och ta de stora besluten. De behöver kunna se den ekonomiska ställningen för att 
kunna bestämma hur mycket de skall avsätta till olika projekt och då fungerar års-
redovisningen som ett beslutsunderlag. 

Årsredovisningen används också för att presentera verksamheten för journalister, 
företag som visar intresse och olika bidragsgivare som stat, kommun, landsting, fonder 
och stiftelser samt privatpersoner. De flesta intervjuer med journalister går ut på att de 
skall jämföra SRK med andra insamlingsorganisationer. För den utomstående kan de 
vid en förfrågan visa i årsredovisningen att de efterlevt SRK:s specifika krav, även om 
det är svårt för den utomstående själv att tolka informationen. Jonsson menar att års-
redovisningen då kan fungera som ett uppslagsverk.  

Sida är en stor bidragsgivare och SRK har ett etablerat samarbete med dem. Sida 
kräver sina egna specifika rapporter men de godkänner internationella revisionsrap-
porter från auktoriserade stora revisionsfirmor, så de behöver inte göra om revisions-
rapporten, men måste skriva kommentarer och sammanfattningar. SFI värnar om de 
enskilda givarnas intressen och kräver också sina egna rapporter.  

7.3 Resultatet 
De framhåller i årsredovisningen att Röda Korsets verksamhet inte låter sig fångas 
särskilt väl i reda siffror. Ett bra resultat för Röda Korset är självklart när de ett år 
samlat in väldigt mycket pengar, men ett bra resultat är också när de har kunnat spen-
dera så mycket pengar det bara går på att lindra nöden i världen och här hemma i vårt 
land – förvissade om att varje krona har använts 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 medmänsklighet, i överbrygganden av motsättningar, i varje 
stund då de lever upp till sitt humanitära uppdrag.  

Att mäta resultatet av själva verksamheten är komplicerat. Vissa konkreta arbetsupp-
gifter kan man mäta: Vad som gick fram. Hur många de nådde. Hur många mål mat 
om dagen de kunde producera. Hur många dagar det tog innan de var framme vid 
jordbävningen. Hur många de kunde rädda. De letar efter andra mått. Det finns analy-
ser men de utgör inga nyckeltal som lämpar sig i varje situation. De informerar om 
hjälparbetets kvalité och omfattning i verksamhetsberättelsen, men presenterar inga 
prestationsmått, som ger ett tydligt besked om verksamhetens framgång. Det går dock 
att utläsa vad som gjorts under år 1998 i relation till vad som gjordes under år 1997 
samt vad det kostat och hur det finansierats. I årsredovisningen för 1998 saknas statis-
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tik över utvecklingen av insamlade medel, vilken däremot finns med i årsredovis-
ningen för 1997 för åren 1992-1997. 

Det finansiella resultatet 
Före 2001 redovisade de alltid ett 0-resultat i resultaträkningen, vilket kom av att de 
genom att göra avsättningar och reserveringar ville visa hur de planerade att använda 
de pengar som de fått men ännu inte förbrukat eller om det var underskott hur de 
finansierade årets underskott. De tycker inte att begreppet resultat är ”optimalt”, men 
har inte sett eller hört något bättre och menar samtidigt att begreppet är så vedertaget. 
De använder inte begreppet resultat internt utan där talar om skillnaden mellan intäkter 
och kostnader och den skillnaden uppfattar de som viktig. 0-resultaten kan peka på 
betydelsen av att visa någon form av balans mellan intäkter och kostnader och kanske 
i förlängningen mellan inbetalningar och utbetalningar.  

År 2001 kan de inte redovisa ett 0-resultat, då de enligt den nya lagstiftningen inte 
längre får göra avsättningar och reserveringar efter hur de planerar att använda peng-
arna. Nu kallar de slutposten i resultaträkningen för ”Årets resultat enligt resultat-
räkningen före fördelning” och ger detta begrepp definitionen ”skillnaden mellan 
intäkterna och kostnaderna under året”. Resultatet efter resultatdispositionen 2001 på 
– 58 miljoner kronor som redovisas i en not, visar hur mycket resurser de har förbru-
kat jämfört med budget. Ett 0-resultat där skulle innebära att de följt den planerade 
budgeten exakt. De menar nu att det viktiga är, att hitta något slags resultatmått, som 
står för någonting och att sedan kunna tolka det. Om man kan göra det, så behöver det 
inte vara noll. 

En komplikation har uppstått efter anpassningen till lagen och det är att årets resultat i 
resultaträkningen och årets resultat i balansräkningen inte är identiska! Om de skulle 
redovisa årets resultat enligt resultaträkningen före fördelning i balansräkningen skulle 
de varken ta hänsyn till förändringen i Beständiga donationsfonder eller i Medel, 
ändamålsbestämda av givaren och då hade inte balansposterna i balansräkningen 
blivit riktiga. 

7.4 Eget kapital 
Ett överskott utgör enligt dem själva en ”moralisk” skuld eller förpliktelse till bidrags-
tagarna. Hela det egna kapitalet utgör i princip en förpliktelse till behövande. Det är 
meningen att de skall använda sitt kapital. De finansierar sina underskott med reser-
verade medel från sitt kapital. 1998 redovisades reserverade medel och fria avsätt-
ningar som en egen kategori mellan skulder och eget kapital.  

I årsredovisningen för 2001 har de enligt lagen tvingats utvidga begreppet eget kapital. 
De informerar om att eget kapital har en annan innebörd än i ett aktiebolag. Fria av-
sättningar och en stor del av reserverade medel redovisas nu som eget kapital. I års-
redovisningen 2001 presenteras följande definition av begreppet eget kapital: ”de 
medel som tillställts organisationen för uppfyllande av dess syften och som på balans-
dagen inte utbetalats och där det inte föreligger en sådan juridiskt bindande förplik-
telse som klassificeras som skuld eller avsättning”.   
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7.5 Övrigt 
Donerade varor och tjänster 
Donerade varor värderas i pengar och redovisas i resultaträkningen, men år 1998 
lämnas ingen information om donerade tjänster varken i resultaträkningen eller i 
verksamhetsberättelsen. Andra år har det förekommit statistik över frivilligarbetet i 
verksamhetsberättelsen. De förklarar att skänkta kläder har ett värde då en situation 
skulle kunna uppstå där de måste inhandla kläder i avsaknad av skänkta kläder. Ge-
nom att redovisa skänkta varor i resultaträkningen, vill de också synliggöra omfatt-
ningen av den enorma arbetsinsats (frivilligarbete), som det innebär att samla in de här 
kläderna och se till att de går att använda. När de värderades till 50 kr/kg kom kläde-
na enligt dem själva att utgöra en så stor del av omsättningen att den posten började 
förvränga bilden av verksamheten och därför har de år 2001 gått ner till alternativ-
värdet 5 kr/kg, som motsvarar vad det går att sälja dem för på den öppna marknaden. 
Det visar hur svårt det är att värdera begagnade kläder och att värderingen måste bli 
godtycklig. De redovisar enbart de kläder som de har skickat vidare och redovisar dem 
som intäkter i samband med att de skickas ut, vilket innebär att intäkter och kostnader 
avseende skänkta kläder uppgår till lika stora belopp och påverkar således inte resul-
tatet. 

Verksamhetskostnader/föreningskostnader 
De skiljer noga på verksamhetskostnader och föreningskostnader. Insamlade medel får 
inte användas till föreningskostnader utan enbart till verksamhet. Enligt deras stadgar 
ska medlemsavgifter och finansiella intäkter täcka föreningskostnaderna. År 2001 
bytte de beteckningen föreningskostnader mot administrationskostnader, där admi-
nistrationskostnader definieras som kostnader för intern och extern revision samt 
kostnader förknippade med stadgar och legala krav. 1998 lämnar de ingen definition 
av begreppet föreningsverksamhet i årsredovisningen, men kostnader för förenings-
verksamhet tycks inte vara identiskt med administrationskostnader.  

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen enligt Redovisningsrådets mall är inte på något sätt anpassad till 
SRK:s verksamhet. De tycker inte heller att det känns alldeles nödvändigt att upprätta 
en kassaflödesanalys men tycker ändå inte att den är helt ointressant eller helt utan 
poäng. De tycker inte att det är fel att de gör den. Här kan vi se en benägenhet att följa 
normer även när de inte är anpassade eller användbara, fast de inte behöver. De kunde 
ha framställt en kassaflödesanalys utifrån deras flöden. 

Årsredovisningslagen 
Deras erfarenhet av årsredovisningslagen är att den inte är lämplig för en verksamhet 
som deras, men att det går att följa den om än inte utan vissa svårigheter. De tycker att 
det i och för sig inte är några problem att frångå den redovisningsprincip de haft, om 
de bara hittar någonting annat som fyller något syfte och har en innebörd som går att 
begripa. Kan man göra det så ser de inte några problem med att ändra sättet att redo-
visa, men då gäller det att hitta en definition på vad det är de redovisar. Under rubri-
ken Redovisnings- och värderingsprinciper definierar de olika begrepp som resultat 
och eget kapital, som får en annan innebörd i deras verksamhet jämfört med begrep-
pens innebörd i vinstdrivande verksamhet. 
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Figurförteckning 

 

Pilotstudien 

Figur 1 Egenskaper som skiljer vinstdrivande företag och ideella organisationer åt. 

Figur 2 Analysfrågor 

Figur 3 Sju olika metoder i resultaträkning 

Figur 4   Fem olika uppställningar i balansräkningen 

 

SISU 

Figur 1 SISU:s resultatposter 1998 

Figur 2 SISU:s balansposter 31.12.1998 

Figur 3 Input – outputmodell i redovisningstermer av SISU:s verksamhet 

 

Vårdförbundet 

Figur 1 Vårdförbundets resultatposter 1998 

Figur 2 Vårdförbundets balansposter 31.12.1998 

Figur 3   Input – outputmodell i redovisningstermer av Vårdförbundets verksamhet. 

 

Svenska Röda Korset 

Figur 1 Svenska Röda Korsets resultatposter 1998 

Figur 2  Svenska Röda Korsets balansposter 31.12.1998 

Figur 3  Input – outputmodell i redovisningstermer av Svenska Röda Korsets ideella 
verksamhet. 
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Förkortningar 

 

FASB =  Financial Accounting Board 

IASB  =  International Accounting Board 

SCB =  Statistiska Centralbyrån 

SRK  =  Svenska Röda Korset 

VF  =  Vårdförbundet 
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Bilaga 1 
 

Pilotstudien - Redovisning av gåvor och bidrag. 

Afrikagrupperna bokför insamlade medel som intäkt det år de används, men däremot 
sina SIDA-bidrag det år de kommer in. 

Amnesty bokför sina gåvor och bidrag som intäkt det år de kommer in. 

Barncancerfonden bokför sina bidragsintäkter det år de kommer in, men gör en 
reservering som motsvarar två års beräknade forskningsanslag, med hänsyn till deras 
långsiktiga forskningsåtaganden. 

Bris som ovan men gör en avsättning till BHT (Barnens Hjälptelefon) 

Nybygget Kristen Samverkan, som ovan men reserverar bidrag och medel för 
kommande års projekt i fonder (efter skulder och före eget kapital). De skuldför även 
Projektmedel SIDA och Reserverade missionsmedel. 

Cancerfonden visar men inkluderar inte vinsten vid avyttring av värdepapper i 
intäkter utan den överförs direkt till ett värderegleringskonto under reserveringar i 
balansräkningen (ej eget kapital), men sen för att inte få ett underskott så disponerar 
man värderegleringskontot (som en bokslutsdisposition) så att det blir ett litet 
överskott. 

Cancerföreningen i Sthlm bokför intäkter (83 % är finansiella) när de uppstår, men 
gör avsättningar till bundet eget kapital motsvarande dels årets reavinster och dels 
gåvor till kapital och annan kapitalisering. Under eget kapital har de flera fonder bl. a 
en resultatutjämningsfond. Det finns ingen information huruvida det handlar om all-
männa reserver eller om de är undansatt för specifika ändamål. 

CTRF bokför bidrag som intäkt det år de erhålls. Årets överskott kallar de årets bi-
dragsmedel. Därefter gör de en redogörelse för reserverade bidragsmedel från tidigare 
år, årets bidragsmedel samt utdelade bidrag och får en slutsumma reserverade medel, 
som redovisas i balansräkningen under Skulder och Reserverade bidrag. Något eget 
kapital finns ej! 

Diakonia bokför gåvor, insamlade medel och anslag som intäkter det år de kommer 
in. Skillnaden mellan vad som kommer in och vad som betalas ut till de olika projek-
ten när det gäller projektdestinerade gåvor och anslag bokas under kostnader som 
Förändring i reserverade projektmedel. Under boksluts-/fonddispositioner bokas vad 
som avsatts och utnyttjats från specifika fonder. Allt leder till ett litet resultat på 10 
363, som jag undrar vad det egentligen är och vad det lämnar för information till 
läsarna? 

Samfundet Frälsningsarmén bokför gåvor och anslag när de erhålls. I resultaträk-
ningen visar de ingenting om ifall dessa förbrukas under året. Då de har en kostnads-
slagsindelad resultaträkning får man ingen information om olika projekt. De får ett 
stort underskott som täcks upp gott och väl av ett Anslag/Fondränta från Stiftelsen så 
att de slutar med ett positivt resultat på 1,7 Mkr. 
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Greenpeace Norden bokför medlemsintäkter och gåvor det år de kommer in. De gör 
inga reserveringar eller avsättningar till fonder inför framtiden.  

Hela Människan skuldför oförbrukade anslag. Man reserverar medel för beslutade 
utgifter som tas ut när de verkställs.  

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund bokför Ej förbrukade bidrag som en skuld. De 
bokför Radiohjälpskampanjen som en positiv bokslutsdisposition. Dessutom har de en 
positiv skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning! 

Hjärtebarnsföreningen har en skuldpost Ej förbrukade bidrag. 

Hjärt- och Lungfonden bokför sina olika intäktskällor och visar samtidigt under 
kostnader vad varje intäktskälla har kostat! Förnämligt! Gåvor över 50 000 och 
testamenten visas under kapitalförvaltning under intäkter men överförs direkt till 
bundet eget kapital, så att de inte ingår i beloppet Intäkt från kapitalförvaltning. Som 
bokslutsdispositioner gör man förändringar i reserveringar genom en överföring till 
kapitalförvaltningens resultatutjämningsfond och till en reserv för forskningsanslag. 
Kapitalförvaltningens resultatutjämningsfond finns under fritt eget kapital medan 
reserven för forskningsanslag finns under bundet eget kapital. 

IM bokför gåvor och anslag när de erhålls. Under rubriken reservationsförändringar 
före finansiella poster i resultaträkning visas överföringar till olika reserver som Ej 
förbrukade anslag, reserverade medel och reservfond. Det finns inga noter som in-
formerar om varför man avsätter eller tar reserverade medel i anspråk. 

Lions har en resultatutjämningsfond under Långfristiga skulder. 

Reumatikerförbundet bokför gåvor och avgifter när de kommer in. De hade ett stort 
överskott och gjorde avsättningar till Fonder för vetenskaplig forskning och Fonder 
vid sjukhusen, vilket ledde till ett underskott på 3,8 Mkr. Balanserat resultat är också 
negativt.  

RRBU har en skuldpost i balansräkningen, Periodiserade anslag.   

RTP här finns outnyttjade projektmedel under Fonder och avsättningar, vilket jag 
tolkar som att man inte bokar outnyttjade projektmedel som intäkter när de kommer in 
utan först när de utnyttjas. 

Rädda Barnens resultaträkning utmynnar i posten Ökning av för verksamheten reser-
verade medel samt eget kapital. Därunder specificeras den posten i tre delposter. Den 
ena posten gäller en reserv Donationsfonder som ökat något, den andra gäller skulder 
Insamlade ej utbetalda medel som minskat och den tredje Årets ökning av eget kapital.  

SAK:s resultaträkning utmynnar i en post Un-used funds/annual result, d vs outnytt-
jade medel. Därefter kommer en specifikation, där flera poster innebär förändring av 
reserverade medel och en post förändring av eget kapital.  

Svenska Bibelsällskapet Redovisar sina insamlade medel det år de kommer in. De får 
ett litet överskott och gör en ännu mindre avsättning till en fond under eget kapital. 
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Sveriges Dövas Riksförbund har en skuldpost Balanserade projekt och förskotts-
erhållna anslag. 

Svenska Diabetesförbundet lämnar ingen information om vad det är för intäkter eller 
kostnader det handlar om, utan har enbart de två posterna i resultaträkningen. Under 
finansiella poster finns det en post Reavinst på värdepapper och den vinsten avsätts 
direkt till en kursregleringsreserv, trots att årets resultat blir negativt. 

Svenska Röda Korset bokför gåvor och bidrag när de kommer in, sedan avsätter de 
till/upplöser reserver av olika slag. Till sist bokar de förändring av fria avsättningar så 
att det blir ett 0-resultat. Efter skulder i balansräkningen finns reserverade medel, be-
ständiga donationsmedel, underhållsfond för fastigheter samt fria avsättningar. 

Utan Gränser har ej förbrukade anslag från Sida under kortfristiga skulder. De har ett 
litet underskott men gör under bokslutsdispositioner en fondförändring så att de får ett 
0-resultat och upplöser därmed en del av Fond för utveckling och marknadsföring. De 
har även en Resultatutjämningsfond men den rör de ej i år. 

SOS-Barnbyar bokför alla gåvor och bidrag när de kommer men gör under rubriken 
dispositioner i RR avsättning för ej förbrukade anslag. De gör även avsättning till re-
serverade medel.
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Bilaga 2  
Pilotstudien - Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 

Afrikagrupperna skriver av Inköp i utlandet direkt. 

Barncancerfonden och Svenska Röda Korset har fastigheter för drygt 4 resp. 53 
milj. De har funktionsindelade resultaträkningar och lämnar ingen information om 
avskrivningarnas storlek eller om avskrivningsplan.  

Cancer & Trafikskadades Riksförbund informerar inte om hur avskrivningarna 
görs. 

Cancerföreningen informerar inte om hur avskrivningarna görs. Deras post 
inventarier är liten. 

Cancerfonden visar ackumulerade avskrivningar i not, men säger ingenting om 
avskrivningsplan. Relativt liten post 

Samfundet Frälsningsarmén, Lions, Läkare utan gränser, Reumatikerförbundet, 
R T P, SOS Barnbyar, Svenska Bibelsällskapet, Svenska Diabetesförbundet, 
Svenska Freds gör avskrivningar men informerar inget om avskrivningsplanen. 

Svenska Afghanistankommittén har aktiverat registerprogram, men lämnar ingen 
information om avskrivningar eller avskrivningsplan. 

Bris har värderat sina inventarier till 1 krona. 

Diakonia kostnadsför maskiner och inventarier direkt 

Hela människan har inga maskiner och inventarier i sin BR och har under året 
kostnadsfört datorer direkt. 

Stockholms Stadsmission har av försiktighetsskäl gjort en extra nedskrivning av 
maskiner och inventarier detta år, vilket de benämner avskrivningar över plan. 

Hjärtebarnsföreningen skriver av vissa inventarier direkt mot erhållna anslag. 

RRBU värderar sin maskiner och inventarier till 1 krona. Fastigheter värderar de 
enligt deklarationens värdeminskningsavdrag. 

FUB skriver av maskiner på 3 år och vissa inventarier på 10 år. 

Svenska Läkare mot kärnvapen värderar sina inventarier och sin datautrustning till 
1 krona. 

Sveriges Dövas Riksförbund skriver av med 100 % om de erhållit bidrag från fonder 
för investeringen. De gör även avskrivningar över plan, men lämnar ingen vidare in-
formation om varför. 

Hörselskadades Riksförbund presenterar ingen balansräkning. 

Greenpeace skriver av datorer, dataprogram, båtar och kampanjutrustning på 3 år, 
kontorsmaskiner, fordon och möbler på 5 år. 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide Svenska Röda Korset 
 

DEL 1 

Intervjufrågor för beskrivning av Sv. Röda Korsets redovisningspraxis. 
 

A. Specifikt för ideell verksamhet 
1. Vad anser ni vara specifikt för en verksamhet som Svenska Röda Korsets i 
jämförelse med ett vinstdrivande företag? 

 

Mervärden 

I ett företag talar vi om mervärdet. Mervärdet är då skillnaden mellan värdet av före-
tagets sålda produktion och värdet av varor och tjänster som företaget köper från 
andra företag för att kunna producera. Mervärdet är det värde som skapas genom 
företagets verksamhet.  

Hur är det i den ideella organisationen? Skapar den något mervärde trots, att den inte 
är skyldig att redovisa mervärdesskatt. 

2. Vilka mervärden skapas i Svenska Röda Korset? 

 

Frivilliga tjänster 

En väsentlig skillnad mellan ideella och affärsdrivande organisationer är att verk-
samheten i ideella organisationer ofta bärs upp helt av frivilliga medarbetare. Män-
niskor donerar inte bara sina pengar och varor utan även sin tid.  

3. Vilken betydelse har frivilliga tjänster i eran verksamhet? 

4. Hur redovisar ni frivillig tid? För vem redovisas den? 

5. Varför ställer människor upp frivilligt? 

6. Innebär den glädje och tillfredställelse som de människor upplever, som bidrar med 
olika resurser, ett mervärde? 

 
 
B. Mått på framgång och livskraft i Svenska Röda Korset 
7. Hur berättar ni om er verksamhet? 

8. När har ni lyckats? 

9. Vad är framgång för er? 
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10. Vilka lokalavdelningar är aktiva? I vilket avseende? 
11. Hur mäter ni aktivitet? 

 

Alla är intresserade av effektivitet! Output/ Input 

12. Hur mäter ni eran effektivitet? 

 
 
C. Frågor som årsredovisningen inte gav svar på: 
Resultaträkningen 
Intäkter 

13. På vilka olika villkor erhåller Röda Korset gåvor och bidrag av olika slag? 

14. Hur ser villkoren ut när det gäller tidsbestämda gåvor? 

15. Kan man uppfatta en del av dessa intäkter som förskottsbetalningar för aktiviteter 
som äger rum senare?  

16. Kommer medlemsavgifterna från stödmedlemmar? 

17. Hur beslutades värdet på skänkta varor? Varför har inte skänkt tid värderats på 
samma sätt?  

18. Varför redovisas Kapitalavkastning som en intäkt, medan Vinst/förlust vid 
försäljning av värdepapper bokas som en extraordinär post och direkt som en fri 
avsättning? 

19. Hur redovisas posten insamlade medel från Röda Korsets distrikt och lokalföre-
ningar på distrikts- och lokalnivå? Kan det vara så att samma insamlade medel tas upp 
som intäkt på två ställen? Vad har det i så fall för betydelse? 

20. Är insamlingar och gåvor från allmänheten, kapitalavkastning, bidrag och övriga 
intäkter specifikt ändamålsbundna till den verksamhet i vars resultaträkning de redo-
visas?  

21. Finns det någon fördelning av intäkter som beslutats av Röda Korset internt? 
Varför görs i så fall interna fördelningar? 

 

Kostnader 

22. Vilka prestationer föregår årets intäkter och när i tiden gjordes dessa?  

23. Vad är det som genererar de monetära flödena? 

24. Finns det några aktiviteter i Röda Korset vars syfte enbart är att generera vinster 
till hjälpverksamheten?  
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25. Vilken funktion har Svenska Röda Korset när det gäller katastrofinsatser, har de 
enbart en förmedlande funktion till Internationella Röda Korset eller har Svenska 
Röda Korset egna projekt? 

26. Hur skiljer Röda Korset på kostnader för ’Information’ och ’Insamling’? 

27. Vad är ansträngningar och vad är prestationer i Röda Korset? 

28. Vilka regler och procedurer har etablerats och vilka grundläggande kriterier gäller 
när utgifter skall rapporteras? 

29. Kan posten Bidrag vidaresända till Röda Korsdistrikt utgöra kostnader? Hur 
bokförs bidragen av distrikten? 

30. På vad sätt skiljer sig posten ’Gåvor och insamlade medel vidaresända till Röda 
Korsets distrikt och lokalföreningar’ från ’Vidaresända bidrag till distrikt och 
lokalföreningar’ som kostnadsförts? 

31. Vad är posten ’Förändring av beständiga donationsmedel’?  

32. Vad har Röda Korset för system när det gäller avsättning till underhållsfond för 
fastigheter? Utgör denna post årets slitage på fastigheten? Gör Röda Korset avskriv-
ningar på fastigheten dvs. periodiseras utgifterna för fastigheten? 

 

Extraordinära poster 

33. Vilka kriterier finns, när det gäller att beteckna en kostnad som extraordinär? 

34. Varför betraktas reavinster/-förluster som extraordinära? 

 

Balansräkningen 
Tillgångar 

36. Vilka typer av utgifter periodiseras och vilken är avsikten med denna 
periodisering? 

36. Vilken typ av förutbetalda kostnader ingår ibland interimsfordringar? Vilka 
upplupna intäkter har Röda Korset? 

37. Värderas värdepapper till anskaffningsvärdet? 

 

Enligt teorin innebär tillgångar framtida kassainflöden. 

38. Används byggnader och övrig fast egendom till en verksamhet där utnyttjandet av 
resurser innebär ett kassautflöde? 

39. Ni har inga maskiner och inventarier i BR. Kostnadsför ni dem? 
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Skulder 

40. Har någon form av överenskommelse gjorts eller avtal skrivits i samband med att 
ändamåls- och tidsbestämda bidrag mottagits? 

41. Vad händer om Röda Korset inte lyckas utnyttja pengarna för det givna ända-
målet? Får de betala tillbaka dem till givarna? Finns det någon som kommer att kräva 
tillbaka pengarna? 

42. Intäktsför Röda Korset gåvor och bidrag även om det finns en risk för att de får 
skicka tillbaka pengarna i de inte utnyttjats i tid? 

43. Är de fria avsättningarna bindande eller går de att undkomma?   

44. Vilken funktion fyller de fria avsättningarna? 

 

Eget kapital 

45. Vem äger det egna kapitalet i Röda Korset? 

46. Hur har kapitalbehållningen uppkommit?  

47. Vad händer med det egna kapitalet i händelse av likvidation? Upplösning?  Se 
Stadgar! 

48. Kan det egna kapitalet minska på något annat sätt än genom framtida underskott? 
(Denna fråga förutsätter att fria avsättningar utgör en del av det egna kapitalet.)  

49. Hur betraktar ni fria avsättningar och reserver? Utgör de eget kapital eller skulder 
eller något annat? 

 

D. Svenska Röda Korsets intressenter och deras behov av information 
50. Vilka utgör Röda Korsets intressenter? 

51. Vilka är användarna av de Svenska Röda Korsets finansiella rapporter?  

52. Gentemot vem har Röda Korsets ledning ett förvaltningsansvar? 

53. Vilken information vill användarna ha? 

 

E. Relevans och väsentlighet i Svenska Röda Korsets finansiella 
rapporter. 

Information är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att öka möjlig-
heterna till korrekta prognoser. Den ska även bekräfta eller korrigera tidigare för-
väntningar. Informationen måste vara tillgänglig innan den förlorar sin förmåga att 
påverka beslut. 

54. Jag har räknat till 13 resultaträkningar, vilket ger uppfattningen att de utgör 
relevant information. Orkar intressenterna igenom det? Kan de tolka det? 
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55. Är det någon del av ÅR som används mer internt, då den är så detaljrik, såsom vi 
skiljer på intern och extern redovisning i ett företag? 

56.Vilken typ av beslut fattar era intressenter?  

 

F. Tillförlitligheten i Svenska Röda Korsets rapporter 
Information som är tillförlitlig återger på ett trovärdigt (FASB) eller korrekt (IASC) 
sätt det som den gör gällande att återge. 

57. Granskas tillförlitligheten av den verbala beskrivningen av verksamheten av 
någon? 

 

G. Försiktighet i Röda Korsets redovisning 
Försiktighet är en reaktion mot den osäkerhet som finns i redovisningen och orsakas 
av de fördelningar, som görs mellan tidigare och framtida perioder samt de värde-
ringar som görs av förmögenheter i osäkra framtida belopp. 

58. Innebär övervärderingar några risker för Röda Korset? 

59. Finns den osäkerhet som litteraturen beskriver, när det gäller värderingen av 
Svenska Röda Korsets förmögenhet? 

 

H. Jämförelse 
Inom affärsredovisningen menar man att det måste gå att jämföra olika företags 
finansiella rapporter vidare måste det gå att jämföra ett företag under en längre tid. 
Detta kräver likformighet och konsekvens mellan företagen och inom ett företag från 
period till period. 

60. Finns det intressenter som önskar göra jämförelser mellan olika insamlings-
organisationer utifrån de finansiella rapporterna? 

61. I vilken utsträckning görs sådana jämförelser och vad ger de? 

 

I. Bokföringsmässiga grunder 
Bokföringsmässiga grunder innebär att transaktioner och händelser bokförs när de 
inträffar istället för vid ut- och inbetalning av likvida medel och redovisas i de 
finansiella rapporterna för den period till vilken de hänför sig. Denna grund för 
redovisningen har utformats för att de finansiella rapporterna ska ge det mest 
korrekta vinstmåttet och den mest korrekta finansiella ställning som är möjligt. De 
finansiella rapporterna ger med denna metod en bättre indikation om ett företags 
prestationer. 

62.Varför är perioderna viktiga i Röda Korsets redovisning? 
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63. Kan det hända att ni intäktsför något som ni sedan måste betala tillbaka nästa år? 

64. Vilken typ av inkomster och utgifter periodiseras? 

 

J. Fortlevnad 
Om ingen annan information finns förutsätts ett bolag fortsätta sin verksamhet under 
överblickbar tid, dvs. tillräckligt länge för att kunna slutföra sina existerande upp-
drag. 

65. Är fortlevnadsprincipen relevant för er? Har det någon betydelse för er att tänka att 
verksamheten kommer att fortsätta?  

66. Vad säger stadgarna om organisationens upplösning? 
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DEL 2 
Intervjufrågor vid sökandet efter förklaringar till SRK:s redovisningspraxis 
Utifrån analysmodellen formulerades följande analysfrågor.  

 

Utifrån ovannämnda analysfrågor har sedan intervjufrågor formulerats: 

 

A. Utsätts SRK för en påtvingad påverkan när det gäller årsredovisningens utform-
ning och innehåll?  

 
B. Av vilken orsak redovisar föreningen ibland enligt den konventionella redovis-

ningsmodellen för vinstdrivande företag?  

 Nedanstående frågor härstammar från den beskrivande studien där Svenska Röda 
Korsets redovisning har jämförts med kommersiell redovisning (kapitel 5 i av-
handlingen). Frågorna har utformats utifrån skillnader mellan SRK:s redovisning 
och kommersiell redovisning. 

B:1 Varför har ni använt intäkts- och kostnadsbegreppen trots att de har en 
annan innebörd hos er? (1) 

B:2 Tillämpar ni matchningsprincipen? Varför?(3) 

B:3 Var det någon gång en diskussion om resultatbegreppet? Om det skulle 
stå något annat? (5) 

B:4 Varför producerar SRK en rapport kallad resultaträkning? (8) 

B:5 Varför använder ni begreppet ’eget kapital’? (10) 

B:6 Varför tillämpar SRK försiktighetsprincipen? (12) 

B:7 Varför bokförs SRK:s verksamhet efter bokföringsmässiga grunder? 
(13) 

A Utsätts organisationen för en påtvingad påverkan när det gäller 
årsredovisningens utformning och innehåll?  

 
B. I vilken omfattning har årsredovisningens utformning och innehåll varit 

en imiterande process? 
 
C. Hur har årsredovisningens utformning och innehåll påverkats av 

professionella nätverk och formell utbildning? 
 
D. Hur har utformning och innehåll påverkats av att SRK haft en strategisk 

respons på krav från de som har makten över de resurser som SRK är 
beroende av? 
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C. Hur har årsredovisningens utformning och innehåll påverkats av professionella 
nätverk och formell utbildning? 

 
C:1. Vilken roll har revisorn haft när det gäller utformning av och innehåll i 

de externa rapporterna. Har han specialiserat sig på ideella föreningar 
eller utgörs övriga klienter av bolag? 

C:2. Vilken utbildning och bakgrund har de som jobbar med årsredovis-
ningens utformning och innehåll? 

 

D.  Av vilken orsak avviker föreningen ibland från den konventionella redovisnings-
modellen för vinstdrivande företag?  

 Frågorna D:5-D:11 nedan härstammar från den beskrivande studien där Svenska 
Röda Korsets redovisning har jämförts med kommersiell redovisning (kapitel 5 i 
avhandlingen). Frågorna har utformats utifrån skillnader mellan SRK:s 
redovisning och kommersiell redovisning. 

 

D:1 Lever SRK med en konkurrens om knappa resurser? 
D:2 Finns det organisationer som ni samverkar med och är beroende av för 

att kunna uppnå ert syfte? 
D:3 Finns det några som ställer krav på SRK:s redovisningspraxis eller på-

verkar den på annat sätt? Intresse av att redovisa på ett visst sätt för att 
nå era syften och mål? 

D:4  Hur påverkar intressenternas intressen ert sätt att redovisa? Har ni 
själva intresse av att redovisa på ett visst sätt för att nå era syften och 
mål? 

D:5  Varför redovisas intäkterna efter kontantprincipen?   
D:6 Varför har SRK redovisat skänkta varor som intäkter och kostnader i 

resultaträkningen? 
D:7 Varför finns posten ’Årets resultat’ med i resultaträkningen och varför 

tar SRK fram ett 0-resultat? 
D:8 Varför redovisar SRK intäktsräntor och utdelningar som verksamhet-

sintäkter? 
D:9 Varför kostnadsför SRK alla inventarier? 
D:10 Varför redovisas posterna ’Reserverade medel’ och ’Fria avsättningar’ 

varken som skulder eller kapitalbehållning? 
D:11 Varför gör SRK en uppdelning i 13 resultaträkningar, som alla visar ett 

0-resultat? 
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DEL 3 
Intervjufrågor gällande förändringar 2001 
Frågorna härstammar från den beskrivande studien av Svenska Röda Korsets 
redovisning 2001 (kapitel 5 i avhandlingen).  

1. Hur kommer det sig att ni redovisar på ett sätt så att årets resultat enligt resultat-
räkningen och årets resultat enligt balansräkningen inte är identiska? Hur tänker ni 
om det? 

2. Har tillämpningen av matchningsprincipen, försiktighetsprincipen och bokförings-
mässiga grunder förändrats i något avseende? 

3. Intäktsförs och reserveras gåvor som inte utnyttjats än eller intäktsförs de först när 
de utnyttjats? 

4. Vad är orsaken till att värderingen av skänkta kläder ändrats så drastiskt? 

5. Ni redovisar inte ett 0-resultat längre utan ett resultat före fördelning som kan bli 
både positivt och negativt. Vad tycker ni om att ni tvingats gå ifrån den redovis-
ningsprincip som ni haft? 

6. Hur ser ni på att ni nu måste redovisa ränteintäkter och erhållna utdelningar som 
finansiella poster, trots att ni egentligen betraktar dem som gåvor utsträckta över 
en längre tid? 

7. Vad tycker ni om att ni måste aktivera era materiella anläggningstillgångar och 
fördela anskaffningskostnaden över flera år? 

8. Hur tänker ni om reserverade medel och fria avsättningar? Är de något annat än 
skulder eller eget kapital? 

9. Varför har ni inte redovisat de 13 detaljerade resultaträkningarna i er årsredovis-
ning för år 2001? 

10. Hur ser ni på värdet av kassaflödesanalysen? 

 

 

Intervjuguide - Vårdförbundet och SISU 
 
Intervjuguiden till intervjuerna med SISU:s och Vårdförbundets företrädare ser 
likadan ut förutom när det gäller de frågor som utgår ifrån den enskilda föreningens 
specifika redovisning. Intervjufrågorna i del 1 C, del 2 B och D:6-11 samt i del 3 
skiljer sig åt eftersom de härstammar ifrån den beskrivande studien av föreningarnas 
likheter med och skillnader från kommersiell redovisning. Intervjufrågorna till SISU:s 
och Vårdförbundets företrädare har då utgått ifrån de specifika förhållanden som råder 
i deras redovisning. 

 


