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Abstract 

One of the most important resources for nonprofit organizations is contributions made by 

voluntary workers. This resource contributes to organizations´ survival but also to a better 

society which promote the social capital. Although the extent of voluntary work around the 

world is enormous it has not been so much effort on measuring the voluntary work. This 

raised our interest to examine how nonprofit organizations report volunteer work and what 

factors that might affect their account design. 

 

The purpose of this essay is to examine how different nonprofit organizations recognize 

voluntary work in their annual reports and how the accounts design has changed between the 

years 2005 to 2008. This study also aimed to examine whether it´s possible to see any 

differences in the account design for voluntary work between different organizations and 

countries. We then seek explanations for the differences we find. In this study we assume 

from the given recommendations recognition on voluntary work in each country. Afterwards 

the annual reports in each organization were reviewed by a model developed in our 

methodology section, the result was then analyzed by the institutional theory. The results 

concluded was for example that nonprofit organizations often follow the recommendations on 

voluntary work in each country, differences between different countries' way to recognize 

volunteer work can be attributed to the organization reports under the respective 

recommendations. Some of the organizations´ accounting design have changed between the 

years 2005 to 2008, to include more information in the annual report concerning voluntary 

work.   

 

Several organizations have chosen to provide more information or less information 

concerning voluntary work than the recommendations set. Since the recommendations for 

voluntary work in every country are optional the organization itself can decide how much 

information to disclose in the annual reports and are therefore influenced by other factors in 

the production design concerning voluntary work.   
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Sammanfattning 

För ideella organisationer är frivilligarbete en viktig resurs, som bidrar till organisationernas 

överlevnad men även till ett förbättrat samhälle då det sociala kapitalet främjas. Omfattningen 

av frivilligt arbete är enormt världen över men trots detta så har det inte lagts så stor vikt vid 

att mäta frivilliga arbetsinsatser. Mot denna utgångspunkt väcktes vårt intresse till att 

undersöka hur ideella organisationer redovisar frivilligarbete och vad som kan tänkas påverka 

redovisningens utformning.  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur redovisningen av frivilligarbete ser ut i olika ideella 

organisationers årsredovisningar samt hur redovisningens utformning förändrats mellan åren 

2005 till 2008. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att se några skillnader i 

redovisningens utformning av frivilligt arbete mellan olika organisationer och länder. Vi 

söker därefter förklaringar till eventuella skillnader. I studien utgår vi från de utvalda 

ländernas rekommendationer om redovisning av frivilligt arbete. Därefter granskas respektive 

organisations årsrapporter utifrån en framtagen modell i vårt metodavsnitt, den framtagna 

informationen analyseras sedan efter den institutionella teorin. De slutsatser vi drar utifrån 

studien är bland annat att ideella organisationer till stor del följer 

redovisningsrekommendationerna angående frivilligarbete inom landet och skillnader mellan 

olika länders sätt att redovisa frivilligt arbete kan hänföras till att organisationerna redovisar 

enligt respektive lands rekommendationer. Några av insamlingsorganisationernas sätt att 

redovisa frivilligarbete har förändrats mellan åren 2005 till 2008, till att under senare år 

inkludera mer information i årsredovisningarna gällande frivilligarbete. 

 

Ett antal organisationer har även valt att ge mer information eller mindre information om 

frivilligt arbete än vad rekommendationerna anger. Då rekommendationerna om frivilligt 

arbete är en tvångsfri tilläggsupplysning inom samtliga studerade länder kan organisationerna 

själva välja den information som ska framgå i de finansiella rapporterna och organisationerna 

påverkas därför av andra faktorer vid framställningen av redovisnings utformning för frivilligt 

arbete.   
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1.  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

En ideell förening kännetecknas av att verksamheten är ideell och/eller att syftet med 

verksamheten är ideellt. Det finns dock ingen särskild lag för hur föreningen ska verka eller 

vara utformad. Istället finns det stadgar som har betydelse för det praktiska arbetet i 

föreningen och anger bland annat föreningens ändamål. (http://www.skatteverket.se) En central 

princip är att föreningen ska vara öppen, det vill säga att personer som är intresserade av 

föreningen ska ha möjlighet att påverka och delta i föreningens verksamhet och kunna bli 

medlemmar. (http://www.forening.se) 

I Sverige finns det cirka 200 000 ideella föreningar och miljontals världen över. 

(http://www.voluntarius.com) Ideella organisationer kan bedriva sin verksamhet inom ett antal 

olika områden, vilket kan vara allt från miljö- och naturvårdande insatser till sociala och 

humanitära projekt. Ideella organisationer behöver inte nödvändigtvis vara verksamma i 

Sverige utan det är vanligt att de har ett brett internationellt engagemang och är etablerade 

utomlands. De ideella organisationerna utgör även ett viktigt inslag i det svenska samhället då 

nästan 2,5 procent av den svenska arbetskraften är anställd inom denna sektor. 

(http://www.sos-barnbyar.se) 

Obetalt och frivilligt arbete är en viktig resurs för de ideella organisationerna och utan det 

ideella arbetet skulle det förmodligen inte finnas några ideella organisationer. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv finns det många anledningar till att en ideell organisation borde 

satsa på frivilliga medarbetare bland annat då det är den bästa överlevnadsstrategin, eftersom 

de gör det möjligt för organisationen att göra mer till samma kostnad samt att frivilligarbetet 

kan ge företaget en legitimitet och image vilket gör att folk kan vilja stödja organisationen 

ekonomiskt. (http://www.voluntarius.com)  

 

Frivilligt arbete producerar inte bara påtagliga resultat, det ger även individer en känsla av 

tillfredsställelse och en känsla av att bidra till framsteg i samhället (International Labour 

Organization, ILO). Varje år gör volontärbyrån, som är en ideell verksamhet, en undersökning 

bland de tusentals volontärer som de förmedlat, för att undersöka orsaken till deras 

engagemang och vad människor tycker att de får ut av att vara volontärer. Resultatet av 

undersökningen var följande: (Volontärbarometern 2008)  

 

 ville göra en insats inom ett specifikt område, t ex för hemlösa, äldre eller miljön 

 för att utvecklas som person 

 vara ett stöd för andra 

 göra något konkret istället för att skänka pengar 

 skapa mening i livet 

 samhället fungerar inte om var och en inte tar ett personligt ansvar 

I en undersökning från år 2005 framkommer det att cirka 350 000 heltidsarbeten per år utförs 

ideellt och att 51 procent av Sveriges medborgare engagerar sig i ideellt arbete. 

(http://www.volontarbyran.org) FN-organet ILO, International Labour Organization, har 
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framarbetat en manual för att kunna mäta frivilligt arbete, i manualen ges det exempel på 

varför frivilligarbete är så viktigt att mäta. Det framgår till exempel att frivilligarbete utgör en 

viktig del av de resurser som ges till ideella organisationer och lågt räknat så överträffar 

värdet av frivilligt arbete det totala värdet av skänkta pengar till organisationerna med minst 

50 procent.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns ett flertal studier som har undersökt hur redovisningen ser ut i ideella föreningar 

med fokus på de finansiella rapporterna eller informationen i förvaltningsberättelsen, bland 

annat så studerade och jämförde Miller (1997) välgörenhetsorganisationers finansiella 

rapporter i Hong Kong. Miller studerade olika delar av rapporterna för att kunna göra en 

jämförelse mellan organisationernas finansiella rapporter. När undersökningen genomfördes 

år 1997 fanns det inga specifika lagar eller regleringar för välgörenhetsorganisationer i Hong 

Kong. Miller upptäckte i sin granskning att redovisningspraxis för 

välgörenhetsorganisationerna varierade kraftigt. Variationen innebar att det kunde vara svårt 

att jämföra organisationernas årsredovisningar samt att deras ekonomiska trovärdighet 

minskar. Till exempel menar författaren att några välgörenhetsorganisationer valt att redovisa 

tilläggsupplysningar om tillämpade redovisningsprinciper medan andra inte har det, något 

som försvårar jämförbarheten. Författaren anser att välgörenhetsorganisationerna bör 

uppmuntra antagandet av enhetliga riktlinjer och menar att det verkar som den upplevda 

professionalismen i välgörenhetsorganisationer minskar när det finns en stor variation i 

rapporternas redovisningspraxis.(Miller 1997)  

Connolly et al. (2000) undersökte hur den finansiella redovisningen för 

välgörenhetsorganisationer i England och Wales påverkats genom implementeringen av 

SORP, The Charities Statement Of Recommended Practice, som verkar för att 

årsredovisningen skall ge en rättvisande bild över verksamheten 

(http://www.charitycommission.gov.uk). SORP infördes på 1980-talet och innan införandet 

var området gällande redovisning i välgörenhetsorganisationer starkt försummad. Genom 

implementeringen av SORP förbättrades kvaliteten i årsredovisningarna genom att bland 

annat oacceptabla redovisningsmetoder eliminerades samt att informationen blev mer 

konsekvent. Detta gjorde innehållet i årsredovisningarna mer förståligt för användarna så att 

de lättare kunde fatta beslut och göra jämförelser mellan olika organisationer. Författarna 

upptäckte att redovisningen i de finansiella rapporterna har förbättrats avsevärt sedan SORP 

infördes under 1980-talet, då organisationerna allt mer valt att redovisa efter SORP:s 

rekommendationer. Dock hade vissa organisationer valt att delvis frångå SORP:s 

rekommendationer vilket kan förklaras med att SORP endast innehåller just 

rekommendationer och därmed kan organisationer legitimt ignorera vissa aspekter av SORP 

om dessa exempelvis uppfattas som betungande för organisationen.(Connolly et al. 2000) 

Hyndman et al. (2001) studerade hur väl information angående prestationer redovisades i 

förvaltningsberättelsen i olika välgörenhetsorganisationer i Storbritannien och Irland samt om 

graden av information kunde relateras i välgörenhetsorganisationernas storlek. Författarna 

argumenterar även för att välgörenhetsorganisationer har ansvarsskyldighet gentemot 

användarna av årsredovisningen. Författarna upptäckte att stora välgörenhetsorganisationer i 

både Storbritannien och Irland förser mer information angående prestationerna än de mindre 

välgörenhetsorganisationerna samt att information angående prestationerna har förbättrats 

över tid bland välgörenhetsorganisationerna i Storbritannien. En förklaring till att vissa 

organisationer inte förser så mycket information angående prestationerna skulle enligt 
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författarna kunna bero på att framtagandet av denna typ av information är kostsamt för 

organisationen. Det skulle även kunna bero på att informationen inte finns att tillgå i 

organisationens redovisningssystem eller att organisationerna inte är medvetna om vilken 

information som användarna efterfrågar. (Hyndman et al. 2001) 

 

Hyndman genomförde även en studie år 1990, han studerade vilken information som 

rutinmässigt redovisades för bidragsgivare samt vilken information som bidragsgivarna ansåg 

vara viktig, Hyndman upptäckte att medan reviderade årsredovisningar dominerade 

välgörenhetsorganisationernas årsredovisning, så ansåg bidragsgivare att information 

angående prestation var viktigast i årsredovisningen. Även information rörande 

organisationens mål, administrationskostnader och information angående allmänna problem 

som organisationen brottades med var viktigt i årsredovisningarna.(Hyndman 1990) 

 

Hoper et al. (2008) identifierade fyra problem med begripligheten i 

välgörenhetsorganisationers finansiella rapporter i Nya Zeeland; grundbokföring, behandling 

av anläggningstillgångar, redovisningsmetoder och insamlingskostnader. Enligt författarna 

måste den ekonomiska redovisningen vara tydlig och begriplig så att intressenten kan avgöra 

vilken välgörenhet som de vill ge stöd till genom de finansiella rapporterna. Författarna 

kommer i sin studie fram till att det måste finnas en viss standardisering av termer och praxis 

bland välgörenhetsorganisationer i Nya Zeeland och ger förslag på, utifrån de fyra ställda 

problemen, hur detta kan uppnås.( Hoper et al. 2008) 

Eftersom tidigare forskning inte har studerat hur frivilligt arbete redovisas i de finansiella 

rapporterna finner vi det intressant att undersöka hur redovisningen av frivilligt arbete ser ut i 

olika välgörenhetsorganisationers årsredovisningar. Frivilligarbete är en viktig förnyelsebar 

resurs som bidrar till att lösa sociala och miljömässiga problem världen över. Frivilligarbetet 

är även av stor betydelse för ideella organisationer och forskning visar att då frivilligarbete 

omvandlas till motsvarande heltidsarbeten, så svarar frivilliga arbetare i Sverige för 76 

procent av den totala arbetskraften inom en ideell organisation. Detta är en enorm förnybar 

resurs för social problemlösning och förutom att det frivilliga arbetet bidrar till 

organisationernas överlevnad i ekonomiska termer, bidrar även de frivilliga arbetarna till ett 

förbättrat samhälle genom ökad solidaritet, främjande av det sociala kapitalet och förbättrad 

livskvalitet. (ILO)  

 

I tidigare studier har forskare bland annat kommit fram till att där inga rekommendationer för 

ideella föreningar finns, angående redovisning, så förekommer det stora skillnader i de 

finansiella rapporterna. Vidare visar tidigare forskning att det även förekommer skillnader 

gällande vad ideella föreningar väljer att redovisa i de fall där rekommendationer finns. 

Därmed är det intressant att undersöka hur redovisningen av frivilligarbete sker både där 

rekommendationer ges ut samt där det inte förekommer några rekommendationer för att se 

vilka skillnader och likheter det finns mellan olika organisationer. I Sverige, Storbritannien 

och USA finns det rekommendationer angående hur frivilligarbete kan redovisas i 

årsredovisningen medan det i Australien inte finns några rekommendationer. För att kunna 

jämföra skillnader väljs dessa länder för studien där redovisningsrekommendationerna 

gällande frivilligarbete skiljer sig åt mellan de olika länderna. De organisationer som studeras 

är insamlingsorganisationer som finns representerade i samtliga valda länder. Vi har för avsikt 

att se hur organisationerna följer rekommendationerna i respektive land samt i vilken 

utsträckning de valt att följa rekommendationerna. Insamlingsorganisationernas efterlevnad 

av rekommendationerna skulle kunna komma från påtryckningar utifrån, som enligt 

institutionell teori kan vara påtvingande, normativa eller härmande påtryckningar. För att 
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kunna urskilja eventuella härmande faktorer mellan organisationerna har vi valt att studera 

årsredovisningar mellan åren 2005 till 2008. 

1.3 Problemformulering 

 

 Hur ser redovisningen av frivilligarbete ut i ideella organisationers årsredovisning? 

 Hur har insamlingsorganisationernas utformning av redovisning av frivilligt arbete 

förändrats mellan åren 2005 till 2008?  

 Vad beror eventuella skillnader i årsredovisningen på mellan olika ideella 

organisationer?  
 

1.4 Syfte 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva hur redovisningen av frivilligarbete ser ut i 

olika ideella organisationers årsredovisningar samt hur redovisningens utformning förändrats 

mellan åren 2005 till 2008. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att se några 

skillnader i redovisningens utformning av frivilligt arbete mellan olika organisationer och 

länder. Vi söker därefter förklaringar till eventuella skillnader.   
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Institutionell teori 

 
Från ett institutionellt perspektiv är företag verksamma inom en social ram av normer, 

värderingar och ta – för – givet antaganden om vad som är lämpligt eller acceptabelt 

ekonomiskt beteende. De ekonomiska val som görs begränsas inte bara av teknologiska, 

informativa och inkomstrelaterade gränser, utan även av socialt konstruerade gränser såsom 

normer, vanor och sedvänjor. Det institutionella perspektivet tyder på att motiven i det 

mänskliga beteendet sträcker sig utanför ekonomisk optimering av sociala skäl och sociala 

skyldigheter. För ekonomiska och strategiska ramar ligger däremot betoningen i vilken 

utsträckning företagens beteende är rationellt och ekonomiskt försvarbart. (Oliver, 1997) 

Institutionella teoretiker betonar att organisationer är öppna system och är starkt påverkad av 

sin miljö. Socialt konstruerade tros- och regelsystem utövar en enorm kontroll över 

organisationer, både hur de är uppbyggda och hur de utför sitt arbete, enligt teorin. (Scott, 

2003) 

 

Teoretiker inom institutionellt perspektiv är intresserade av hur organisationsstrukturer och 

processer blir institutionaliserade över tid. (Oliver, 1997) DiMaggio och Powell (1983) menar 

att organisationer kan ändra sina mål eller utveckla nya metoder och nya organisationer kan 

uppkomma, men i det långa loppet kommer aktörer inom organisationen att fatta rationella 

beslut och bygger då upp en miljö omkring sig som begränsar deras möjligheter att förändras 

under senare år. Strategier som är rationella för enskilda organisationer behöver inte vara 

rationella om de antas av många. Organisationer antas vara normativt sanktionerade. Därmed 

kan organisationer försöka att ändras hela tiden, men efter ett visst skede i struktureringen av 

ett organisatoriskt område, kommer den samlade effekten av individuella förändringar att 

minska i omfattningen inom området. (DiMaggio & Powell, 1983) 

 

Teoretiker inom ämnet vill ge en förståelse för drivkrafterna bakom organisatorisk tröghet 

inom ett företag. (Husted & Allen, 2006) Om till exempel ledningen för ett företag motiverar 

åtgärder med påståendet om att ”vi har alltid gjort så här” eller ”alla andra gör på det här 

sättet” så refererar de till institutionella aktiviteter. Institutionella teoretiker argumenterar för 

att beslutsfattare aldrig ifrågasätter lämpligheten eller rationaliteten för vissa aktiviteter i 

företag, som till exempel rutiner för tilldelning av resurser, eftersom de tas för givet eller har 

starkt stöd från företagens rådande kultur eller maktstruktur. (Oliver, 1997) 

 

Organisationer inom samma område blir därmed alltmer homogena. DiMaggio och Powell 

(1983) menar att det som bäst förklarar processen till homogenitet är isomorfism, som innebär 

att en enhet i en population tvingas att likna andra enheter som står inför samma uppsättning 

av omgivande faktorer. Då organisationer inte bara konkurrerar om resurser och kunder, utan 

även om politisk makt, institutionell legitimitet och om social och politisk lämplighet, så kan 

institutionell isomorfism vara användbart för att förstå den politik och ceremoni som 

genomsyrar organisationers existens. Tre mekanismer för institutionell isomorfism 

identifieras av DiMaggio och Powell: (DiMaggio & Powell, 1983) 

 

 Påtvingande isomorfism - härrör från politiskt inflytande och legitimitetsproblem. 

Påtvingningarna kan vara både formella och informella, från andra organisationer 

som de är speciellt beroende av och av kulturella förväntningar i samhället, där 



7 
 

organisationens tillvaro är. Påtvingningarna kan upplevas som kraft, övertalning eller 

inbjudan att delta i samverkan. Organisatoriska förändringar kan även vara svar på ett 

regeringsuppdrag som till exempel att ideella föreningar ska följa årsredovisnings- 

lagen för att uppfylla de skatteregler som gäller. Att dessa förändringar till stor del 

kan vara ceremoniella betyder inte att de är betydelselösa. Förekomsten av en 

gemensam rättslig miljö påverkar många aspekter av en organisations beteende och 

struktur. 

 Härmande isomorfism - uppkommer från standarder som svar på osäkerhet. 

Osäkerhet är en stark kraft som uppmuntrar imitation. Om målen är tvetydiga eller då 

omgivningen skapar symbolisk osäkerhet, kan organisationer modellera sig efter 

andra organisationer. Modellering är en reaktion på osäkerhet och kan spridas 

oavsiktligt, indirekt, genom att anställda byter arbetsplats eller uttryckligen av 

organisationer som till exempel konsultföretag. Modelleringen kan också ske genom 

innovation, något som andra organisationer sedan försöker härma för att kunna ta del 

av det unika. Denna utveckling har även en rituell aspekt, där företag antar 

innovationer för att stärka dess legitimitet. Till exempel genom att en organisation 

försöker förbättra arbetsförhållandena, som andra omkringliggande organisationer 

redan erbjuder.   

 

 Normativ isomorfism - har samband med professionalisering. Detta kan tolkas som en 

kollektiv kamp för medlemmar i en profession att fastställa villkoren och formerna 

för deras arbete. Professionen måste kompromissa med icke – professionella klienter, 

chefer eller tillsynsmyndigheter. Professioner är föremål för samma påtvingande och 

härmande tryck som organisationer. Medan olika typer av professioner i en 

organisation kan skilja sig från varandra, så uppvisar de stora likheter med deras 

professionella motsvarigheter i andra organisationer. I många fall är professionell 

makt tilldelad av staten då den är skapad av aktiviteter inom professionen. Det finns 

två aspekter av professionalisering som är viktiga källor till isomorfism. Den ena 

bygger på formell utbildning och legitimitet i en kognitiv bas som produceras av 

specialistkompetens. Den andra är tillväxten och utarbetandet av professionella 

nätverk som sträcker sig över organisationer, där nya modeller sprids snabbt.     

  

Scott (2003) anser att skillnaden mellan materiella resurser och institutionell omgivning kan 

missleda analytiker till att av misstag anta att teknologiska överväganden är oberoende av 

institutionella aktiviteter. Då alla organisationer är verksamma i institutionella miljöer, menar 

Scott att alla teknologiska händelser har formats av sociala faktorer och ändamål. Mer 

generellt menar Scott att alla utbytesprocesser sker på marknader som själva är socialt 

konstruerade. Istället för att följa allmänna ekonomiska principer, så är marknader inbäddade i 

ett komplex av institutionella regler och praxis där till exempel normer styr rättvist utbyte. 

Vidare menar Scott att en av de viktigaste sedvänjor som förbinder institutionellt definierat 

system med teknisk verksamhet, är redovisningssystem. Redovisningsregler utvecklas med 

tiden och formas av rutiner för enskilda företag, av yrkesverksamma inom redovisning och 

regelverk som fastställs av staten. (Scott, 2003)  
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2.1.1 Kritik mot institutionell teori 

 

Utvecklingen av institutionell teori har lett till betydande insikter om betydelsen av 

institutionella miljöer till organisationsstrukturer och åtgärder inom organisationer. 

Framförallt har de institutionella teoretikerna försökt att identifiera olika mekanismer, såsom 

professionella normer och statlig reglering som motiverar organisationer att reagera på 

institutionellt tryck på liknande sätt. (Goodstein, 1994) 

Kritik har getts mot att institutionell teori tenderar att bortse från omständigheter där 

institutionalisering är ofullständig eller påverkad. Flera teoretiker har hävdat att en bred 

inriktning på processer som överrensstämmer med institutionella påtryckningar, har lett till att 

intresserollen i organisatorisk anpassning till institutionella miljöer har tonats ner. (Goodstein, 

1994)  

Oliver (1991) menar att institutionella teoretiker har haft benägenhet för att begränsa sin 

uppmärksamhet till effekterna av den institutionella miljön på strukturell överensstämmelse 

och isomorfism. De har tenderat att bortse från den aktiva verkande kraften och det motstånd 

som finns inom organisationsmiljörelationer. (Oliver, 1991)    

 

2.3 Institutionella teorin som analysmodell 

 

Den institutionella teorin framhåller att organisationer påverkas av socialt utformade ramar 

som kommer beröra organisationers ekonomiska beteenden. Vidare antyder teorin att 

organisationer som lever inom samma områden med likadana omgivande faktorer blir alltmer 

homogena. DiMaggio och Powell (1983) förklarar homogeniteten med hjälp av tre 

mekanismer för isomorfism. (DiMaggio och Powell, 1983) Isomorfism för ideella 

organisationers sätt att redovisa frivilligt arbete kan upplevas som påtvingande påtryckningar 

där samhällets förväntningar påverkar organisationen samt att andra organisationer påverkar 

organisationens redovisning av frivilligt arbete på ett sådant sätt att de upplevs som tvingande. 

De kan även vara härmande påtryckningar där organisationer väljer att redovisa frivilligt 

arbete för att andra organisationer gör det som verkar inom samma omgivning. Härmande 

påtryckningar kan även uppkomma inom en och samma organisation där redovisningen ser 

annorlunda ut över olika länder och som en härmande påtryckning väljer ett lands 

organisation att härma ett annat lands sätt att redovisa frivilligt arbete. Påverkan kan även vara 

normativ där professionen som påverkar finns inom organisationen, till exempel genom 

kunskap och profession hos framställaren av årsrapporterna.  

 

Rekommendationerna som finns för varje studerat land ska vara till hjälp för organisationerna 

så att god redovisningssed kan efterlevas. God redovisningssed är lagstadgat i samtliga 

studerade länder och som alla bokföringsskyldiga ska följa. Att följa god redovisningssed är 

därför tvingande för organisationerna, där rekommendationerna verkar för att normen ska 

kunna följas. Därmed kan rekommendationerna i sig upplevas som tvingande för 

organisationerna så att god redovisningssed ska kunna lydas. Utifrån institutionell teori 

kommer vi utgå från att rekommendationerna för länderna upplevs som påtvingande 

isomorfism.        

 

För att kunna besvara den del av syftet där vi söker förklaring till eventuella skillnader inom 

redovisning av frivilligarbete, används den institutionella teorin som grund för analys av det 

insamlade materialet. Vi utgår från de tre mekanismerna för isomorfism för att kunna tolka 
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och förklara de skillnader som förekommer. Därmed framtas analysen av skillnader utifrån 

hur institutionell isomorfism påverkar organisationernas sätt att redovisa frivilligt arbete. Den 

institutionella isomorfismen kopplas till den konceptuella referensramen, där tolkning mot 

gällande rekommendationer för frivilligt arbete ges. Analysen genomförs med grund mot att 

se på vilket sätt organisationerna använder gällande rekommendationer där institutionell 

isomorfism används för att förklara om rådande redovisning är påtvingad, härmande eller 

normativ. 
 

För att lättare förstå hur institutionell teori kan användas till analys för att få reda på hur 

organisationerna redovisar frivilligt arbete, har vi framtagit en modell som beskriver hur 

isomorfism kan påverka organisationerna. Modellen visar vad som kan påverka en 

organisations sätt att redovisa frivilligt arbete. Påverkningarna kan komma från isomorfism 

där de tre påverkande mekanismerna kan vara påtvingande, härmande eller normativ.  

 

 

 

Figur 1. Modell över vad som kan påverka organisationers sätt att redovisa frivilligarbete.  
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3. Konceptuell referensram 

3.1 Redovisning av frivilligt arbete enligt FN 

 

FN:s statistikdivision har tillsammans med John Hopkins Center, 2003, tagit fram en handbok 

för ideella föreningar, UN Handbook on Nonprofit Institutions in the System of National 

Accounts. Handboken syftar till att ge en bild över den ekonomiska och sociala betydelsen av 

den ideella sektorn och frivilligt arbete. Lester M. Salamon, professor vid John Hopkins 

University, menar att frivilligt arbete inte finns med i den officiella ekonomiska statistiken 

vilket medför att det är svårt att få en verklig uppfattning över frivilliga insatser som bidrar till 

ideella organisationers arbete. För att övervinna detta problem är handboken avsedd att lyfta 

fram ideella organisationer och frivillig verksamhet. Handboken uppmanar FN:s 

medlemsländer att uppskatta värdet av frivilligt arbete som sedan rapporteras in till FN. 

(http://www.un.org) 

 

FN- organet ILO har framtagit en manual för mätning av frivilligt arbete med syfte att vägleda 

länder i att generera systematiska och jämförbara uppgifter om frivilligt arbete. ILO menar att 

mätningen av frivilligt arbete är en viktig del i dess åtagande vad gäller ”anständigt arbete” 

som ett sätt att främja mänsklig inverkan, värdighet och självrespekt. Vidare menar ILO att 

upprättandet av ett system för att förbättra de tillgängliga uppgifterna om frivilligt arbete 

kommer att tjäna ett flertal olika användbara syften. Bland annat kommer systemet visa en 

betydande del av den faktiska arbetskraften som nu är osynlig i befintlig 

arbetsmarknadsstatistik. Vidare menar ILO att systemet kan bidra till målsättningen och mäta 

effekten av offentliga och privata insatser som utformats för att stimulera frivillig verksamhet. 

(ILO) 

 

För att kunna mäta frivilligt arbete ger manualen först en definition över vad frivilligt arbete 

är. Definitionen bygger bland annat på olika befintliga internationella förklaringar av frivilligt 

arbete. Definitionen som ILO föreslår är: 

 

“activities or work that some people willingly do without pay to promote a cause or 

help someone outside of their household or immediate family.”(ILO, sid. 12) 

 

Vidare ger ILO förslag på vad som kan vara frivilligt arbete och vad som inte är det, till 

exempel att volontärarbeta i ett soppkök för att servera mat till hemlösa är frivilligt arbete, 

medan att laga mat till sin egen familj inte är frivilligt arbete. (ILO) 

 

ILO rekommenderar en undersökningsmodul för att mäta frivilligt arbete. Modulen är 

uppbyggd kring enskilda frivilliga aktiviteter och framställs som ett frågeformulär där 

respondenten får identifiera om de utfört aktiviteter inom ramarna för definitionen av frivilligt 

arbete. Respondenten får sedan svara på frågor gällande om hur ofta, hur länge och vilken typ 

av arbete aktiviteten avser. (ILO)  

 

För att kunna skildra den ekonomiska omfattningen av frivilligt arbete och för att kunna 

uppfylla kraven på en integrerad bild av frivilligt arbete, såsom FN vill att medlemsländerna 

ska rapportera, har ILO fokuserat på fem centrala variabler för att beskriva frivilligt arbete. 

Dessa är beräkningen av frivilligt arbete, vilken typ av arbete som utförts, antalet 

frivilligtimmar, det institutionella fastställandet av det arbete som utförs och område där det 

frivilliga arbetet utförts. (ILO) 
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För att FN ska kunna använda den genererade data från undersökningarna så används ett 

klassifikationssystem över olika yrken och verksamhetsområden. Klassificeringen följer 

standarder för International Standard Industrial Classification där varje aktivitet tilldelats en 

kod för att underlätta statistisk mätning. (ILO) 

 

3.2 Redovisning av frivilligt arbete i Sverige 

3.2.1 Redovisning av frivilligt arbete enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 

2002:9) 

 

Ideella föreningar kan redovisa en frivillig tilläggsupplysning om omfattningen av ideellt 

arbete, enligt BFNAR. Det ideella arbetet, det vill säga arbete som utförs utan att ersättning 

utbetalas, ska inte tas med i beräkningarna då medelantalet anställda tas fram. Däremot 

uppmuntras föreningarna av det allmänna rådet att lämna en upplysning i not eller i 

förvaltningsberättelsen om omfattningen av ideellt arbete i föreningen och i vilken omfattning 

anställda i föreningen har utfört arbete för annan förenings räkning. De ideella 

arbetsinsatserna är ofta av ett stort värde för föreningarna både ur ett ideellt och ekonomiskt 

perspektiv. 

  

Eftersom det i stort sett är omöjligt för föreningar att lämna precisa upplysningar om ideellt 

arbete, exempelvis vad arbetet avsett, hur många personer som bidragit och hur många timmar 

som lagts ned, så behöver inte upplysningen i noten vara exakt. Det är med andra ord 

tillräckligt att redovisa en uppskattning över omfattningen av det ideella arbetet. Vid 

utformandet av noten bör dock föreningen ha i åtanke att ge en god bild av det ideella arbetet i 

föreningen vilket är syftet med tilläggsupplysningen. Eftersom arbetet med att redovisa den 

ideella sysselsättningen är resurskrävande är upplysningskravet frivilligt, och det är upp till 

föreningarna som ska fatta beslut om värdet av att lämna upplysningar står i rimlig proportion 

till den arbetsinsats som krävs för att göra det. 

 

BFN har i ett exempel visat hur en not gällande frivilligarbete kan utformas:  

 

Idrottsföreningen X har ett stort antal personer som utför ideellt arbete inom föreningen, de 

arbetar med andra ord helt utan ersättning. Personerna arbetar som bingolottsförsäljare, 

idrottsfunktionärer etc. I sin årsredovisning vill föreningen beskriva omfattningen av det 

ideella arbetet. Föreningen lämnar följande upplysning: 

 

Under året har föreningen haft en omfattande ideell verksamhet. Totalt har ca 400 personer 

varit engagerade i det ideella arbetet och har i genomsnitt lagt ner 2-3 timmars arbete i 

föreningen i veckan vardera. Det ideella arbetet har bland annat avsett 

ungdomsverksamheten (funktionärer) och finansieringsverksamheten (bingolottoförsäljning) 
(BFNAR 2002:9, § 10) 

 

3.2.2  Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII 

 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII, arbetar för att frivilligarbete och insamling hos 

allmänheten i Sverige ska bedrivas på ett etiskt tillvägagångssätt och menar att etisk insamling 

präglas av respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. FRII består av 92 medlemmar vilka är 
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Sveriges största insamlingsorganisationer samt ett stort antal mindre 

insamlingsorganisationer. För att kunna bli medlem i FRII måste organisationen anta FRIIs 

kvalitetskod och tillämpa denna för att behålla allmänhetens förtroende. (http://www.frii.se)   

 

Kvalitetskoden syftar till att medlemsorganisationerna ska vara verksamma, utifrån vad FRII 

definierar som, för god sed samt att bibehålla och öka förtroendet för de organisationer som 

antar koden. Koden ska verka som ett komplement till rådande lagstiftning och har utformats 

med inspiration från internationella och svenska initiativ. Kodtexten genomsyras av vad FRII 

preciserar som god sed och om en medlemsorganisation väljer att inte följa riktlinjerna i 

koden måste de förklara anledningen till avvikelsen. (FRIIs kvalitetskod, 2007) 

 

Eftersom insamlingsorganisationer från och med år 2001 behöver tillämpa Bokföringslagen 

och Årsredovisningslagen, har FRII tagit fram styrande riktlinjer för årsredovisning gällande 

god redovisningssed för insamlingsorganisationer i Sverige.  FRII har utarbetat förslag till 

redovisnings- och värderingsprinciper samt förslag till vad förvaltningsberättelsen kan 

innehålla. (http://www.frii.se) De styrande riktlinjerna bygger både på tvingande regler som 

nämns i Årsredovisningslagen och på FRIIs rekommendationer som inte är tvingande men 

som medlemsorganisationerna med fördel kan använda. (Styrande riktlinjer för 

årsredovisning, 2009) 

 

FRII nämner i de styrande riktlinjerna vilka rekommendationer som ges gällande redovisning 

av frivilligt arbete. Likt BFNAR menar FRII att information om omfattningen av ideellt 

arbete kan lämnas i förvaltningsberättelsen eller i not. För rekommendationer gällande 

informationen om ideellt arbete menar FRII att en beskrivning av ideella arbetsinsatser ska 

uppskattas och vilket arbete som utförts ska redogöras. Vidare ska det framgå att värdet av 

dessa arbetsinsatser inte ska tas med i resultaträkningen. (Styrande riktlinjer för 

årsredovisning, 2009)  

 

FRII ger exempel på hur ideella arbetsinsatser kan redovisas i not för löner, andra ersättningar 

och sociala kostnader: ”Under året har xx (yy) personer arbetat ideellt för organisationen. 

Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.”(Styrande riktlinjer 

för årsredovisning, 2009 sid 32) 

 

3.3 Redovisning av frivilligt arbete i Storbritannien  

3.3.1 The Charities Statement Of Recommended Practice, SORP 

 

SORP har framställts år 2005 för att välgörenhetsorganisationer i Storbritannien, som 

framställer årsredovisningar, ska ge en rättvisande bild över verksamheten. 

Rekommendationerna i SORP har godkänts av the Accounting Standards Board, ASB, som 

menar att SORP speglar ASB:s syn på redovisningspraxis. Vidare har ASB berättigat att The 

Charity Commission for England and Wales samt The Office of Scottish Charity Regulator tar 

ansvar för översynen av SORP. (SORP 2005) The Charity Commission for England and 

Wales har upprättats enligt lag som reglerare och registrator för välgörenhetsorganisationer i 

England och Wales. Deras mål är att ge välgörenhetsorganisationer bästa möjliga reglering för 

att öka organisationernas effektivitet och allmänhetens förtroende för dem. 

(http://www.charitycommission.gov.uk) The Office of Scottish Charity Regulator är en 

oberoende tillsynsmyndighet och registrerare för skotska välgörenhetsorganisationer. De är ett 

icke- departement och utgör en del av den skotska förvaltningen. (http://www.oscr.org.uk)      



13 
 

  

SORP ger instruktioner över hur välgörenhetsorganisationer förväntas rapportera deras 

aktiviteter, intäkter och kostnader samt finansiell position i deras årsredovisningar.  Stora 

organisationer i Storbritannien som enligt lag ska framställa årsredovisningar ska också följa 

de rekommendationer som anges i SORP. Målen med rekommendationerna i SORP är att 

välgörenhetsorganisationer ska förbättra kvaliteten i finansiell rapportering samt att öka 

relevansen, jämförbarheten och förståelsen för den framställda informationen. Andra mål är 

även att SORP ska ge klargöranden, förklaringar och tolkningar av gällande 

redovisningsstandarder och för dess applicering på välgörenhetssektorn. (SORP 2005) 

 

I SORP ges särskilda uttalanden om finansiella aktiviteter i syfte om att 

välgörenhetsorganisationerna ska redovisa alla inkommande resurser samt resurser som 

förbrukats under året. SORP förklarar att inkommande resurser ska analyseras utifrån 

aktiviteten som producerat resursen. Om fördelning har skett gällande inkommande resurser 

så ska metoden för fördelningen ges i en tilläggsupplysning i not. Tilläggsupplysningen ska i 

sin tur delas in i genererade medel och ideell inkomst. För ideell inkomst inkluderas resurser 

från ideellt arbete, vilket SORP definierar som donerade tjänster. (SORP 2005) 

 

Donerade tjänster ska inkluderas i finansiella aktiviteter där organisationen rimligen ska 

kvantifiera och uppmäta resursen. Värdet som ges för resursen bör vara det uppskattade 

värdet som organisationen får för tjänsten, med andra ord så ska det uppskattade värdet 

motsvara vad den öppna marknaden skulle betala för en tjänst av motsvarande nytta för 

välgörenhetsorganisationen. Donerade tjänster omfattar de som vanligtvis tillhandhålls av 

personer eller enheter som en del av deras yrken. Bidrag från volontärer ska därför inte 

inkluderas i finansiella aktiviteter eftersom deras insatser till välgörenheten inte rimligtvis kan 

kvantifieras i ekonomiska termer. (SORP 2005) 

 

3.3.2 The Charities (Accounts and Reports) Regulations 2005  

 

The Charities (Accounts and Reports) Regulations 2005 är en förordning som beskriver de 

redovisningskrav som välgörenhetsorganisationer ska följa. Förordningen fungerar som ett 

komplement till SORP och anger mer detaljerade rekommendationer och riktlinjer för 

framställning av finansiella rapporter.  Förordningen innehåller bestämmelser om struktur och 

innehåll, metoder och principer samt noter till räkenskaperna. Bestämmelserna syftar till att 

förbättra kontinuiteten i den ekonomiska rapporteringen och för att möjliggöra tillämpningen 

av brittisk god redovisningssed på ett sätt som överrensstämmer med välgörenhetssektorns 

finansiella rapportering. Förordningen är aktualiserad för att anta de metoder och principer 

som tas upp i SORP. (Explanatory Memorandum to The Charities (Accounts and Reports) 

Regulations 2005 No. 572) 

 

Gällande ideellt arbete nämner förordningen att en välgörenhetsorganisation som granskas 

enligt lag ska redogöra för dess betydande verksamhet, inklusive uppgifter om prestationer av 

välgörenhetsorganisationen under året, mätt i förhållande till de syften och mål som har 

fastställts. Organisationen ska även inkludera uppgifter om några väsentliga bidrag av 

frivilligarbetare har getts till de redovisade prestationerna. (Statutory Instrument 2005 No. 

572) 

 

http://www.england-legislation.hmso.gov.uk/si/em2005/uksiem_20050575_en.pdf
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3.4 Redovisning av frivilligt arbete i USA 

3.4.1 The Financial Accounting Standard Board, FASB 

 

FASB grundades år 1973 och arbetar med att etablera och förbättra redovisningsstandarder 

för den finansiella redovisningen och rapporteringen samt med att utveckla god 

redovisningssed i USA. Förutom att utveckla omfattande redovisningskoncept och standarder 

för den finansiella rapporteringen tillhandahåller FASB riktlinjer för hur organisationer kan 

implementera standarder. Riktlinjerna bidrar exempelvis till att öka förståelsen för användarna 

av de finansiella rapporterna och ledningen kan ta hjälp av standarderna när de ska upprätta 

nya redovisningsstandarder eller om det skulle uppstå ett redovisningsproblem. 

(http://www.fasb.org) 

År 1980 genomförde FASB en studie med syfte att införa redovisningspraxis för donerade 

tjänster i ideella organisationer. Studien resulterade i att varken användarna eller upprättarna 

av de finansiella rapporterna ansåg att det fanns ett behov av att redovisa eller mäta donerade 

tjänster. Trots studiens resultat ansåg FASB att i de finansiella rapporterna bör värdet av de 

donerade tjänsterna inkluderas varav organisationen år 1990 föreslog en uppsättning regler. 

Bland annat skulle donerade tjänster redovisas om de (a) skapar eller förstärker andra 

tillgångar, eller (b) förses av en enhet som normalt skulle begära kompensation, eller (c) är 

likadan som tjänsten organisationen normalt sett köper av mottagaren. I samband med de 

föreslagna reglerna höll FASB en stämma år 1991 där bland annat icke vinstdrivande 

organisationer fick en chans att yttra sig, lagförslaget fick starka motargument och 

förverkligades ej. Om FASB:s föreslagna regler hade implementerats så hade detta inneburit 

en tillämpning för samtliga ideella organisationer och att de finansiella rapporterna skulle 

behövts granskas av en auktoriserad revisor. (Vargo 1995) 

År 1992 föreslog FASB en ny uppsättning regler eftersom de ansåg att de ideella 

organisationerna inte borde ignorera värdet av de donerade tjänsterna och efter en stämma år 

1993 antogs förslaget. (Vargo 1995) Nedan redogörs FASB:s rekommendationer för 

redovisning av frivilligarbete i ideella organisationer. 

 

FASB har gett ut en förordning “Statement of Financial Accounting Concepts No 4; 

Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations” som behandlar hur 

redovisningen bör utformas i ideella organisationer. Förordningen nämner bland annat att de 

finansiella rapporterna ska förse information till nuvarande investerare, framtida investerare 

och övriga användare. I de finansiella rapporterna ska det även framgå information som 

beskriver in- och utflödet av resurser i verksamheten samt information om de tjänsteinsatser 

som förekommit under året. Information om tjänsteinsatserna bör innefatta hur 

organisationernas resurser såsom personal och pengar använts i organisationen för att 

producera olika projekt eller tjänster. I rekommendationen framgår det även att det finns väl 

utvecklade program för att mäta kostnader för projekt och tjänsteutföranden och därav bör 

denna information inkluderas i årsrapporterna. (Statement of Financial Accounting Concepts 

No 4.) 

 

De finansiella rapporterna bör även innehålla information om de utförda tjänsterna som 

förekommit under året. Information om dessa tjänsteutföranden ska då anges i termer av 

producerade varor och tjänster samt resultatet av olika projekt. Om denna information skulle 

ges i de finansiella rapporterna så skulle detta avsevärt öka informationsvärdet gällande 

tjänsteinsatserna i organisationen. (Statement of Financial Accounting Concepts No 4.) 
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Det finns ytterligare en rekommendation i FASB som behandlar redovisningen i ideella 

organisationer ”Statement of financial accounting standard no 116; accounting for 

contribution received and contribution made” Enligt denna rekommendation så bör ett bidrag 

i form av en tjänst tas upp om den antingen skapar eller stödjer en icke finansiell tillgång eller 

om tjänsten medför en specifik kompetens, som tillhandahålls av personer som besitter denna 

kompetens samt att organisationen förmodligen skulle behöva betala för denna kompetens om 

den inte givits via donation. Tjänster som kräver en särskild kompetens erbjuds bland annat av 

hantverkare, lärare, revisorer, arkitekter, elektriker, advokater, sjuksköterskor eller läkare. 

Bidrag i form av löften om att donera en tjänst får inte tas upp. (Statement of financial 

accounting standard no 116) 

 

I rekommendationen framgår det även att information bör lämnas om de donerade tjänsternas 

art och omfattning samt att denna information är användbar då användare vill skapa sig en 

förståelse för organisationens verksamhet och dess behov av frivilliga medarbetare. 

Organisationen bör även beskriva de projekt och aktiviteter där de donerade tjänsterna 

mottagits och använts. Vidare uppmuntras organisationerna, om det är möjligt, att redovisa 

det verkliga värdet av den mottagna tjänsten, men detta får inte redovisas som intäkt. 

Information om antalet donerade timmar eller producerade tjänster som frivilligarbetarna 

genererat, kan vara till hjälp för att förutse organisationens framgång och långsiktiga 

utveckling. Annan information om donerade tjänster kan också vara till hjälp, såsom det 

verkliga värdet av donerade tjänster eller summan i dollar som de frivilliga medarbetarna 

samlat in. (Statement of financial accounting standard no 116) 

 

3.5 Redovisning av frivilligt arbete i Australien 

3.5.1  Redovisningsstandarder i Australien för ideella organisationer 

 

I Australien så finns det för tillfället inte några redovisningsstandarder som specifikt gäller för 

ideella organisationer. Detta innebär att ideella organisationerna får följa redovisningspraxis 

som även är utformad för företag och myndigheter. (Plan International Australia Annual 

Report 2008/2009, Australian Red Cross Financials 2008) Redovisningsstandarder i 

Australien innefattar den australiska motsvarigheten till International Financial Reporting 

Standards, A-IFRS. Australian Accounting Standard Board, AASB utformar standarder, 

inklusive A-IFRS, som är sektor- neutrala, vilket innebär att standarderna gäller för alla 

rapporterande enheter vare sig det är vinstdrivande organisationer eller ideella organisationer. 

(http://www.charteredaccountants.com.au)  

 

A-IFRS utgår från grunderna som finns i International Financial Reporting Standards, där 

AASB anpassar standarderna till att vara tillämpbara i den australiska miljön. Tillägg i A-

IFRS utförs vid behov för att bredda innehållet till att bättre omfatta ideella organisationer, 

men inga specifika regler om hur ideella organisationer ska redovisa frivilligt arbete nämns. 

(http://www.aasb.com.au)  

 

Yttranden angående att Australien inte har några särskilda redovisningsregler för ideella 

organisationer har lämnats från ett flertal organisationer, professioner och investerare. 

Uttalandena framgår som att det finns en enighet i att ett system borde införas som beaktar de 

specifika kännetecknen i ideella organisationer och som talar för att redovisningen av utgifter 

och kostnader ska se likadant ut i hela sektorn. ( http://philanthropy.org.au) 
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Philanthropy Australia är det högsta nationella organet för välgörenhet och är en ideell 

medlemsorganisation. Philanthropy menar att nackdelen med den nuvarande regleringen är att 

den inte uppfyller de särskilda behoven som finns hos ideella organisationer och dess 

användare. Vidare menar Philanthropy att avsaknaden av redovisningsstandarder och en 

konsekvent redovisningsplikt innebär att de ideella organisationerna kan precisera sina 

kostnader på olika sätt, vilket inte alltid ger en korrekt bild av organisationens verksamhet. 

Detta hämmar i sin tur användningen av den finansiella informationen i den ideella sektorn 

och gör det omöjligt att göra jämförelser mellan organisationer. Det finns inte heller någon 

metod för att bedöma den ekonomiska effektiviteten i enskilda organisationer eller riktmärken 

för hur det kan skapas effektivitet inom organisationen. Philanthropy anser att ett införande av 

redovisningsstandarder för ideella organisationer skulle bland annat underlätta vid insamling 

och analys av finansiell information och hjälpa investerare att bedöma effektiviteten i ideella 

organisationer. Det skulle även leda till en tydligare förståelse för verksamheten och dess 

aktiviteter och en utveckling av tydliga riktmärken för effektivitet skulle leda till att det går att 

genomföra korrekta jämförelser mellan organisationer som är verksamma inom samma 

områden. ( http://philanthropy.org.au) 

 

Institute of Chartered Accountants in Australia, Institutet, är en branschorganisation som 

företräder revisorer i Australien. De representerar även medlemmar och organisationers 

intressen till regering och näringsliv genom att aktivt engagera medlemmarna om bland annat 

statliga lagar och rättsliga frågor. Institutet menar att den ideella sektorn är av betydelsefullt 

bidrag till Australiens ekonomi och att statistiska siffror visar att skattebetalarna donerar 

hundratals miljoner australiska dollar till välgörenhet. De människor som donerar pengar eller 

tid till organisationerna har inte möjlighet att se hur deras bidrag används på annat sätt än 

genom de årliga ekonomiska rapporterna för en organisation. Institutet har utfört ett 

forskningsprojekt som publicerades år 2006 gällande ideella organisationers framställning av 

finansiella rapporter och ger utifrån resultatet rekommendationer om vad som bör finnas med 

i de finansiella rapporterna till ideella organisationer. Bland annat rekommenderar Institutet 

att de ideella organisationerna bör, när de förbereder de finansiella rapporterna, se över antalet 

och spridningen av intressenter och deras nivå av medverkan i den dagliga verksamheten för 

att uppfylla behovet hos intressenterna. (http://www.charteredaccountants.com.au) 
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4. Metod 
 

4.1 Val av uppsatsämne 

 

Av den Svenska befolkningen är 51 procent engagerad i ideellt arbete och i genomsnitt 

arbetar frivilliga 14 timmar i månaden med ideella insatser. (http://www.drivkraft.org) Att så 

många människor är involverade i frivilligt arbete väckte vårt intresse för ämnet då det utgör 

en stor del av samhället. En av författarna till denna uppsats är engagerad i en lokal ideell 

förening, både vad gäller föreningens förvaltning och återkommande arrangemang. 

Engagemanget bygger helt på frivillig basis och förmånerna är istället kunskap, gemenskap, 

glädje och känsla av att vara behövd. Frivilligt arbete ligger därför varmt om hjärtat och är för 

oss ett intressant ämne.  

 

Återkommande tankar hos oss författare om varför ideella föreningar inte får redovisa 

frivilligt arbete som en intäkt i årsredovisningen var grundidén bakom uppsatsämnet. Vid 

närmare forskning över de regler och rekommendationer för redovisning av frivilligt arbete i 

ideella föreningar i Sverige, väcktes idén om att göra en jämförande undersökning mellan 

olika ideella organisationers sätt att redovisa frivilligt arbete. För att få en intressant 

jämförelse beslutade vi oss för att undersökningen skulle ske mellan olika länder samt olika 

organisationer som alla ska vara representerade i länderna. På så sätt, genom att fördjupa oss i 

ländernas olika lagar och rekommendationer för redovisning av frivilligt arbete, kan 

jämförelsen ge en bättre förståelse över organisationernas sätt att redovisa frivilligarbete. 

 

Valet av organisationer hamnade hos insamlingsorganisationer som ska finnas representerade 

i ett flertal länder världen över. Vidare ville vi att alla dessa organisationer ska finnas 

representerade i Sverige. Vår utgångspunkt var därför att granska de svenska årsrapporterna i 

syfte att se om dessa organisationer redovisade frivilligarbete. Således valdes ett flertal större 

organisationer bort, som inte redovisade frivilligarbete i Sverige. Motivet till urvalet ligger i 

att vi ville få med organisationer som redovisar frivilligarbete, så att endast relevanta 

organisationer tas med i studien . Vi anser att denna metod för urval underlättar samt relaterar 

till studiens syfte. 

 

Via databaser har vi sedan sökt vetenskapliga artiklar som försett vårt arbete med relevant 

information. Data har insamlats för att ge oss en bättre inblick i ideella organisationer och för 

att få fram information som behövs för att vi ska kunna genomföra syftet med denna uppsats. 

Vi har även samlat information om den institutionella teorin som vi använt oss av i uppsatsen 

genom böcker och vetenskapliga artiklar, denna litteratur har vi funnit genom sökningar på 

Örebro Universitets bibliotekskatalog samt databaserna Elin och JSTOR.   

 

Under vår insamling av artiklar och litteratur hade vi i åtanke att ingen källa är fullständigt 

objektiv. Eftersom referensramarna grundar sig på sådant material lade vi stor vikt vid att 

använda oss av pålitliga källor. Till den institutionella teorin har flera vetenskapliga artiklar 

och litteratur studerats och kritiskt granskats. För att förstå den institutionella teorin har ett 

flertal källor använts i referensramen, häri har vi inte lagt vikten vid aktualiteten, utan snarare 

vid den betydelse som källorna tillför studien.  
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4.2 Uppsatsens förhållningssätt 

 

I den första delen av vår studie tar vi fram information från insamlingsorganisationernas 

årsredovisning som handlar om frivilligarbete, vi undersöker bland annat på vilket sätt detta 

redovisas i organisationen och om organisationerna värderar arbetet på något speciellt vis. Vi 

studerar årsredovisningarnas innehåll och beskriver hur det ser ut, för att på så vis få en bild 

av hur redovisningen av frivilligarbete ser ut i respektive organisation. 

 

De specifika delar som vi vill undersöka hos organisationen presenteras under 

tillvägagångssättet i en framtagen modell. De punkter som vi nämner i modellen undersöks i 

varje organisation för att kunna jämföra de valda organisationerna. När vi sammanställt 

resultaten utifrån vår modell går vi djupare in på studien och undersöker om vi kan se några 

skillnader inom respektive organisation och mellan de valda organisationerna samt vad 

eventuella skillnader i årsredovisningen kan bero på. Syftet med denna del är att tolka och 

skapa oss en förståelse av hur verkligheten ser ut, detta sker med hjälp av den institutionella 

teorin som beskrevs i vår referensram. Faktorer som skulle kunna påverka utformningen av 

årsredovisningen i ett land är exempelvis rådande lagar, regler, normer eller politiska faktorer. 

Därefter presenteras vårt resultat där vi förklarar hur årsredovisningen av frivilligarbete ser ut 

i respektive insamlingsorganisation samt hur redovisningen gällande frivilligt arbete har 

förändrats mellan åren 2005 till 2008. 

 

4.3 Urval 

 

Urvalet av organisationer hamnar inom området insamlingsorganisationer. Enligt 

Volontärbarometern är internationellt arbete i Sverige ett av de fem största intresseområdena 

för frivilligarbete (Volontärbarometern 2008), vilket borde betyda att de valda organisationerna, 

som alla finns representerade internationellt, sannolikt har många frivilligarbetare. Därav är 

urvalet lämpligt för att kunna besvara studiens problemformulering.  

 

Vidare valdes fyra organisationer ut som är välkända inom området. Vårt urval av ideella 

organisationer grundar sig i de olika egenskaper som de valda organisationerna besitter. Vi 

har i vårt val utgått från att organisationerna ska vara stora och lokaliserade i olika länder, 

urvalet medför även att vi får möjlighet att gå djupare på varje organisation och se hur 

redovisningen ser ut i olika länder. De valda organisationerna är: 

 

 Röda Korset 

 Läkare utan gränser 

 UNICEF 

 Plan 

 

För att kunna påvisa eventuella skillnader om redovisning av frivilligarbete och med hjälp av 

den teoretiska referensramen se vad dessa skillnader beror på, har vi i studien valt att 

undersöka samtliga valda organisationer i fyra olika länder där organisationerna är 

lokaliserade. De valda länderna är Sverige, USA, Australien och Storbritannien och de 

årsredovisningar som studerats är mellan åren 2005 och 2008. 
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4.4 Bortfall 

 

Det råder en viss grad av bortfall i vår studie då vi inte lyckats få tag på samtliga 

organisationers årsrapporter för perioden år 2005 till 2008. Bortfallet gäller årsrapporterna för 

Röda Korset Storbritannien år 2005, UNICEF Australien år 2005 till 2007 och Läkare utan 

gränser Australien år 2005. 

 

Eftersom bortfallet endast påverkat frågan ” Hur har insamlingsorganisationernas 

utformning av redovisning av frivilligt arbete förändrats mellan åren 2005 till 2008?” och 

eftersom bortfallet inte är så omfattande anser vi att studien ändå kunnat genomföras och 

genererat ett tillförlitligt resultat.  

 

4.5 Datainsamling  

 

För att få fram hur organisationerna redovisar frivilligarbete har vi valt att undersöka deras 

årsrapporter. Rapporter har vi studerat för att se hur redovisningen av frivilligarbete ser ut i 

respektive organisation. Vi har i vår studie valt att inte utföra intervjuer med respektive 

organisation, detta eftersom de valda organisationerna är belägna i olika länder och vi inte har 

någon möjlighet att kontakta dem. Visserligen skulle vi kunna genomföra intervjuer med 

några organisationer i Sverige men vi anser att denna information inte är nödvändig för 

studien då vi eftersträvar ett så pass likstämmigt material mellan organisationerna för att 

jämförelsen mellan dessa ska vara så tydlig som möjligt.   

 

4.6 Tillvägagångssätt  

 

Inför granskningen av varje organisations årsredovisningar har ett antal frågor legat i fokus 

för tolkning av informationen, frågorna valdes ut innan granskningen för att underlätta 

sammanställningen i empirin. Frågorna som vi ställer utgår från syftet och 

problemformuleringen som föreliggande uppsats avser att undersöka. Nedan följer de utvalda 

frågorna med en motivering till varje vald fråga. 

 

1) Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen? 

2) Hur många frivilligarbetare har organisationen (uppskattningsvis)? 

3) Redovisas frivilligt arbete i antal timmar? 

4) Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete? 

5) Om ja på fråga 4, hur värderas det frivilliga arbetet? 

6) Skiljer sig redovisningen av frivilligt arbete inom en och samma organisation över tid 

och i så fall på vilket sätt skiljer sig redovisningen åt?  

 

Fråga 1. Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller resultaträkningen? 

Syftar till att se om det förekommer skillnader i var organisationerna väljer att redovisa 

frivilligt arbete. Frågan avser att få fram om skillnader finns både inom en och samma 

organisation och mellan de valda organisationerna. Då frivilligarbete kan redovisas antingen i 

resultaträkning, not eller i förvaltningsberättelsen är det intressant att jämföra hur 

organisationerna redovisar detta. 
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Fråga 2. Hur många frivilligarbetare har organisationen (uppskattningsvis)? 

Intresset ligger häri att undersöka om organisationerna redovisar antalet frivilligarbetare och 

om det då bygger på uppskattningar. För organisationernas kännedom finns det endast 

rekommendationer över hur redovisning av frivilligt arbete kan se ut och det är acceptabelt att 

göra en uppskattning över antalet frivilliga arbetare och antalet frivilliga timmar. Därmed kan 

de redovisade siffrorna vara något felaktiga, dock har vi valt att framhäva detta i frågan för att 

få en bild över om organisationerna redovisar siffrorna för frivilligt arbete uppskattningsvis.  

 

Fråga 3. Redovisas frivilligt arbete i antal timmar? 

Eftersom en rimlig beräkning av antal frivilligtimmar är tillräckligt att redovisa, enligt 

BFNAR, så är det intressant att se om organisationerna redovisar antalet timmar och om det i 

så fall framgår att det är en uppskattning eller inte. 

 

Fråga 4. Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete? 

Här avser vi att undersöka ifall organisationen har omvandlat frivilligarbete i monetära 

termer. Även här är den bakomliggande tanken att jämföra skillnader inom en organisation 

och mellan de valda organisationerna.  

 

Fråga 5. Om ja på fråga 4, hur värderas varje frivilligtimme? 

Om organisationen har omvandlat frivilligtimmar till ett ekonomiskt värde är det av intresse 

att se hur de har gått tillväga och vilken metod de har använt för att få fram ett ekonomiskt 

värde.  

 

Fråga 6. Skiljer sig redovisningen av frivilligt arbete inom en och samma organisation över 

tid och i så fall på vilket sätt skiljer sig redovisningen åt?   

Här undersöks om det finns några skillnader i utformningen av årsredovisningarna gällande 

redovisningen av frivilligarbete inom respektive organisation över en tidsperiod. Denna fråga 

är intressant för att se om utformningen av frivilligt arbete har förändrats och om det går att se 

mönster över eventuella förändringar. Vidare är det intressant att se på frågan utifrån de valda 

länderna som organisationen verkar i, om redovisningen av frivilligt arbete skiljer sig åt 

mellan olika länder och om det även här går att upptäcka mönster i förändringar och 

utformning.  

 

4.7 Uppsatsens empiriavsnitt 

 

Fråga ett till fyra under tillvägagångssättet sammanställs i empirin i tabeller för varje 

organisation för att ge en lättöverskådlig bild av organisationernas sätt att redovisa 

frivilligarbete. Efter varje tabell ges en mer utförlig beskrivning över varje organisations 

redovisning av frivilligarbete, med utgångspunkt i samtliga frågor som nämnts under 

tillvägagångssättet. Fråga sex; Skiljer sig redovisningen av frivilligt arbete inom en och 

samma organisation över tid och i så fall på vilket sätt skiljer sig redovisningen åt? diskuteras 

mer utförligt i vår analys. 

 

Ideella organisationer i Storbritannien och USA får redovisa donerade tjänster i 

resultaträkningen, som avser sådana tjänster som organisationen annars skulle ha betalat för. 

Där vi i empirin nämner organisationernas ”donerade tjänster” syftar vi enbart till de tjänster 

som tagits med i resultaträkningen såsom FASB och SORP rekommenderar.    
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4.8 Uppsatsens analysavsnitt  

 

För att kunna genomföra en koppling till de olika ländernas rådande rekommendationer har vi 

i analysen valt att analysera varje land för sig, något som vi tror kan underlätta läsbarheten 

samt att det lättare går att dra paralleller till den konceptuella referensramen. Efter att länderna 

har analyserats görs även en analys för respektive insamlingsorganisation. Detta görs för att 

kunna jämföra skillnader och likheter mellan organisationerna som befinner sig i olika länder. 

Där vi söker förklaring till skillnader analyseras empirin utifrån institutionell teori. Syftet är 

att kunna ge en förståelse över vad skillnader mellan olika länder och organisationer kan bero 

på, men analysen kan inte ge några definitiva förklaringar till varför organisationerna valt att 

redovisa på ett visst sätt, då studien inte går djupare in på varje enskild organisation.   

 

4.9 Validitet 

 

För att säkerställa att vi i vårt arbete mäter det vi avser mäta, och därmed uppnår validitet i 

vårt arbete så har vi samlat in material som är relevant för studiens syfte och problem. Med 

hjälp av vårt tillvägagångssätt har vi analyserat årsredovisningarna för att få fram hur 

redovisningen i respektive organisation ser ut. Vi kan därefter besvara vår första 

problemformulering ”hur ser årsredovisningen av frivilligarbete ut i ideella 

organisationer?”. Vi har även tagit hjälp av vårt tillvägagångssätt för att besvara vår andra 

problemformulering ” Hur har insamlingsorganisationernas utformning av redovisning av 

frivilligt arbete förändrats mellan åren 2005 till 2008?”. Då vi i empiriavsnittet gjort en 

sammanställning av respektive organisations årsredovisningar har vi kunnat analysera de 

förändringar som förekommit över tid. 

 

För att besvara vår tredje problemformulering ”vad beror eventuella skillnader på?” tar vi 

hjälp av vår teoretiska referensram där den institutionella teorin presenteras. Genom att 

analysera faktorer som kan tänkas påverka redovisningens utformning söker vi förklaring till 

vilka faktorer som påverkat redovisningen i de valda organisationerna för att därmed besvara 

vår tredje problemformulering. 

 

4.10 Reliabilitet 

 

Eftersom vi valt att studera insamlingsorganisationer i olika länder och därmed årsrapporter 

på engelsktalande språk, så har vi gjort en noggrann undersökning och översättning av 

respektive insamlingsorganisations årsrapport. Då vi inte översätter så stora delar av 

årsredovisningarna samt att frivilligarbete som förekommer i insamlingsorganisationernas 

årsredovisningar oftast redovisas tydligt i resultaträkning, förvaltningsberättelse eller not så 

anser vi att det framtagna materialet kan ses som trovärdigt och därmed kommer vårt resultat 

baseras på ett tillförlitligt material.  

 

För att vårt resultat ska vara tillförlitligt och därmed ha en hög reliabilitet så har vi försökt att 

så tydligt som möjligt förklara vårt tillvägagångssätt. På så vis kan läsaren få en bild av 

studiens metoder och vad svaren på vår frågeställning grundar sig i. Modellen som vi 

presenterade i tillvägagångssättet medför att årsredovisningarna behandlas lika och att vi får 

fram samma typ av information från varje årsrapport. Detta gör vårt resultat mer tillförlitligt 

då det grundas på en objektiv bild av varje insamlingsorganisations årsredovisning.  
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5. Presentation av insamlingsorganisationerna 

 

5.1 UNICEF  

 

UNICEF (the United Nations Children´s Fund) grundades 1946 och arbetar på uppdrag av FN 

för att förverkliga barns rättigheter. Organisationen finns representerad i över 190 länder och i 

över 150 av de länderna bedrivs utvecklingsprojekt för utsatta barn. 85 procent av UNICEF:s 

medarbetare är verksamma ute på fälten med att bland annat ge barn rent vatten, utbildning 

och skydd mot våld. UNICEF:s insatser grundar sig på barnkonventionen (FN:s konvention 

om barnets rättigheter) och organisationens arbete sträcker sig över hela världen med syfte att 

bland annat samla in pengar, påverka politiker och skaffa fram materiella resurser för att 

kunna förändra barns liv. (http://www.unicef.se) 

 

På grund av att UNICEF är ett fristående FN-organ får de inte tal del av pengar från FN:s 

budget, de är med andra ord helt beroende av bidrag från regeringar, privatpersoner, företag 

och organisationer. Därefter fördelas tillgångarna efter behov och hjälpen går till de som mest 

behöver den. (http://www.unicef.se) UNICEF:s frivilliga arbetare omfattas av vanliga 

människor samt barn och ungdomar själva. Frivilligarbetet innefattar bland annat bemanning 

på UNICEF:s kontor och butiker och även barn som går från dörr till dörr för att samla in 

pengar till behövande.  (http://www.unicef.org) 

 

5.2 Röda Korset 

 

Röda Korset består av 186 föreningar i lika många länder. Organisationen bildades 1863 med 

initiativ från den schweiziske bankiren Henry Dunant, med syfte om att utbilda frivilliga som 

kunde ta hand om sårade och sjuka människor i krig. Organisationen har som mål att 

förhindra och lindra mänskligt lidande och de gemensamma grundprinciperna för 

föreningarna är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet 

och universalitet. Verksamhet bedrivs bland annat i länder som drabbats av krig eller konflikt. 

Organisationen är politiskt och religöst obundet och tar därför aldrig ställning för någon av de 

inblandade parterna. (http://www.redcross.se) 

 

Internationella Röda Korset består av tre delar; Internationella rödakorskommittén, 

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen samt de 186 nationella rödakors- och 

rödahalvmåneföreningarna. Den internationella rödakorskommittén, ICRC, har sitt huvudsäte 

i Genève och är verksam för att hjälpa offren i väpnade konflikter. Genom ICRC kan Röda 

Korset övervaka att krigets lagar följs samt sprida kunskap om gällande regler till stridande 

parter. De drabbade bistås även bland annat med hälsovård och skydd. Den internationella 

rödakors- och rödahalvmånefederationen fungerar som ett samordningsorgan för de 186 

nationella föreningarna. Samordningarna kan bestå av hjälpinsatser i fredstid, både vid 

katastrofer och i arbete med förebyggande insatser. (http://www.redcross.se)  

 

Alla bidrag som Röda Korset erhåller är frivilliga och kommer från stater och regeringar som 

är medlemmar i Genèvekonventionen och från offentliga och privata bidragsgivare. 

(http://www.icrc.org) Röda Korsets arbete bygger på frivilliga insatser och inom 
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organisationen är 97 miljoner människor i världen medlemmar och frivilliga medarbetare. 

(http://www.redcross.se)  

 

5.3 Plan 

 

Plan grundades 1937 och är verksamma för att barns rättigheter erkänns, respekteras och 

efterlevs. Målet är att ge barn världen över en bättre framtid. Organisationen är en av världens 

äldsta och största inom internationella barnrättsorganisationer och finns representerad i 66 

länder. (http://www.plansverige.org) Då Plan startades var målet att hjälpa barn som drabbats 

av det spanska inbördeskriget, organisationen hette då Foster Parents Plan for Children in 

Spain. Då andra världskriget bröt ut expanderade organisationen sin verksamhet för att hjälpa 

krigsdrabbade barn i Europa. Under 50- talet började organisationen successivt expandera sin 

verksamhet till länder utanför Europa och idag hjälper organisationen barn över hela världen 

och har antagit namnet Plan. (http://www.plansverige.org) 

 

Plan arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och alla barns rätt att överleva, 

utvecklas och delta. Organisationen investerar runt 270 miljoner dollar i olika 

utvecklingsprogram världen över, som har till syfte att skapa en trygg närmiljö och öka 

tillgången till god hälsa och utbildning. Programmen bedrivs för närvarande i 48 

utvecklingsländer. Av de medel som Plan International samlar in kommer cirka 70 procent 

från enskilda faddrar, resten kommer bland annat från Sida, företag och olika insamlingar. 

Plan stöds av 60 000 frivilliga arbetare runt om i världen. (http://plan-international.org) 

 

5.4 Läkare utan gränser 
 

Läkare utan gränser grundades 1971 i Paris av några franska läkare som tidigare varit 

verksamma för Röda korset. Organisationen är en humanitär medicinsk hjälporganisation som 

stödjer människor som drabbats av krig, naturkatastrofer eller kriser oavsett deras religion, 

etniska tillhörighet eller politiska åsikt. Organisationen är verksam i cirka 80 länder och varje 

år arbetar cirka 23 000 fältarbetare med att bland annat förse flyktingar med rent vatten, 

vaccinera barn och vuxna mot sjukdomar, hiv-behandlingar samt operationer. Läkare Utan 

Gränser har även sektioner i 19 länder som arbetar med styrningen av olika projekt. Beroende 

på i vilket land sektionen befinner sig i varierar dess arbetsuppgifter, uppgifterna kan röra 

frågor som när, var och vilka insatser är nödvändiga samt insamlingar och kampanjer av olika 

slag. Varje sektion bygger på principen om ideellt arbete och principen om oegennytta utgör 

en del av personalens engagemang. (http://www.lakareutangranser.se) 

 

Cirka tre fjärdedelar av organisationens verksamhet finansieras av gåvor från privatpersoner, 

den resterande delen består av bidrag från internationella samfund eller bidrag från regeringar 

och deras biståndsorgan. Läkare Utan Gränser eftersträvar att ständigt införliva nya volontärer 

i organisationen och i Sverige rekryteras cirka 80 frivilliga arbetare varje år. 

(http://www.lakareutangranser.se) 
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6. Empiri 
 

    

6.1 UNICEF tabell 

    2008 Australien Sverige Storbritannien USA 

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Samtliga Not Samtliga Förv.ber., RR 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår delvis 500 Framgår delvis Framgår delvis 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Nej Ja Framgår delvis 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Delvis Nej Ja Nej 

          

2007         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen ---       Not Framgår ej RR 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  ---       500 Framgår ej Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar ---    Nej Nej Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete   -    Nej Nej Ja 

  

 

      

2006 

 

      

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen  ---     Not Framgår ej RR 

Hur många frivilligarbetare har organisationen   ---     500 Framgår ej Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar ----       Nej Nej Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete  ---      Nej Nej Ja 

  

 

      

2005 

 

      

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen ---       Not Framgår ej RR 

Hur många frivilligarbetare har organisationen    -     500 Framgår ej Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar   -     Nej Nej Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete   -     Nej Nej Ja 
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6.1.1 UNICEF Australien 

 

2008 

I organisationens förvaltningsberättelse framgår det att de under året utbildat 3000 volontärer 

som ska ge stöd till drabbade familjer.  

 

I resultaträkningen redovisas posten ”donations in kind” som uppgår till 212 963 australiska 

dollar. I tillhörande not framgår det att posten inkluderar de ideella arbetsinsatserna som 

förekommit under året. I noten framgår det även att om ”donations in kind” är material och ett 

rimligt verkligt värde kan bestämmas, ska intäkten och den motsvarande kostnaden redovisas 

då donationen tas emot. Det framgår inte hur stort värde av posten som är frivilligt arbete och 

inte heller framgår det hur organisationen har värderat de ideella arbetsinsatserna. 

 

6.1.2 UNICEF Sverige 

 

2005 till 2008 

Under denna tidsperiod nämner organisationen i not att cirka 500 personer arbetat ideellt 

under året samt att värdet av de ideella insatserna inte har redovisats i resultaträkningen.  

 

6.1.3 UNICEF Storbritannien 

 

2008 

I organisationens förvaltningsberättelse framgår det att frivilligarbetare såsom förvaltare, 

rådgivare och praktikanter under året bidragit med arbetsinsatser motsvarande 10 000 timmar. 

Det framgår även att det i ett projekt gällande vaccinering deltog cirka 3000 frivilligarbetare. 

Eftersom organisationen under året varit aktiva i en rad olika projekt antar vi att antalet 

frivilligarbetare inom organisationen överstiger 3000 och att organisationen valt att inte 

redovisa den totala summan av antalet frivilligarbetare.  

 

I resultaträkningen har organisationen i posten ”voluntary income” inkluderat värdet av 

donerade tjänster och i tillhörande not framgår det att värdet av de donerade tjänsterna uppgår 

till 5 904 pund. Som redovisningsprincip har företaget att inkommande resurser såsom 

donerade tjänster ska värderas till marknadsvärde. Organisationen har med andra ord inte 

omvandlat antalet timmar till ekonomiskt värde utan uppskattat vad den donerade tjänsten 

skulle varit värd om organisationen hade fått betala för den. 

 

I not nämns det även att värdet av frivilliga insatser inte har redovisats.  

 

2005 till 2007 

Under denna period nämns det inget om de ideella insatserna som förekommit under året, 

i resultaträkningen finns posten ”voluntary income” men i tillhörande not saknas till skillnad 

från år 2008 information angående de donerade tjänsterna. Även i not till resultaträkningen 

saknas informationen om att de donerade tjänsterna ska värderas till marknadsvärde. Det som 

framgår i not är att värdet av frivilligt arbete inte redovisats, vilket är desamma som 

redovisningsprincipen för år 2008. 
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6.1.4 UNICEF USA 

 

 2008 

I förvaltningsberättelsen nämner organisationen att 2 200 frivilligarbetare under året deltagit i 

ett projekt ”The Tap Project” och bidrog då med sammanlagt 60 000 timmar. Eftersom 

organisationen under året varit verksam i ett antal projekt antar vi att antalet frivilligarbetare 

överstiger 2 200 och att organisationen valt att inte fullt redovisa det totala antalet frivilliga 

som medverkat under året. I resultaträkningen finns posten donerade tjänster, men 

organisationen redovisar inte något belopp av de donerade tjänsterna, utan värderar posten till 

0 dollar. 

 

2007 

I resultaträkningen har organisationen redovisat värdet av donerade tjänster vilket uppgår till 

2 839 199 dollar. I organisationens förvaltningsberättelse framgår ingen information angående 

hur organisationen värderat tjänsterna eller vilken metod som använts. Det framgår inte heller 

någon information angående hur många frivilligarbetare som varit aktiva under året eller antal 

timmar som frivilligarbetarnas insatser motsvarar. 

 

2006 

Under år 2006 uppgår värdet på de donerade tjänsterna till 4 133 099 dollar och redovisas i 

resultaträkningen. Det framgår inga uppgifter vare sig i förvaltningsberättelsen eller i not vad 

dessa siffror baseras på eller vilken värderingsmetod organisationen använt sig av.  

 

2005 

Under året har organisationen redovisat värdet av de donerade tjänsterna i resultaträkningen 

vilket uppgår till 7 110 495 dollar. Likaså under år 2005 saknas information angående vilken 

värderingsmetod organisationen använt. 
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6.2 Röda Korset tabell 

    2008 Australien Sverige Storbritannien USA* 

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not Förv.ber. Not, Förv.ber. RR, Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 40 000 27 349 Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Ja Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Ja Ja Ja 

          

2007         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not Förv.ber. Not, Förv.ber. RR, Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 40 000 31 858 Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Ja Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Ja Ja Ja 

          

2006         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not Förv.ber. Not, Förv.ber. RR, Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 40 000 32 982 Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Ja Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Ja Ja Ja 

          

2005         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not Förv.ber.  --      RR, Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 40 592   -     Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Ja   -     Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Ja   -     Ja 

 

*Årsredovisningarna har delat räkenskapsår för 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006
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6.2.1 Röda Korset Australien 

 

2005 – 2008  

För samtliga åren 2005 till 2008 nämns det endast i not att den totala intäkten inte inkluderar 

frivilligt arbete. För samtliga år nämns även att styrelsen arbetar på frivillig basis och inga 

löner betalas ut till dessa personer. För åren 2006 till 2008 riktas ett tack till organisationens 

frivilliga arbetare i förvaltningsberättelsen.  

 

6.2.2 Röda Korset Sverige 

 

2008 

Röda Korset i Sverige tar upp frivilligt arbete i förvaltningsberättelsen under rubriken ” Visst 

går det att mäta frivilligt engagemang i ekonomiska termer!”. Uppskattning görs sedan över 

hur många frivilliga arbetare organisationen har, det vill säga cirka 40 000 personer. Det 

frivilliga arbetet redovisas sedan i timmar, vilket totalt uppgår till 5,6 miljoner frivilligtimmar. 

Timmarna är inte uppskattade av organisationen i sig, utan de hänvisar till forskning utav 

Demokratiutredningen SOU 1999:84 som framtagit att frivilliga arbetar i genomsnitt 140 

timmar per år. Vidare värderas frivilligtimmarna till ekonomiskt värde som totalt uppgår till 

980 miljoner kronor per år. Vid värderingen används en värderad timkostnad som EU-

programmet LEADER, EU:s stödprogram för landsbygdsutveckling, använder sig av för 

personer över 18 år. För räkenskapsåret är den värderade timkostnaden 175 kronor. 

 

2007 

I förvaltningsberättelsen under rubriken ”Går det att mäta frivilligt engagemang i ekonomiska 

termer?” tar organisationen upp information om frivilligarbetare. Under året har en 

uppskattning gjorts att 40 000 personer har arbetat frivilligt för Röda Korset i Sverige. Likt 

för år 2008 redovisas antal frivilligtimmar till 5,6 miljoner vilket även hänvisas till forskning 

utav Demokratiutredningen SOU 1999:84. Skillnaden från år 2008 är att hänvisningen till 

forskningen istället anges med antal timmar en frivillig arbetar per månad, där antagande görs 

att frivilliga arbetar i snitt 14 timmar i månaden, 10 månader om året. Vid värdering av 

timkostnaden hänvisar Röda Korset till ”EU:s rekommendation för värdering av ideella 

insatser vid ansökningar” där varje frivilligtimme värderas till 165 kronor. Det ekonomiska 

värdet av frivilligarbetare i Röda Korset Sverige, år 2007 uppgår därmed till drygt 900 

miljoner kronor. 

 

2006 

Likt för år 2008 och 2007 gör organisationen en uppskattning av värdet för frivilligarbetare, 

under rubriken ”Går det att mäta frivilligt engagemang i ekonomiska termer?” För år 2006 

har organisationen haft närmare 40 000 frivilligarbetare. Antal frivilligtimmar uppgår även 

detta år till 5,6 miljoner, där organisationen hänvisar till forskning om frivilligarbetets 

omfattning. Dock framgår det inte vilken forskning organisationen bygger sina antaganden på. 

Värdet av varje frivilligtimme hänvisas till ”EU:s rekommenderade summa per timme för 

ideella insatser vid ansökningar”. För året är varje frivilligtimme värderad till 165 kronor, 

vilket motsvarar ett ekonomiskt värde på drygt 900 miljoner kronor. 

 

2005 

För år 2005 definieras antalet frivilligarbetare mer exakt till 40 592 personer. Siffran bygger 

på vad Röda Korset fått inrapporterat under året, där det även framgår att av dessa var 12 463 
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personer förtroendevalda och 3 500 personer avtalsbundna frivilligarbetare i totalförsvaret. 

Värdet av frivilliga anges under rubriken ”Går det att mäta engagemang i ekonomiska 

termer?” Organisationen nämner att ”I genomsnitt engagerade sig varje medarbetare 4 

timmar i veckan och om varje medarbetare är engagerad 10 månader om året ger det 

sammanlagt 6,5 miljoner frivilligtimmar.” (http://www.redcross.se/arsbok/master.html) Det 

framgår inte om siffrorna bygger på organisationens egna uppgifter eller forskning. Vid 

Värdering av varje frivilligtimme utgår organisationen från ”EU:s rekommenderade summa 

per timme för ideella insatser vid ansökningar” som för året uppgår till 165 kronor per 

frivilligtimme. Det ekonomiska värdet för frivilliga insatser under år 2005 uppgår till 1 070 

miljoner kronor. 

 

6.2.3 Röda Korset Storbritannien 

 

2008 

I förvaltningsberättelsen ger organisationen information om frivilligt arbete. Röda Korset i 

Storbritannien har under året haft 27 349 frivilligarbetare. Det tydliggörs att värdet av antalet 

frivilliga inte tas med i resultaträkningen, men att under tidigare år så uppskattades antalet 

frivilligtimmar till fem miljoner. Organisationen nämner att de uppskattade timmarna 

fortfarande är relevanta då ingen signifikant förändring har skett, vad dessa siffror bygger på 

framgår inte. För att kunna sätta ett värde på frivilligtimmarna hänvisar organisationen till den 

normala nationella genomsnittliga timlönen som är 8,50 pund per timme. Därmed uppskattar 

organisationen att värdet på de frivilliga arbetarna uppgår under räkenskapsåret till cirka 42,5 

miljoner pund.  

 

I not nämns det att donerade tjänster, inklusive frivilliga arbetare, inte tas med i 

resultaträkningen. Dock ger organisationen detaljer om vad de frivilliga varit aktiva med 

under året. Specificeringen ser ut som följer: 

 

I Storbritannien 

Insamling  4 061  

Försäljning   4 769  

Tjänster i Storbritannien  10 431  

Första hjälpen tjänster  7 793  

Internationella tjänster  292  

Andra  3  

Totalt   27 349 

 

Organisationen nämner i noten att de under året gjort en fullständig granskning av data över 

frivilliga arbetare som sedan uppdaterats. Granskningen medförde en minskning av aktiva 

frivilliga arbetare.  

 

2007 

I förvaltningsberättelsen anger Röda Korset Storbritannien att 31 858 personer har arbetat på 

frivillig basis och nämner vad personerna har arbetat med. 

 

I not ges information om att värdet av frivilliga arbetare inte tas med i resultaträkningen. Likt 

för år 2008 anger organisationen att under tidigare år uppskattades antal frivilligtimmar till 5 

miljoner, något som organisationen fortfarande uppfattar som relevanta siffror. Var dessa 

siffror kommer ifrån framgår ej. Vidare värderar de varje frivilligtimme till 8,16 pund, baserat 
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på den nationella genomsnittliga timlönen. De anger att värdet av frivilliga arbetare för Röda 

Korset Storbritannien och därmed till samhället uppgår vid räkenskapsårets slut till cirka 41 

miljoner pund.  

 

I ytterligare en not specificerar organisationen vad de frivilliga arbetat med under året:  

 

I Storbritannien 

Insamling   5 060  

Försäljning   5 363  

Tjänster i Storbritannien  12 081  

Första hjälpen tjänster  8 964  

Internationella tjänster 342  

Andra  48  

Totalt   31 858  
 

2006 

I förvaltningsberättelsen nämner organisationen att medelantalet frivilligarbetare uppgick 

under år 2006 till 32 982 personer. 

 

I not nämner organisationen att resultaträkningen inte inkluderar något värde som är hänförlig 

till antalet frivilligtimmar. Likt för år 2008 och 2007 anger Röda Korset Storbritannien att 

under tidigare år uppskattades antalet frivilligtimmar till minst 5 miljoner och att denna siffra 

inte anses ändras väsentligt. Organisationen uppskattar även värdet för varje frivilligtimme 

och baserar värdet på den nationella genomsnittliga timlönen som för året är 7, 94 pund per 

timme. Värdet för brittiska Röda Korset och samhället, uppgår därmed för året till ungefär 40 

miljoner pund. 

 

Vidare gör organisationen en specificering över hur många frivilliga som arbetat under året 

samt vad de varit aktiva med: 

 

I Storbritannien 

Insamling  3,674  

Försäljning  5,619  

Tjänster i Storbritannien  14,637  

Första hjälpen tjänster 8,697  

Internationella tjänster  317  

Andra  38  

Totalt   32,982 

 

6.2.4 Röda Korset USA 

 

2008/2009 

I resultaträkningen framgår det att bidrag i form av donerade tjänster och material uppgår till 

49 783 dollar. I tillhörande not tydliggörs att donerade tjänster redovisas till verkligt värde då 

tjänsten skapar eller stärker icke-finansiella tillgångar eller då tjänsten kräver speciella 

färdigheter av personer som besitter de kunskaperna, som organisationen annars skulle ha 

köpt in om de inte hade donerats. Vidare framgår det i noten att organisationens 

dokumenterade insatser i form av tjänster uppgår till ett värde av cirka 5 miljoner dollar vid 
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räkenskapsårets slut, där de flesta frivilliga arbetat med katastrofprogram. Hur de 

dokumenterade insatserna har värderats framgår inte.   

 

 

2007/2008 

Även för år 2007 har bidrag i form av donerade tjänster och material tagits upp i 

resultaträkningen till ett totalt värde av 45 064 dollar. Tillhörande not ser likadan ut som för år 

2008. Organisationen har dokumenterat att insatser i form av tjänster uppgår till ett värde av 

cirka 12 miljoner dollar för räkenskapsåret. Hur insatserna har värderats framgår ej. 

 

2006/2007 

Det totala värdet av donerade tjänster och material uppgår till 42 408 dollar i 

resultaträkningen. I not nämns samma uppgifter som för år 2008 och 2007. Insatser i form av 

tjänster har dokumenterats till ett värde av cirka 13 miljoner dollar, där metoden för värdering 

inte framgår. 

 

2005/2006 

För år 2005 uppgår det totala värdet av donerade tjänster och material till 238 341 dollar i 

resultaträkningen. Samma not används för år 2005 som för de senare åren. Organisationen har 

dokumenterat att intäkter och tillhörande kostnader för bidragna tjänster uppgår till ett värde 

av cirka 142 miljoner dollar. Det framgår inte hur de gått tillväga med den dokumenterade 

värderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

6.3 Plan tabell 

    2008 Australien* Sverige Storbritannien USA* 

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not, Förv.ber. Not, Förv.ber. Not, Förv.ber. Framgår ej 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår delvis 300 Framgår ej Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Delvis Nej Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Nej Nej Nej 

          

2007         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not, Förv.ber. Not, Förv.ber. Not, Förv.ber. Framgår ej 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 300 Framgår ej Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Ja Nej Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Nej Nej Nej 

          

2006         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not, Förv.ber. Not, Förv.ber. Not, Förv.ber. Framgår ej 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 300 Framgår ej Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Delvis Nej Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Nej Nej Nej 

          

2005         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Not Not, Förv.ber. Not, Förv.ber. Framgår ej 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 300 Framgår ej Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Delvis Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Nej Nej Nej Nej 

 

*Årsredovisningarna har delat räkenskapsår för 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006 
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6.3.1 Plan Australien 

 

2008/2009 

Organisationen nämner i förvaltningsberättelsen att cirka 2000 timmar har donerats av 18 

stadigvarande frivilliga arbetare på kontoret i Melbourne. Det nämns även att de har tillfälliga 

volontärarbetare på andra avdelningar, men det framgår inte hur många personer det handlar 

om eller hur många timmar de bidragit med.  

 

I not nämns det att donerade tjänster såsom volontärarbetare inte räknas med i den finansiella 

rapporten då det inte går att exakt kvantifiera värdet av det. Vidare nämns det att ledningen 

dock känner till och uppskattar det oskattbara värdet. 

 

2007/2008 

Plan Australien anger i förvaltningsberättelsen att cirka 2500 timmar har donerats av frivilliga 

arbetare.  

 

I not nämns det att donerade tjänster i form av frivilligarbetare inte räknas med i den 

finansiella rapporten då det inte går att exakt kvantifiera värdet av det.  Ledningen nämner att 

de ändå uppskattar det oskattbara värdet. 

 

2006/2007 

I 2007/2006 årsredovisning framgår det i förvaltningsberättelsen att volontärarbetare bidrar 

med tusentals timmar. Timmarna är inte definierade i siffror, utan nämns i löpande text. Det 

tas även upp vad de frivilliga har arbetat med under året. 

 

Likt åren 2008 och 2007 nämns det i not att donerade tjänster såsom volontärarbetare inte 

räknas med i den finansiella rapporten då det inte går att exakt kvantifiera värdet av det. 

Vidare nämns det att ledningen dock känner till och uppskattar det oskattbara värdet. 

 

2005/2006 

Inga uppgifter om frivilliga arbetare anges i förvaltningsberättelsen. I not nämns det att värdet 

av volontärarbetare inte räknas med i den finansiella rapporten då det inte exakt går att 

kvantifiera värdet av det, ledningen anger att de dock känner till och uppskattar det oskattbara 

värdet. 

 

6.3.2 Plan Sverige 

 

2008 och 2007 

För båda räkenskapsåren 2008 och 2007 nämner Plan Sverige i förvaltningsberättelsen att 

cirka 200 personer har arbetat frivilligt med översättningsarbeten och att cirka 50 personer har 

arbetat frivilligt på kontoret.  

 

I not, för personal, löner och sociala kostnader nämns att cirka 300 personer har arbetat ideellt 

för organisationen och att värdet för detta inte redovisas i resultaträkningen. 

 

2006 

Organisationen anger i förvaltningsberättelsen att cirka 200 personer har arbetat frivilligt med 

översättningsarbeten och att cirka 50 personer har arbetat frivilligt på kontoret. De nämner 
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även att ett flertal frivilliga grupper i landet har organiserat lokala aktiviteter i samband med 

t.ex. kampanjer. 

 

I not, för personal, löner och sociala kostnader nämns att cirka 300 personer har arbetat ideellt 

för organisationen och att värdet för detta inte redovisas i resultaträkningen. 

 

2005 

Plan Sverige nämner i förvaltningsberättelsen att cirka 200 personer har arbetat frivilligt med 

översättningsarbeten och att cirka 50 personer har arbetat frivilligt på kontoret. Vidare nämner 

organisationen att ett flertal frivilliga grupper i landet har organiserat lokala aktiviteter i 

samband med t.ex. kampanjer. För de personer som arbetat frivilligt på kontoret nämns det att 

dessa timmar uppgår till drygt 1700 timmar, dock har inget ekonomiskt värde för timmarna 

angetts. 

 

I not anger organisationen att cirka 300 personer har arbetat ideellt för organisationen och att 

värdet för detta inte redovisas i resultaträkningen. 

 

6.3.3 Plan Storbritannien 

 

2008 

I förvaltningsberättelsen nämns det att organisationen haft 15 315 frivilligtimmar. Det 

framgår inte hur många frivilligarbetare som organisationen haft under året men däremot 

nämns det att på varje anställd går det cirka 10 volontärarbetare. (I slutet på räkenskapsåret 

hade Plan Storbritannien 96 heltidsanställda och 6 deltidsanställda.) Vidare nämns det vad 

volontärerna har bidragit med till Plan, bland annat till ett förbättrat administrationssystem.  

 

I not framgår det att inga donerade tjänster från volontärer är medräknade i den finansiella 

rapporten.  

 

2007 

I förvaltningsberättelsen nämner organisationen att de haft 17 855 frivilligtimmar, det framgår 

ingen information angående hur många frivilligarbetare som organisationen haft under året. 

Däremot nämns det att på varje anställd går det cirka 10 volontärarbetare. (I slutet på 

räkenskapsåret hade Plan Storbritannien 83 heltidsanställda och 3 deltidsanställda.) Vidare 

anger organisationen vad volontärerna har bidragit med till Plan, bland annat till ett förbättrat 

administrationssystem. 

  

I not nämns det att inga donerade tjänster från volontärer är medräknade i den finansiella 

rapporten.  

 

2006 

Organisationen har haft 14 655 frivilligtimmar under året, vilket anges i 

förvaltningsberättelsen. Det framgår inte hur många frivilligarbetare som organisationen haft 

under året, men organisationen nämner att på varje anställd går det cirka 20 volontärarbetare. 

(I slutet på räkenskapsåret hade Plan Storbritannien 65 heltidsanställda och 3 

deltidsanställda.) Vidare nämns det vad volontärerna har bidragit med till Plan, bland annat att 

de ger ett viktigt stöd till verksamhetsfunktionen, vilket i sin tur förbättrar förhållandet mellan 

välgörenheten, dess anhängare och mottagare.  
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I not nämns det att inga donerade tjänster från volontärer är medräknade i den finansiella 

rapporten.  

 

 

2005 

I förvaltningsberättelsen nämns det att organisationen haft 14 800 frivilligtimmar. Det 

framgår inte hur många frivilligarbetare som organisationen haft under året. Däremot nämns 

det att på varje anställd går det cirka 20 volontärarbetare. (Under räkenskapsåret har Plan 

Storbritannien haft 64 heltidsanställda.) Vidare nämns det vad volontärerna har bidragit med 

till Plan.  

 

I not tydliggörs att inga donerade tjänster från volontärer är medräknade i den finansiella 

rapporten.  

 

6.3.4 Plan USA 

 

För åren mellan 2008 och 2005 redovisar inte Plan USA vare sig donerade tjänster eller 

frivilligt arbete. Inte heller ges någon information om antalet frivilligarbetare, antal 

frivilligtimmar eller värdet av dessa.  
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6.4 Läkare utan gränser tabell 

    2008 Australien Sverige Storbritannien USA 

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Förv.ber. Not Samtliga RR och Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 58 Framgår delvis Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Ja Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Ja Nej Delvis Ja 

          

2007         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Förv.ber. Not Samtliga RR och Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  Framgår ej 35 Framgår delvis Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Ja Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Ja Nej Delvis Ja 

          

2006         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen Förv.ber. Not Samtliga RR och Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen  124 30 Framgår delvis Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar Nej Ja Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete Ja Nej Delvis Ja 

          

2005         

Redovisas frivilligarbete i not, i förvaltningsberättelsen eller i resultaträkningen  --      Not Samtliga RR och Not 

Hur många frivilligarbetare har organisationen    -     20 Framgår delvis Framgår ej 

Redovisas frivilligt arbete i antal timmar   -     Ja Ja Nej 

Ges ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete   -     Nej Delvis Ja 
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6.4.1 Läkare utan gränser Australien 

 

2008 

I organisationens förvaltningsberättelse framgår det att ideella arbetsinsatser har förekommit 

på kontoret i Australien och värdet på dessa arbetsinsatser uppskattas till 85 500 dollar. 

Organisationen har även uppskattat värdet på det ideella arbetet som förekommit i Läkare 

utan gränsers center till 552 181 dollar. I förvaltningsberättelsen framgår ingen information 

gällande antalet frivilligarbetare som varit verksamma under året eller antal timmar som de 

ideella arbetsinsatserna motsvarar. Det framgår inte heller vilken metod organisationen använt 

sig av för att värdera det ideella arbetet. I not framgår det att organisationen i de finansiella 

rapporterna inte tagit hänsyn till de ideella arbetsinsatserna som förekommit under året då 

dessa inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

 

2007 

I förvaltningsberättelsen framgår det att organisationen under året fått stöd av frivilliga 

medarbetare på kontoret i Australien, organisationen har även uppskattat värdet på 

arbetsinsatserna till 66 200 dollar. Det framgår dock inte vilken metod organisationen använt 

sig av för att värdera de frivilliga arbetsinsatserna. Organisationen har även uppskattat värdet 

på de ideella arbetsinsatserna som förekommit i centren vilket uppgick till 379 129 dollar. 

Information angående hur många timmar som det ideella arbetet motsvarar framgår inte i 

organisationens årsredovisning. I not framgår det att frivilligt arbete inte redovisats i de 

finansiella rapporterna eftersom detta inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt.  

 

2006 

I förvaltningsberättelsen nämner organisationen att de under året haft 124 frivilliga 

medarbetare på kontoret i Australien samt ute i centren. Värdet av de ideella insatserna som 

förekommit på kontoret uppskattas till 30 670 dollar och arbetet i centren uppskattas till 

398 907 dollar. I not framgår det att de ideella arbetsinsatserna inte har beaktats i de 

finansiella rapporterna eftersom det inte finns något tillförlitligt sätt att värdera insatserna. 

Information angående antal timmar som det ideella arbetet motsvarar saknas i rapporten. 

 

6.4.2 Läkare utan gränser Sverige 

 

2008 

I not till resultaträkningen nämner organisationen att cirka 58 personer arbetat ideellt för 

organisationen på kontoret i Stockholm, värdet av de ideella insatserna redovisas inte i 

resultaträkningen men omfattar ungefärligt angivet 3 585 timmar. Organisationen har inte 

omvandlat antalet timmar till ett ekonomiskt värde. 

 

2007 

Under året har cirka 35 personer arbetat ideellt för organisationen på kontoret i Stockholm. 

Värdet av de ideella insatserna redovisas inte i resultaträkningen men omfattar cirka  

6 000 timmar, informationen framgår i not till resultaträkningen. Organisationen har inte 

omvandlat det ideella arbetet som förekommit under året till ett ekonomiskt värde. 

 

2006 

I not till resultaträkningen framgår det att cirka 30 personer arbetat ideellt för organisationen 

på kontoret i Stockholm, värdet av dessa ideella insatser redovisas inte i resultaträkningen 
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men omfattar cirka 5 000 timmar. Antalet timmar som frivilligarbetarna utfört har inte 

omvandlats till ett ekonomiskt värde. 

 

2005 

Under året har cirka 20 personer arbetat ideellt för organisationen på kontoret i Stockholm. 

Värdet av de ideella insatserna redovisas inte i resultaträkningen men omfattar cirka  

4 000 timmar vilket framgår i not till resultaträkningen. De ideella arbetsinsatserna som 

förekommit under året har inte omvandlats till ett ekonomiskt värde.   

 

6.4.3 Läkare Utan Gränser Storbritannien 

 
2008 

I förvaltningsberättelsen anger organisationen att det på kontoren i Storbritannien och Dublin 

arbetat frivilliga och att dessa arbetsinsatser motsvarar 197 veckor.  

 

I organisationens redovisningsprinciper framgår det att donerade varor och tjänster inkluderas 

i posten ”other donations” och värdet endast får redovisas om organisationen hade behövt 

betala för tjänsten om den inte givits via donation. Donationen ska även värderas till ett pris 

som understiger marknadspriset eller till det värde som donatorn betalade. I resultaträkningen 

finns posten ”donations, legacies and similar income” och i not till denna post hör ”other 

donations” som uppgår till 1 529 pund. Organisationen redovisar därmed värdet av de 

donerade tjänsterna tillsammans med de donerade gåvorna i en post till resultaträkningen. Det 

framgår dock inte hur stor andel som motsvaras av de donerade tjänsterna.  

 

I noten antalet anställda och kostnader framgår det att organisationen under året haft 64 

frivilliga medarbetare på kontoren i Storbritannien, arbetsinsatserna motsvarar 985 dagar eller 

3,8 heltidstjänster.  

 

2007 

I förvaltningsberättelsen nämner organisationen att det arbetat frivilliga på kontoren i 

Storbritannien och Dublin där den nerlagda arbetstiden motsvarar en period på 175 veckor. I 

noten anställda och kostnader framgår det att många stödjer organisationen i form av varor 

och tjänster, under året har det arbetat 55 personer på kontoren i Storbritannien och 

arbetsinsatserna motsvarar 877 dagar eller 2,4 år. 

 

Även under år 2007 gäller redovisningsprincipen för donerade gåvor och tjänster. I 

resultaträkningen ingår posten ”donations, legacies and similar income” där ”other donations” 

uppskattas till1 540 pund. 

 

2006 

Under räkenskapsåret 2006 hade organisationen 250 frivilliga medarbetare, vilket framgår i 

förvaltningsberättelsen. Under året har det även arbetat frivilliga på kontoren i Irland, 

Storbritannien och Dublin. I Irland motsvarade de ideella arbetsinsatserna 130 dagar och i 

Storbritannien och Dublin 136 veckor. 

 

I noten anställda och kostnader framgår det att många stödjer organisationen i form av 

volontärarbete, de arbetsinsatser som förekommit på kontoren i Storbritannien under året har 

utförts av 41 personer och uppskattas till 629 dagar eller 2,4 år.  Under år 2006 gäller 
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principen för donerade varor och tjänster och posten ”other donations” värderades till 1 971 

pund. 

 

 

2005 

Organisationen nämner i förvaltningsberättelsen att det arbetat 256 volontärer i Läkare utan 

gränsers projekt världen över. Det har även förekommit ideella arbetsinsatser på kontoren i 

Storbritannien motsvarande 72 veckor. 

 

I noten anställda och kostnader framgår det att många stödjer organisationen i form av ideellt 

arbete, under året har de ideella arbetsinsatserna utförts av 22 stycken medarbetare på 

kontoren i Storbritannien och uppskattas till 361 dagar eller 1,4 år. Posten ”donations, 

legacies and similar income” som inkluderar donerade tjänster uppgår vid årsskiftet till 

2 185 736 pund och även under år 2005 gäller redovisningsprincipen för värdering av varor 

och tjänster. 

 

6.4.4 Läkare utan gränser USA 

 

2008 

I en egen post under resultaträkningen har organisationen i posten ”Total Gifts in Kind 

Expensed” nettoredovisat värdet på de donerade tjänsterna under året, vilket innebär att 

posten inte ingår i resultaträkningen. Posten uppgår till 797 707 dollar och i not framgår det 

att de frivilliga arbetsinsatserna värderats till marknadsvärde, dock framgår det inte hur stor 

del av värdet som motsvarar de frivilliga arbetsinsatserna. Organisationen nämner ingen 

information angående hur många frivilligarbetare som engagerat sig under året eller antal 

timmar som de ideella arbetsinsatserna motsvarar. 

 

2007 

Organisationen har nettoredovisat värdet av donerade tjänster i posten ”Total Gifts in Kind 

Expensed” som uppgår till 616 495 dollar, dock framgår det inte hur stor del av värdet som 

motsvarar de ideella arbetsinsatserna. I not framgår det att donerade tjänster värderats till 

marknadsvärde.  

 

2006 

Posten ”Total Gifts in Kind Expensed” har nettoredovisats under året till ett värde av 

3 706 445 dollar och det framgår inte hur stort värde som motsvarar det ideella arbetet. I not 

framgår det att ideellt arbete värderats till marknadsvärde samt att det i posten ingår en 

donation på en datorhårdvara motsvarande ett värde på 11 995 dollar.  

 

2005 

I posten ”Total Gifts in Kind Expensed” har organisationen nettoredovisat värdet på frivilligt 

arbete som förekommit under året. I not framgår det att arbetsinsatserna värderats enligt 

marknadsvärde men det framgår inte hur stor del av värdet som motsvarar frivilligt arbete. 

Posten ”Total Gifts in Kind Expensed” uppgick under året till14 618 072 dollar. 
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7. Analys 

 

7.1 Insamlingsorganisationer i Australien 

 

I Australien finns det inte några specifika redovisningsstandarder för ideella organisationer 

men under år 2006 gav Institute of Chartered Accountants in Australia ut rekommendationer 

om vad som bör finnas med i de finansiella rapporterna. Institutet anser att i årsredovisningen 

ska ideella organisationen bland annat se över antalet och spridningen av intressenter och 

deras nivå av medverkan i den dagliga verksamheten. 

UNICEF:s årsrapport i Australien tar bland annat upp antalet utbildade volontärer, vilket kan 

tyda på att organisationen följer Institutets rekommendationer angående intressenternas 

medverkan i den dagliga verksamheten. Organisationen har även värderat motsvarigheten av 

det frivilliga arbetet i ekonomiska termer vilket ingår i en post i resultaträkningen med övriga 

donationer. Eftersom endast årsrapporten för 2008 har studerats kan vi inte urskilja några 

förändringar över tid. 

 

Läkare utan gränser har i årsrapporterna för åren 2006 till 2008 värderat de frivilliga 

arbetsinsatserna i förvaltningsberättelsen men har valt att inte redovisa värdet av de frivilliga 

arbetsinsatserna i de finansiella rapporterna då organisationen anser att det inte går att mäta 

insatserna på ett tillförlitligt sätt. En liten förändring kan urskiljas över tid, där organisationen 

för år 2006 redovisat antalet frivilligarbetare, men för senare räkenskapsår har de inte tagit 

med detta i årsrapporterna. 

 

Både UNICEF och Läkare utan gränser i Australien har gett ett ekonomiskt värde på de 

frivilliga insatserna, trots att det inte finns några rekommendationer om detta i Australien.  

 

Röda Korset Australien har för samtliga studerade år endast redovisat i not att värdet av 

frivilligt arbete inte tas med i resultaträkningen och riktat ett tack till alla frivilligarbetare som 

organisationen haft under åren. Eftersom det inte finns några enhetliga redovisningsregler om 

frivilligt arbete i Australien så kan det vara anledningen till att organisationen valt att inte ta 

med uppgifter om detta.  

 

För Plan Australien går det att se en förändring av redovisningen av frivilligt arbete över tid. 

Vid år 2005/2006 redovisar Plan Australien inga utförliga uppgifter om frivilligt arbete, för år 

2006/2007 nämner organisationen att tusentals timmar donerats från frivilliga, medan för åren 

2007/2008 och 2008/2009 redovisas antalet donerade timmar samt för sistnämnda 

räkenskapsåret även till viss del antalet frivilliga arbetare. Institutet menar att de personer som 

arbetar på ideell basis bara kan se hur deras bidrag används genom de finansiella rapporterna, 

vilket medför att även organisationens frivilligarbetare kan ha påverkat utformningen av 

redovisningen. De redovisade donerade timmarna till Plan Australien motsvarar ungefär en 

heltidsanställd per år och beroende på hur betydande resursen är för organisationen kan det 

påverka redovisningens utformning. I jämförelse med de övriga australiska 

insamlingsorganisationerna så är Plan Australien den enda organisation som redovisar antalet 

frivilligtimmar.  

 



41 
 

Mellan organisationerna i Australien ser vi att det förekommer stora variationer för 

redovisningen av frivilligt arbete. Likt tidigare forskning påpekat så förekommer det stora 

variationer i de finansiella rapporterna för välgörenhetsorganisationer i de länder där det inte 

finns några enhetliga redovisningsregler, vilket även stämmer in på 

insamlingsorganisationerna i Australien. Detta medför att det är svårt att jämföra 

organisationerna för de intressenter som har för avsikt att se över hur resursen frivilligarbete 

används i organisationerna. Forskningsprojektet som Institute of Chartered Auccountants in 

Australia genomförde torde därför inte påverka organisationerna i sådan omfattning att de 

anses som tvingande. Som profession har heller inte alla organisationer svarat såsom Institutet 

rekommenderar.  

 

7.2 Insamlingsorganisationer i Sverige 

 

Bokföringsnämndens rekommendationer angående redovisning av frivilligarbete nämner att 

organisationer kan redovisa omfattningen av ideellt arbete antingen i förvaltningsberättelsen 

eller i not. Även FRII ger liknande rekommendationer om redovisning av frivilligt arbete. 

 

I UNICEF:s årsredovisningar i Sverige för respektive år mellan 2005 till 2008 har 

organisationen redovisat antalet ideella arbetare i not och även nämnt att värdet av de ideella 

arbetsinsatserna inte redovisats i resultaträkningen. Organisationens redovisning av frivilligt 

arbete har likadant utseende som FRII ger exempel på.  

 

Läkare utan gränser i Sverige har för samtliga räkenskapsår, i not till resultaträkningen, 

redovisat antalet ideella medarbetare under året samt antalet timmar som de ideella 

arbetsinsatserna motsvarar. Denna redovisningsinformation stämmer överrens med 

Bokföringsnämndens rekommendationer angående redovisning av frivilligarbete. 

 

Plan Sverige nämner i både förvaltningsberättelsen och i not antalet frivilligarbetare och vad 

dessa har arbetat med för samtliga räkenskapsår. Plan Sveriges redovisning av frivilligt arbete 

har ett likvärdigt utseende jämfört med de exempel som BFNAR och FRII rekommenderar. 

Plan Sverige har haft en liten förändring där organisationen år 2005 delvis redovisat antalet 

timmar som frivilliga arbetare bidragit med under året, till att för senare år inte redovisa 

antalet bidragna timmar.  

 

Röda Korset Sverige har för samtliga år gett en detaljerad beskrivning över frivilligt arbete 

vad gäller antal personer, timmar och ekonomiskt värde. Vidare ges en beskrivning över 

tillvägagångssättet för beräkning av det ekonomiska värdet. Både FRII och BFNAR 

uppmuntrar organisationer att ta med en uppskattning av antalet frivilliga arbetare i 

redovisningen, antingen i not eller förvaltningsberättelsen, något som kan ha påverkat Röda 

Korset Sverige. Däremot nämner vare sig FRII eller BFNAR något om värdet av frivilligt 

arbete. Organisationens redovisning av det ekonomiska värdet för frivilligt arbete borde 

därför ha uppkommit från någon annan påverkan. Utifrån de studerade organisationerna i 

Sverige är Röda Korset den enda som redovisar ett ekonomiskt värde på frivilligt arbete, 

vilket betyder att härmande isomorfism inte har förekommit från de andra 

insamlingsorganisationerna i Sverige.  

 

Röda Korset Sverige har för åren 2006 till 2008 uppskattat antalet frivilligtimmar till 5,6 

miljoner samt till 6,5 miljoner timmar för år 2005. Det motsvarar ungefär 2770 respektive 
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3200 heltidsanställda per år, vilket borde innebära att de frivilliga arbetarna är en enorm 

resurs för organisationen. 

 

För samtliga organisationer i Sverige har redovisningen av frivilligt arbete i princip varit 

oförändrad över de studerade åren. Såsom organisationerna redovisade frivilligt arbete år 

2005 har de även gjort för år 2008. Vidare är redovisningens utformning för organisationerna 

lik de rekommendationer som BFNAR och FRII ger. Detta kan tyda på en stark koppling till 

rekommendationerna där BFNAR år 2002 gav ut rekommendationer för redovisning av 

frivilligt arbete, något som organisationerna sedan har följt under åren.  

 

7.3 Insamlingsorganisationer i Storbritannien 

 

I Storbritannien följer insamlingsorganisationerna SORP:s rekommendationer för redovisning 

av frivilligt arbete och enligt SORP så bör ideella organisationer redovisa alla inkommande 

resurser samt de resurser som förbrukats under året. Organisationerna bör även värdera de 

frivilliga arbetsinsatserna motsvarande det värde som organisationen hade fått betala för en 

liknande tjänst.  

 

UNICEF har i sin årsredovisning delvis nämnt antal frivilligarbetare och antal timmar som de 

ideella arbetsinsatserna motsvarar. Organisationen har även värderat de ideella 

arbetsinsatserna i resultaträkningen till marknadsvärde vilket är överensstämmande med 

rekommendationerna. Vi kan urskilja en förändring över tid för UNICEF Storbritannien, 

organisationen började redovisa frivilligarbete år 2008 och har under tidigare år inte nämnt 

något om de frivilliga arbetsinsatserna som förekommit i organisationen. 

 

Läkare utan gränsers årsredovisning innehåller information angående antal frivilligarbetare 

som under året arbetat på organisationens kontor, organisationen har även omvandlat de 

ideella arbetsinsatserna till dagar, veckor, år och heltidstjänster. Detta överrensstämmer med 

rekommendationerna angående att organisationerna ska redovisa inkommande resurser. 

Organisationen har även värderat de frivilliga arbetsinsatserna enligt marknadsvärde och 

inkluderat värdet i en post i resultaträkningen. Unicef och Läkare utan gränser är de enda 

organisationerna i Storbritannien som redovisar frivilligarbetet i resultaträkningen. Eftersom 

rekommendationerna nämner att donerade tjänster får tas upp i resultaträkningen ser vi att 

organisationernas redovisning präglats utifrån SORP:s rekommendationer. 

 

Vi kan se en liten förändring i Läkare utan gränsers årsredovisning 2008. Organisationen har 

mellan åren 2005 till 2007 i not redovisat antalet frivilliga medarbetare på kontoret i 

Storbritannien, där de omvandlat arbetsinsatserna till motsvarande dagar och år. Under år 

2008 redovisades antalet frivilliga medarbetare med liknande upplägg, men med skillnaden att 

motsvarande arbetsinsats omvandlats till dagar och heltidstjänster.   

 

Röda Korset Storbritannien ger en utförlig beskrivning över antalet frivilligarbetare, de totala 

frivilligtimmarna samt det uppskattade ekonomiska värdet på det frivilliga arbetet för samtliga 

studerade räkenskapsår. Röda Korset Storbritannien visar detaljerat vilka prestationer som 

organisationen utfört samt hur många frivilliga som har bidragit till prestationerna. 

förordningen The Charities (Accounts and Reports) Regulations 2005 nämner att ideella 

organisationer ska redovisa uppgifter om bidrag av frivilligarbetare har getts till 

prestationerna som organisationen haft under året, varför organisationens redovisning av 

frivilligt arbete ser ut att ha påverkats av professionen. Det uppskattade värdet på det frivilliga 
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arbetet i Röda Korset Storbritannien uppgår för varje studerat räkenskapsår till cirka 40 

miljoner pund. Det borde innebära att frivilligt arbete för Röda Korset Storbritannien är en 

oerhört viktig resurs som kan tänkas tas i beaktning vid framställningen av redovisning av 

frivilligt arbete.  

 

För samtliga räkenskapsår nämner Plan exakt hur många timmar som frivilliga arbetare 

donerat samt vad de bidragit med till Plan Storbritannien, vilket stämmer överens med de 

rekommendationer som The Charities (Accounts and Reports) Regulations 2005 ger. 

 

Organisationerna i Storbritannien följer de rekommendationer som finns i landet, vilket även 

Connolly et al. kom fram till i deras studie som genomfördes år 2000. I studien följde 

insamlingsorganisationerna SORP:s rekommendationer, och redovisningen förbättrades då 

organisationerna allt mer valde att följa SORP:s rekommendationer.  

 

För organisationerna i Storbritannien är det endast UNICEF som gjort stora förändringar över 

tid gällande redovisningen av frivilligt arbete då organisationen först år 2008 inkluderade 

denna information i sin årsredovisning. Anledningen till att UNICEF i Storbritannien började 

redovisa frivilligarbete först år 2008 skulle enligt Connolly et al. (2000) kunna förklaras med 

att framställandet av dessa uppgifter uppfattats som betungande för organisationen eller att det 

enligt organisationen inte varit nödvändigt. Enligt artikeln av Hyndman (2001) skulle detta 

även kunna bero på att organisationen inte tidigare haft råd att framställa denna typ av 

information, eller att organisationen först år 2008 kommit underfund med att denna typ av 

information efterfrågas av användarna. 

 

7.4 Insamlingsorganisationer USA 

 

Enligt FASB:s rekommendationer så ska ideella organisationer i USA redovisa in- och 

utflödet av resurser, samt även information om de tjänsteinsatser som förekommit under året. 

De finansiella rapporterna bör även inkludera information rörande de utförda tjänsterna som 

förekommit under året. Tjänsten skall även tas upp om den antingen skapar eller stödjer en 

finansiell tillgång eller om den donerade tjänsten utförs av någon som besitter en specifik 

kompetens samt att organisationen förmodligen skulle behöva betala för tjänsten om den inte 

givits via donation. Rekommendationerna uppmuntrar även till att organisationen ska redovisa 

tjänsternas art, omfattning samt antal donerade timmar.  

 

Mellan räkenskapsåren 2007 till år 2005 redovisar UNICEF värdet på donerade tjänster vilket 

tas med i resultaträkningen. Värdet varierar mellan cirka 7 miljoner dollar år 2005 till nära 3 

miljoner dollar år 2007. Det är tydligt att organisationen följer FASB:s rekommendationer 

gällande att donerade tjänster får tas med i resultaträkningen. För år 2008 har organisationen 

inte värderat donerade tjänster i resultaträkningen beror på att organisationen inte haft några 

donerade tjänster under året. Däremot har UNICEF i sin årsredovisning för år 2008 valt att 

delvis redovisa antalet frivilligarbetare samt antal timmar som det frivilliga arbetet morsvarar, 

organisationen har under året inte uppskattat något värde för de frivilliga arbetsinsatserna. 

Detta stämmer överens med rekommendationerna angående att årsrapporten bör innehålla 

information om de tjänsteinsatser som förekommit under året. 

 

Läkare utan gränser har nettoredovisat värdet av de ideella arbetsinsatserna samt värderat 

tjänsterna enligt marknadsvärde vilket är överensstämmande med FASB:s rekommendationer. 
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Organisationen har under åren valt att redovisa antal donerade timmar, något som FASB 

uppmuntrar till i sin rekommendation.  

 

För räkenskapsåren har Röda Korset tagit med donerade tjänster i resultaträkningen, något 

som FASB rekommenderar. Vidare har Röda Korset USA i not värderat det sammanlagda 

värdet för frivilliga insatser för alla räkenskapsår. Denna värdering minskar för varje 

räkenskapsår från att uppgå till cirka 142 miljoner dollar år 2005/2006 till att uppgå till cirka 

5 miljoner dollar för år 2008/2009. Eftersom det inte framgår hur organisationen har värderat 

insatserna går det inte att avgöra om de stora förändringarna beror på minskning av antalet 

frivilligarbetare, frivilligtimmar eller felvärdering. FASB uppmuntrar ideella organisationer 

att om möjligt värdera de donerade tjänsterna till verkligt värde, men inte ta upp det som en 

intäkt.  

 

Plan har inte tagit upp frivilligt arbete i årsrapporterna för något av de studerade 

räkenskapsåren. De har därför inte påverkats av FASB som rekommenderar de ideella 

organisationerna att visa värdet av frivilligt arbete i de finansiella rapporterna.   

 

Ingen av organisationerna i USA har visat det totala antalet frivilligarbetare för något av de 

studerade räkenskapsåren, trots att FASB rekommenderar ideella organisationer att redovisa 

omfattningen av frivilliga insatser.  

 

I USA är det endast UNICEF som förändrat sin redovisning av frivilligt arbete över tid. 

Förändringen sker år 2008 då organisationen uppger mer information om frivilliga insatser än 

vad de gjort under tidigare räkenskapsår.  

 

7.5 UNICEF 

 

Inom organisationen UNICEF förekommer det en del skillnader mellan de olika studerade 

länderna. Både UNICEF Storbritannien och UNICEF USA redovisar ett ekonomiskt värde för 

donerade tjänster. Rekommendationerna FASB och SORP anger att donerade tjänster får 

redovisas, varför organisationerna har möjlighet att följa dessa, något som återspeglas i de två 

organisationernas årsrapporter gällande det givna ekonomiska värdet för donerade tjänster. 

Även Australien har för räkenskapsåret 2008 redovisat ett ekonomiskt värde för frivilliga 

arbetsinsatser, trots att landet inte har några rekommendationer gällande detta. UNICEF 

Sverige är den organisation som inte redovisar något ekonomiskt värde på frivilligt arbete, 

utan nämner endast antalet frivilligarbetare i not.  

  

7.6 Röda Korset 

 

I Röda Korset i Sverige, Storbritannien och USA har organisationerna redovisat ett 

ekonomiskt värde på det frivilliga arbetet. Storbritanniens redovisning av frivilligt arbete är 

väldigt lik den svenska, varför organisationerna troligtvis imiterar varandra. Det går inte att 

urskilja vilken organisation som härmat den andra och det kan även vara imitation från andra 

Röda Korset organisationer som vi inte studerat eller imitationen kan ha uppkommit från 

tidigare, ej undersökta år. Australien har däremot inte härmat andra organisationer inom Röda 

Korset då de inte lika utförligt tagit upp frivilligt arbete i sina årsredovisningar. 
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Över tid så är Röda Korset organisationernas redovisning av frivilligt arbete oförändrad. 

Samtliga organisationer följer samma typ av upplägg inom respektive organisation för 

redovisningen av frivilligt arbete. Variationer förekommer mellan länderna där USA redovisar 

donerade tjänster i resultaträkningen, medan Storbritannien inte gör det. Det behöver inte 

innebära att Storbritannien frångår SORP:s rekommendationer utan det kan bero på att 

organisationen inte haft några tjänster som kunnat värderas för räkenskapsåren. 

Organisationen i Sverige redovisar frivilligt arbete i förvaltningsberättelsen, medan Röda 

Korset Australien nämner kort om frivilligt arbete i not. 

 

Organisationerna inom Röda Korset är de mest utvecklade vad gäller redovisning av 

frivilligarbete jämfört med de andra studerade organisationerna. Detta kan tyda på innovation 

inom organisationen där innovativa ställningsantaganden hos beslutsfattare har påverkat 

utformningen av redovisningen. En annan bakomliggande orsak kan vara att Röda Korset har 

uppmärksammat FN-organet ILO:s manual om mätning av frivilligt arbete, manualen 

uppmuntrar länder att mäta frivilligarbete vilket är något som Röda Korset observerat. 

 

7.7 Plan 

 

Inom Plan skiljer sig redovisningen av frivilligt arbete mellan organisationerna. I Australien, 

Sverige och Storbritannien tas information om frivilligarbete upp i både not och 

förvaltningsberättelsen. Inom Plan är det endast organisationen i Sverige som uppger det 

totala antalet frivilliga arbetare, medan Storbritannien och Australien nämner de timmar som 

frivilliga bidragit med, där Storbritannien nämner exakt antal donerade timmar och Australien 

endast uppger ungefärligt antal donerade timmar.  

 

Vare sig Storbritannien eller USA tar upp donerade tjänster i resultaträkningen, något som 

tillåts i de rekommendationer som finns för länderna. Ingen organisation inom Plan återger 

något ekonomiskt värde på de frivilliga insatserna.  

 

Över tid så är det bara Plan Australien som förändrar sitt sätt att redovisa frivilligt arbete, till 

att bli mer detaljerat för senare år. De andra organisationernas redovisning av frivilligt arbete 

är oförändrat över samtliga studerade räkenskapsår. 

 

7.8 Läkare utan gränser 

 

Mellan organisationerna inom Läkare utan gränser skiljer sig redovisningen åt. Både Läkare 

utan gränser i Storbritannien och i USA redovisar donerade tjänster i resultaträkningen medan 

organisationen i Australien värderar de totala arbetsinsatserna i förvaltningsberättelsen. 

Organisationen i Storbritannien redovisar även den tid som de frivilliga insatserna motsvarar, 

både i förvaltningsberättelse och i not. Läkare utan gränser i Australien har redovisat ett 

ekonomiskt värde på de frivilliga arbetsinsatserna i resultaträkningen vilket innebär att de har 

påverkats av yttre påtryckningar då det inte finns några rekommendationer gällande detta i 

Australien. I Sverige ger organisationen information om frivilliga arbetsinsatser i not, likt de 

rekommendationer som BFNAR ger.  

 

Inom Läkare utan gränser har det inte skett några stora förändringar över tid i redovisningens 

utformning av frivilligt arbete. Från räkenskapsåret 2005 har organisationerna inte inkluderat 

någon ny information om frivilligt arbete i årsredovisningarna.  
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7.9 Skillnader utifrån institutionell teori 

 

Isomorfism för ideella organisationers sätt att redovisa frivilligt arbete kan upplevas som 

påtvingande påtryckningar där samhällets förväntningar påverkar organisationen samt att 

andra organisationer påverkar organisationens redovisning av frivilligt arbete på ett sådant sätt 

att de upplevs som tvingande. Vidare verkar rekommendationerna för att organisationerna ska 

kunna efterleva god redovisningssed, varför rekommendationerna upplevs som tvingande i 

sig. 

 

I Sverige är det ingen av de undersökta organisationerna som frångår gällande 

rekommendationer och utifrån den institutionella teorin har organisationerna i Sverige 

påverkats av påtvingande isomorfism där FRII och BFNAR påverkat redovisningens 

utformning gällande frivilligt arbete. De insamlingsorganisationer som vi studerat i Sverige är 

alla medlemmar i FRII där organisationerna måste anta FRII:s kvalitetskod för att kunna 

förbli medlem. FRII:s rekommendation angående redovisning av frivilligt arbete är inte 

tvingande men FRII nämner att organisationer med fördel kan använda den. Medlemskapet i 

FRII är för organisationerna troligtvis viktig för att kunna behålla allmänhetens förtroende 

och därför kan även de rekommendationer som FRII ger upplevas som tvingande där 

organisationen väljer att följa rekommendationerna för att inte förlora samhällets upplevda 

förväntningar. I FRII:s styrande riktlinjer nämns att riktlinjerna följer BFNAR, vilket innebär 

att det som rekommenderas i BFNAR (2002:9) också kan upplevas som tvingande för 

insamlingsorganisationerna i Sverige. 

 

I Storbritannien redovisar organisationerna frivilligt arbete till stor del efter 

rekommendationerna som SORP och The Charities (Accounts and Reports) Regulations 2005 

ger. Tidigare studier bland välgörenhetsorganisationer i Storbritannien visar att organisationer 

till stor del följer rekommendationerna (Connolly et al. 2000), något som även stämmer in på 

denna undersökning. Vad som påverkar organisationerna till att följa rekommendationerna 

kan upplevas som tvingande eftersom det är allmänt vedertaget att organisationerna följer 

SORP och samhället förväntar sig att organisationen gör det. För insamlingsorganisationer 

kan kraven på de finansiella rapporterna vara höga då de är beroende av bidrag för att kunna 

genomföra sin verksamhet. Om samhället förväntar sig en viss typ av information såsom 

SORP anger, kan därför rekommendationerna upplevas som en tvingande påtryckning.   

 

I Australien förekommer det stora variationer i redovisningen av frivilligt arbete, vilket beror 

på att det inte finns några enhetliga redovisningsregler för ideella föreningar i landet. 

Eftersom det inte går att koppla organisationernas redovisning av frivilligt arbete till några 

rekommendationer är det svårt att avgöra vad som påverkat organisationernas val av 

information om frivilligarbete i årsrapporterna. Forskningen som Institute of Chartered 

Accountants in Australia publicerade år 2006 kan ha påverkat organisationernas redovisning 

av frivilligt arbete, men utifrån studien går det inte att se en tydlig påverkan från Institutet i 

organisationernas redovisning. För samtliga organisationer i Australien går det likaså inte att 

se om de härmat andra organisationers redovisning.  

 

För organisationerna i USA förekommer det variationer i redovisningen av frivilligt arbete. 

FASB rekommenderar organisationerna att ta upp donerade tjänster i resultaträkningen, något 

som tre av de fyra studerade organisationerna i USA gjort. FASB:s rekommendationer om 

detta torde upplevas utifrån institutionell teori som påtvingande påtryckning. Att Plan USA 

inte redovisat donerade tjänster i resultaträkningen behöver inte innebära att organisationen 
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frångår rekommendationerna utan kan bero på att organisationen under åren inte haft några 

donerade tjänster som får tas upp i resultaträkningen. 

 

Påverkan kan även vara normativ där professionen som påverkar finns inom organisationen, 

till exempel genom kunskap och profession hos framställaren av årsrapporterna. Detta kan 

gälla gör Röda Korset Sverige, Storbritannien och USA som gett detaljerad information om 

frivilligt arbete i årsrapporterna, som visas utöver de rekommendationer som finns. Röda 

Korset i Sverige, Storbritannien och USA redovisar på liknande sätt de frivilliga insatserna, 

där organisationerna i Sverige och Storbritannien uppger väldigt likartad information. En 

normativ påverkan som bakomliggande orsak visar att modellen spridits mellan 

organisationerna.   
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8. Slutsats  

 

I avsnittet redovisas de slutsatser vi drar utifrån studiens resultat. För att tydliggöra syftet 

återges det i stycket nedan för att lättare kunna återkopplas till studiens slutsats.  

 

Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva hur redovisningen av frivilligarbete ser ut i 

olika ideella organisationers årsredovisningar samt hur redovisningens utformning förändrats 

mellan åren 2005 till 2008. Vidare syftar studien till att undersöka om det går att se några 

skillnader i redovisningens utformning av frivilligt arbete mellan olika organisationer och 

länder. Vi söker därefter förklaringar till eventuella skillnader.   

 

I redovisningens utformning av frivilligarbete i Australien ser vi stora variationer beroende på 

vilken organisation som studeras. UNICEF redovisar delvis antal frivilligarbetare och ger 

delvis ett ekonomiskt värde på de frivilliga arbetsinsatserna i resultaträkningen, Läkare utan 

gränser har gett ett ekonomiskt värde på de frivilliga arbetsinsatserna i förvaltningsberättelsen 

där organisationen värderat frivilligarbetarnas insatser.  Röda Korset har inte redovisat några 

uppgifter om frivilligarbetet inom organisationen och Plan har delvis redovisat antal 

frivilligarbetare samt delvis omvandlat de ideella arbetsinsatserna i antal timmar. Anledningen 

till att vi ser så stora variationer i redovisningens utformning gällande frivilligarbete kan vara 

resultatet av att det inte finns några enhetliga redovisningsprinciper inom landet och 

organisationerna har då påverkats av andra faktorer. 

Slutsats: På grund av att det inte finns några enhetliga redovisningsstandarder i Australien, 

varierar redovisningen av frivilligt arbete mellan organisationerna som istället präglats av 

andra påverkningar.  

 

I Storbritannien har insamlingsorganisationerna valt att redovisa efter SORP:s 

rekommendationer. UNICEF har i sin årsredovisning för år 2008 inkluderat information 

angående hur många timmar som de ideella arbetsinsatserna motsvarar samt delvis antalet 

frivilligarbetare som förekommit under räkenskapsåret, organisationen har även gett ett 

ekonomiskt värde på donerade tjänster i resultaträkningen. Läkare utan gränsers 

årsredovisningar innehåller information angående antal frivilligarbetare som arbetat på 

organisationens kontor, organisationen har även omvandlat de ideella arbetsinsatserna till 

dagar, veckor, år och heltidstjänster. Organisationen har även inkluderat donerade tjänster i 

resultaträkningen. Röda Korset har i sina årsredovisningar detaljerat beskrivit antalet frivilliga 

arbetare som förekommit under året, organisationen har även omvandlat arbetsinsatserna i 

antal timmar och gett ett ekonomiskt värde på de totala frivilliga insatserna. I 

årsredovisningarna för Plan inkluderas information angående antal frivilligarbetare som 

förekommit under året. Slutsats: I Storbritannien redovisar organisationerna efter SORP:s 

rekommendationer. 

 

Ingen av organisationerna i USA har visat det totala antalet frivilligarbetare för något av de 

studerade räkenskapsåren, trots att FASB rekommenderar ideella organisationer att redovisa 

omfattningen av frivilliga insatser. Däremot har samtliga organisationer, bortsett från Plan, 

redovisat donerade tjänster i resultaträkningen. Slutsats: Organisationerna i USA följer bara 

delvis landets rådande rekommendationer, där samtliga bortsett från att redovisa antalet 

frivilliga insatser.   

 

I Sverige där bokföringsnämnden uppmuntrar redovisning av omfattningen av ideellt arbete i 

antingen förvaltningsberättelsen eller i not så ser redovisningen tämligen identisk ut för 
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organisationerna då de i not eller förvaltningsberättelse angivit omfattningen av de ideella 

arbetsinsatserna som förekommit under året, såsom BFNAR och FRII rekommenderar. Röda 

korset har dock gått ett steg längre än de övriga organisationerna i Sverige då de även valt att 

värdera de frivilliga arbetsinsatserna som förekommit under året.   

Slutsats: Organisationerna i Sverige följer BFNAR och FRII:s rekommendationer. 

  

Inom Läkare utan gränser har det inte skett några större förändringar i redovisningens 

utformning av frivilligt arbete mellan åren 2005 till 2008. Inom Plan är det bara Australien 

som förändrar sitt sätt att redovisa frivilligt arbete över tid, till att bli mer detaljerat för senare 

år. De andra organisationernas redovisning av frivilligt arbete är oförändrat för samtliga 

studerade räkenskapsår. För Röda Korset organisationernas redovisning av frivilligt arbete 

sker det inga förändringar över tid. Samtliga organisationer följer samma typ av upplägg inom 

respektive organisation för redovisning av frivilligarbete. För UNICEF sker några 

förändringar år 2008, då Storbritannien börjar redovisa frivilligt arbete samt USA utökar 

informationen om frivilligt arbete, men är för tidigare år oförändrat. Genom denna 

information kan vi inte urskilja någon härmande påverkan då förändringarna över tid inte är 

så stora och vi kan likaså inte urskilja att förändringarna efterliknar någon annan organisation 

i samma omgivning. Slutsats: mellan åren 2005 och 2008 sker inga förändringar eller stora 

förändringar för de flesta av studiens undersökta organisationer. Där förändringar skett, 

förekommer de som störst för räkenskapsåret 2008.   

 

Skillnader mellan organisationerna i olika länder där rekommendationer finns, beror på att 

organisationerna följer de rekommendationer som finns i landet. Påtryckningar på 

organisationerna som gör att de följer rekommendationerna kan upplevas som påtvingande då 

rekommendationerna finns för att organisationerna ska kunna följa god redovisningssed, som 

måste följas i samtliga länder. Då ingen av de studerade organisationerna tillfrågats varför de 

redovisar frivilligt arbete på ett visst sätt, kan vi inte dra en slutsats om att 

rekommendationerna faktiskt påverkat organisationernas redovisning på ett påtvingande sätt. 

Däremot kan vi urskilja ett mönster för organisationerna i olika länder där redovisning av 

frivilligt arbete efterliknar de rekommendationer som finns i respektive land.  

 

De studerade organisationerna redovisar främst efter respektive lands rekommendationer, men 

i ett flertal organisationer ges mer information om frivilligt arbete än vad 

rekommendationerna anger. I Röda Korset Sverige och Storbritannien förekommer utförlig 

information om frivilliga insatser och även UNICEF, Plan och Läkare utan gränser i 

Australien ger utförlig information om frivilligt arbete, trots att det inte finns några 

redovisningsstandarder för ideella organisationer i Australien. Det förekommer även att 

organisationerna redovisar mindre än vad rekommendationerna uppger. Detta gäller för Plan 

USA som inte alls inkluderar frivilligt arbete i sina årsrapporter, samt för övriga 

organisationer i USA, där ingen redovisat antalet frivilliga arbetare, vilket FASB 

rekommenderar organisationerna att göra. Connolly et al. (2000) nämner i sin studie att 

organisationer legitimt kan ignorera vissa aspekter av rekommendationerna om de exempelvis 

uppfattas som betungande för organisationen. Anledningen till att de studerade 

organisationerna valt att redovisa antingen mer eller mindre än vad rekommendationerna 

anger beror på att rekommendationerna för de olika länderna är frivilliga och därmed kan 

organisationerna själva besluta vilken information som ska framgå gällande frivilligt arbete i 

årsrapporterna. Organisationerna kan därför påverkas av andra faktorer än 

rekommendationerna i valet för redovisningens utformning av frivilligt arbete. Slutsats: Vi 

kan se tydliga skillnader gällande vad organisationerna har valt att redovisa dock har vi via 

denna studie inte kunnat urskilja vad dessa skillnader beror på. 



50 
 

9. Studiens begränsningar/diskussion  

  
I vår undersökning har vi inte helt lyckats besvara vår tredje problemformulering, Vad beror 

eventuella skillnader i årsredovisningen på mellan olika ideella organisationer?  En 

förklaring till detta är att vi vår studie endast undersökt hur insamlingsorganisationerna 

redovisat frivilligt arbete i sina årsredovisningar. Med den införskaffade informationen har vi 

inte kunnat förklara vilka faktorer insamlingsorganisationerna påverkats av vid upprättandet 

av sina årsrapporter. Vår analys gällande denna punkt består därmed främst av antaganden 

eftersom vi inte kunnat applicera vår empiri på vår teoretiska referensram. 

 

För att besvara vår tredje problemformulering hade vi behövt gå djupare in på studien och 

studerat vilka faktorer insamlingsorganisationerna påverkas av vid utformningen av sina 

årsrapporter. Genom att mer ingående studera vilka faktorer insamlingsorganisationerna 

påverkas av hade vi bättre kunnat tillämpa den institutionella teorin och därmed undersökt om 

påverkningarna varit påtvingande, normativa eller härmande. På så vis hade vår analys och 

slutsats gällande denna punkt blivit mer trovärdig då de hade grundats på ett mer tillförlitligt 

material. 

 

Även valet av de undersökta åren kan ha påverkat resultatet. Om vi i studien valt att gå ännu 

längre tillbaka och undersöka årsrapporter från tidigare år än 2005 så kan det innebära att vi 

lättare kunde upptäcka eventuella härmande påtryckningar eller sett om samtliga 

organisationer börjat redovisa frivilligt arbete då rekommendationerna gavs ut. Utifrån 

studiens resultat kommer vi fram till att ideella organisationer tenderar att redovisa frivilligt 

arbete efter de rekommendationer som ges i varje land. Några organisationer väljer att frångå 

eller delvis frångå rekommendationerna, vad detta beror på går inte att ge ett tydligt svar på då 

vi inte mer ingående granskat organisationerna i studien. Förslagsvis är att de ideella 

organisationerna imiterar varandra, där osäkerhet styr en organisation till att härma en annan. 

Då inga stora förändringar skett mellan räkenskapsåren 2005 till 2008 går det inte att dra en 

sådan slutsats utifrån de studerade åren.   

 

I denna studie har vi inte utfört några intervjuer med någon av de studerade organisationerna. 

En mer djupgående studie med intervjuer hos utvald organisationer skulle därför eventuellt 

kunna besvara frågan varför organisationer inte helt och hållet följer landets 

rekommendationer. Där organisationerna jämförs med de andra studerade länderna inom 

samma organisation går det utifrån studien inte att dra några slutsatser om härmande 

påtryckningar varit orsakande faktor till redovisningen av frivilligt arbete. 

 

I Australien förekommer stora variationer mellan organisationerna för redovisningen av 

frivilligt arbete. Som tidigare nämnts borde organisationerna påverkas av andra faktorer, då 

landet inte har några enhetliga redovisningsregler för ideella organisationer. I analysen har vi 

delvis hänvisat till Institute of Chartered Accountants in Australia som kan ha påverkat 

redovisningens utformning, men då vi inte vet hur pass stor auktoritet och påverkan Institutet 

har på ideella organisationer, är det svårt att bedöma om det varit en avgörande faktor för 

insamlingsorganisationernas redovisning. Då Australien inte har någon synlig profession att 

utgå ifrån vid utformning av tilläggsupplysningar om frivilligt arbete, kan det därför vara 

intressant att se varför organisationerna redovisar som de gör och vilka faktorer som påverkat 

redovisningens utformning gällande frivilligt arbete.       
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UNICEF Australien har redovisat ett ekonomiskt värde i resultaträkningen över frivilliga 

insatser. Då landet inte har några rekommendationer om detta så kommer påtryckningen från 

andra faktorer. Vad som påverkat organisationen går utifrån studien inte att få svar på, men 

likt UNICEF Storbritannien och USA, som redovisat ett ekonomiskt värde i resultaträkningen 

kan härmande påtryckningar från dessa organisationer vara orsaken till varför UNICEF 

Australien redovisar ett ekonomiskt värde på de frivilliga insatserna. Den bakomliggande 

faktorn till den härmande påtryckningen torde då uppkomma på grund av osäkerhet, dä 

organisationen inte har några rekommendationer att följa.  

 

I USA frångår organisationerna delvis FASB rekommendationer i avseendet att FASB 

rekommenderar organisationerna att redovisa omfattningen av frivilliga insatser. Tidigare 

forskning hävdar att detta kan bero på att organisationerna legitimt ignorerar denna 

information då den kan uppfattas som betungande för organisationen (Connolly et al. 2000), 

men det kan även bero på att informationen inte finns att tillgå i organisationens 

redovisningssystem eller att organisationerna inte är medvetna om vilken information som 

användarna efterfrågar. (Hyndman et al. 2001) En mer djupgående studie kan eventuellt 

besvara varför organisationerna i USA väljer att bortse från denna rekommendation, vilket vår 

studie inte kunnat besvara utifrån det insamlade materialet. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

 

 Endast ett land med utvalda ideella organisationer skulle kunna studeras för att få en 

djupare studie, där organisationerna granskas mer ingående och resultatet kan ge mer 

detaljerad information över organisationernas sätt att redovisa frivilligt arbete. 

 

 Tillika ovanstående förslag, skulle även en utvald organisation djupare studeras, där 

skillnader och likheter belyses över organisationens sätt att redovisa frivilligt arbete i 

olika länder där organisationerna verkar.  

 

 Att närmare undersöka de ideella organisationernas utförandeformer av att redovisa 

frivilligt arbete i Australien. Intressant är att undersöka vad som påverkar 

organisationernas redovisning eftersom Australien inte har några enhetliga 

redovisningsstandarder för ideella organisationer.  
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Röda Korset Storbritannien Årsredovisning 2007 

Röda Korset Storbritannien Årsredovisning 2006 

Röda Korset USA Årsredovisning 2008/2009 

Röda Korset USA Årsredovisning 2007/2008 

Röda Korset USA Årsredovisning 2006/2007 

Röda Korset USA Årsredovisning 2005/2006 
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Läkare utan gränser Sverige Årsredovisning 2007 

Läkare utan gränser Sverige Årsredovisning 2006 

Läkare utan gränser Sverige Årsredovisning 2005 
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Läkare utan gränser USA Årsredovisning 2005 

 


