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Förord   

Detta är en magisteruppsats skriven vid Mälardalens Högskola. Det har varit givande och 

lärorikt att skriva denna uppsats men även krävande vid vissa tillfällen. Därför vill vi tacka 

alla inblandade som hjälpt oss. Vi vill börja med att tacka vår respondent Johan Ohlin på SOS 

Barnbyar för att han ställde upp på intervju och för det trevliga bemötandet vi fick i 

Stockholm. Även Greta Anehamn på Röda Korset ska ha ett stort tack för att hon ställde upp 

på intervju och svarade på våra frågor. Vi vill även tacka vår handledare Esbjörn Segelod och 

våra opponenter som gav oss värdefulla råd och tips på vägen. Utan er hjälp hade vi inte 

kunnat åstadkomma denna uppsats.  
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Background and problem 

The biggest difference between companies and non-profit organizations are their purposes. 

Companies’ purpose is to generate profit to the shareholders. Non-profit organizations do not 

have any shareholders and their purpose is to offer service to receivers of benefits.  

There are a lot of non-profit organizations today and the competition for the donations is 

rough. Non-profit organizations can influence the publics’ decision of who to support by 

creating a financial reporting that appeal to the public. 

Purpose 

The purpose of this essay is to examine how non-profit goals are measured in non-profit 

organizations and if there are a practice on the subject. 

Methodology 

We choose a qualitative approach as we wanted to understand the reality by explaining it with 

words. The choice of a qualitative approach was enhanced by the fact that we used interviews 

and analyzed sources, which are two of the techniques used in the qualitative approach. 

Theory 

Our theoretical studies primarily contain non-profit organizations distinctive characteristics 

and how they are regulated. We also discuss key performance indicators and other measures 

of performance. 

Conclusion 

Non-profit organizations are good at handle revenues and costs in accordance to SFI:s 

outlines. Non-profit organizations have in some parts failed to progress in the design of 

financial reports. Development of key performance indicators is also needed to be able to 

demonstrate successfulness. 
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Problembakgrund 

Den största skillnaden mellan vinstdrivande företag och välgörenhetsorganisationer är deras 

syften. Vinstdrivande företags syfte är att generera vinst till aktieägarna. I 

välgörenhetsorganisationer finns dock inga aktieägare och deras syfte är istället att 

tillhandahålla service åt bidragstagare. 

Det finns många välgörenhetsorganisationer och konkurrensen om givarnas bidrag är hård. 

Välgörenhetsorganisationer kan påverka allmänhetens beslut om vilken organisation de ska 

stödja genom att skapa en finansiell rapportering som tilltalar allmänheten. 

Syfte  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ideella mål mäts i välgörenhetsorganisationer 

samt om det finns någon praxis inom området. 

Metod 

Vi valde en kvalitativ ansats då vi vill förstå verkligheten genom att beskriva den med ord. 

Valet av kvalitativ ansats förstärks av den anledning att vi använt oss av respondent intervjuer 

och analyserat källor vilka är två av teknikerna som används i den kvalitativa ansatsen. 

Teori 

I den teoretiska referensramen behandlar vi främst ideella organisationers särdrag och hur de 

regleras. Vi tar även upp nyckeltal och andra prestationsmått. 

Slutsats 

Välgörenhetsorganisationer är duktiga på att hantera intäkter och kostnader efter SFI:s 

riktlinjer. Välgörenhetsorganisationer har till viss del hamnat på efterkälken i utformning av 

finansiella rapporter. Dessutom krävs utveckling av prestationsmått för 

välgörenhetsorganisationer för att kunna presentera framgång.  



 

 

Innehåll 

1. Inledning ........................................................................................................................1 
1.1. Bakgrund ..................................................................................................................1 

1.2. Problemdiskussion ...................................................................................................1 
1.3. Syfte .........................................................................................................................2 

1.4. Avgränsningar ..........................................................................................................2 
2. Metod .............................................................................................................................3 

2.1. Tillvägagångssätt ......................................................................................................3 
2.2. Urval ........................................................................................................................3 

2.3. Primär- och sekundärdata .........................................................................................4 
2.4. Val av metod ............................................................................................................4 

2.5. Intervjuer ..................................................................................................................5 
2.6. Validitet & Reliabilitet .............................................................................................5 

2.7. Metod- och källkritik ................................................................................................5 
3. Referensram....................................................................................................................7 

3.1. Ideella föreningar .....................................................................................................7 
3.2. Ideella organisationers särdrag................................................................................ 10 

3.3. Vinstbegreppet ....................................................................................................... 13 
3.4. Mått på framgång ................................................................................................... 13 

3.5. Eget kapital samt intäkter och kostnader ................................................................. 14 
3.6. Mål......................................................................................................................... 14 

4. Presentation av intervjuer .............................................................................................. 15 
4.1. Respondenter .......................................................................................................... 15 

4.2. Vinstbegreppet ....................................................................................................... 15 
4.3. Mått på framgång ................................................................................................... 16 

4.4. Eget kapital samt intäkter och kostnader ................................................................. 17 
4.5. Mål......................................................................................................................... 18 

4.6. Övrigt ..................................................................................................................... 18 
4.7. Sammanfattning ..................................................................................................... 19 

5. Granskning av årsredovisningar .................................................................................... 21 
5.1. Utgångspunkt ......................................................................................................... 21 

5.2. Organisationernas bakgrund ................................................................................... 21 
5.3. Sammanställning av granskning av årsredovisningar .............................................. 22 

6. Analys .......................................................................................................................... 27 
6.1. Vinstbegreppet ....................................................................................................... 27 

6.2. Mått på framgång ................................................................................................... 27 
6.3. Eget kapital samt intäkter och kostnader ................................................................. 28 

6.4. Mål......................................................................................................................... 29 
6.5. Övrigt ..................................................................................................................... 29 

7. Slutdiskussion ............................................................................................................... 31 
8. Slutsats ......................................................................................................................... 33 

8.1. Förslag till vidare studier ........................................................................................ 33 
 

Källförteckning 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bilaga 2 - FRIIS:s demoexempel på resultat- och balansräkning 

Bilaga 3 – Mall för granskning av årsredovisning 



 

1 

 

1. Inledning 

I detta inledande kapitel av uppsatsen kommer vi att presentera bakgrunden till 

ämnet. Därefter kommer vi att behandla ett problemområde som leder oss in på en 

frågeställning och ett syfte. 

1.1. Bakgrund 

Den moderna ideella sektorn hade sitt genombrott under första hälften av 1800-talet. 

Från mitten av 1800-talet fram till början av 1900-talet skedde en snabb utveckling i 

Sverige som hade hamnat på efterkälken. Befolkningen växte väldigt fort mellan 

åren 1850 och 1920. Det skedde till stor del på grund av industrialisering som 

skedde. Under samma period bildades tre inflytelserika folkrörelser: frikyrkorna, 

nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. (Wijkström & Lundström 2002, s. 112ff) 

År 2002 uppskattades det totala antalet föreningar i Sverige till ca 180 000. Av dessa 

organisationer saknade 85 procent helt anställda. Mindre än en halv procent av de 

ideella organisationerna i Sverige hade 20 anställda eller fler. Dessa större 

organisationer stod däremot för mer än 80 procent av sektorns totala kostnadsmassa. 

(Wijkström & Lundström 2002, s. 180) 

Den ideella sektorn är mycket stor och bidrar i genomsnitt med fem procent av 

bruttonationalprodukten i åtta undersökta länder, Australien, Belgien, Frankrike, 

Japan Kanada, Nya Zeeland, Tjeckien och USA. Den ideella sektorn växer dessutom 

mer än de undersökta ländernas bruttonationalprodukt. (Wagner 2008)  

Det finns många olika typer av ideella föreningar. Allt från fackförbund och 

branschorganisationer till välgörenhetsorganisationer som Cancerfonden och Röda 

korset klassificeras som ideella föreningar. (www.kpmg.se) En 

välgörenhetsorganisation är, enligt Hooper et al (2008), en organisation som inte är 

vinstdrivande samt har regler som inte tillåter att pengar, egendom eller andra 

förmåner delas ut till sina medlemmar. 

Den största skillnaden mellan vinstdrivande företag och välgörenhetsorganisationer 

är deras syften. Vinstdrivande företags syfte är att generera vinst till aktieägarna. I 

välgörenhetsorganisationer finns dock inga aktieägare och deras syfte är istället att 

tillhandahålla service åt bidragstagare. Vinstbegreppet är då inte relevant eftersom 

skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör inget prestationsmått i en ideell 

organisation. Pengar ska användas och inte förräntas. (Gustafson 2002, s. 10) 

1.2. Problemdiskussion 

Den externa redovisningens främsta syfte är att förmedla information om företagets 

ekonomi till organisationens intressenter, främst intressenter utanför företaget. Det 

kan tyckas enkelt att veta hur redovisningen bör utformas för att tillfredsställa 

informationsbehovet men olika intressenter, ägare, långivare, leverantörer med flera, 

http://www.kpmg.se/
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har olika informationsbehov. Informationsbehovet kan till och med skilja sig från 

individ till individ inom samma grupp. (Smith 2006, s. 17)   

Från och med årsbokslutet 2001 har vi nya regler i Sverige för ideella föreningar och 

deras ekonomiska redovisning. I Sverige har det tidigare inte funnits någon 

lagstiftning som reglerar ideella föreningars bildande och verksamhet, trots ett antal 

försök under 1900-talet. (Wijkström & Lundström 2002, s. 23) Lagen innehåller 

förändringar när det gäller ideella föreningars skyldighet att följa regler om 

bokföring. En ideell förening som bedriver näringsverksamhet är sedan tidigare 

redan bokföringsskyldig men den nya lagen kräver att föreningar som bedriver 

näringsverksamhet nu även blir skyldig att följa bokföringslagen för hela sin 

verksamhet, det vill säga även för den rent ideella delen av verksamheten. Den nya 

lagen betyder även att föreningar som är moderföretag i en koncern eller har stora 

tillgångar blir bokföringsskyldiga. (Bokföringsnämnden, s. 3) Det finns idag väldigt 

många välgörenhetsorganisationer och konkurrensen om givarnas bidrag är hård. 

Hooper et al (2008) menar att välgörenhetsorganisationer kan påverka allmänhetens 

beslut om vilken organisation de ska stödja genom att skapa en finansiell 

rapportering som tilltalar allmänheten. Det är svårare för välgörenhetsorganisationer 

att visa framgång då nyckeltal som räntabilitet och soliditet inte är relevanta. 

(Gustafson 2006, s. 12) Detta leder till vår frågeställning: 

 Vilka mål mäts i välgörenhetsorganisation? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ideella mål mäts i 

välgörenhetsorganisationer samt om det finns någon praxis inom området. 

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka tio svenska välgörenhetsorganisationer för att ge ett 

representativt urval. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi tillvägagångssätt samt val av metod. Vi tar även upp kritik 

mot vårt val av metod samt våra källor. 

2.1. Tillvägagångssätt 

Före uppsatsarbetets början sökte vi efter ett intressant ämne vår uppsats kunde 

behandla. Efter en del förslag och funderande fastnade vi för ett förslag från KPMG:s 

hemsida. Nämligen att undersöka ideella mål och hur de mäts. 

I början av uppsatsarbetet studerade vi sekundära källor som vetenskapliga artiklar 

och litteratur som berör ämnet för att få en djupare kunskap om området.  

Det teoretiska materialet har vi hämtat från olika läroböcker och artiklar. Det 

empiriska materialet har vi hämtat från de undersökta välgörenhetsorganisationernas 

årsredovisning från 2006. För att få djupare kunskaper om ämnet och närmare 

förklaringar av det ekonomiska arbetet på välgörenhetsorganisationer har vi valt att 

göra intervjuer med personer som är kunniga på området och arbetar i en 

välgörenhetsorganisation eller i en branschorganisation. 

2.2. Urval 

När vi gjorde urvalet av vilka välgörenhetsorganisationer utgick vi från en tio-i-

topplista med de organisationer som samlade in mest. Listan följer nedan. Alla 

belopp är i miljoner kronor. 

Organisation  2007  2006 

1. Cancerfonden  410  360 

2. Rädda Barnen  320  311 

3. Röda Korset  282  275 

4. Plan Sverige  209  209 

5. SOS-Barnbyar  200  183 

6. Unicef Sverige  200  182 

7. Svenska kyrkan  180  186 

8. Världsnaturfonden WWF 157  114 

9. Barncancerfonden  143  113 

10. Läkare Utan Gränser 143  123 

 

(Zachrison, E., Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 2008) 

 

De organisationer som hade publicerat sin årsredovisning på sin hemsida sparade vi i 

elektronisk form och de som inte hade publicerat den kontaktade vi via mail för att få 

den i pappersform. 
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2.3. Primär- och sekundärdata 

För att kunna producera kunskap behövs data. Kunskap får vi när olika typer av data 

sammanförs och bearbetas. En bred indelning av olika typer av data är primärdata 

och sekundärdata. Primärdata är information utredaren själv har samlat in. 

Primärdata kan samlas in genom exempelvis intervjuer och enkäter. (Artsberg 2005, 

s.45) 

Med sekundär data menas att informationen redan finns i befintliga dokument. 

Exempelvis är artiklar, böcker och årsredovisningar källor för sekundärdata 

(Lundqvist & Skärvad 1999, s. 131) Ingenting i sig är primär eller sekundärdata utan 

en källa blir det ena eller det andra beroende på hur den används. Artsberg (2005, s. 

45) Medan Lundahl & Skärvad (1999, s. 131) klassificerar årsredovisningar som 

sekundärdata menar Artsberg (2005, s. 47ff) att årsredovisningar likväl kan vara 

primärdata. 

2.4. Val av metod 

Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på. Genom att använda 

olika metoder kan vi förbättra vår förmåga att göra upptäckter. Det möjliggör att vi 

kan se orsakerna bakom händelserna, åsikterna bakom handlingarna och de 

kollektiva eller sociala strukturernas betydelse för individers och gruppers åsikter 

och handlingar. (Halvorsen 1992, s. 13)  

2.4.1. Kvalitativ och kvantitativ metod 

Forskningsansatsen kan vara kvalitativ eller kvantitativ. De två tillvägagångssätten 

utesluter inte varandra utan genom att kombinera deras styrkor och svagheter stärka 

varandra. (Holme & Solvang 1997, s. 76) Den kvalitativa metoden omfattar olika 

tekniker. Metoden kan ses som ett begrepp för tillvägagångssättet där flera olika 

tekniker mer eller mindre kombineras. De fem teknikerna är direkt observation, 

deltagande observation, informant och respondentintervjuer samt analys av källor. 

Utgångspunkten är de fördomar och den förförståelse som forskaren har. 

Förförståelse är den uppfattning forskaren har om en företeelse som denne fått 

genom egna erfarenheter, utbildningar eller vetenskapligt arbete. Fördomar är socialt 

grundade subjektiva uppfattningar om det fenomen som ska studeras. (Holme & 

Solvang 1997, s. 91ff)  

Kvantitativ forskning är forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller 

insamling och analys av data. (Bryman 2002, s. 35) Denna forskningsstrategi handlar 

ofta om insamling av numeriska data och har en förkärlek för det naturvetenskapliga 

synsättet. (Bryman 2002, s. 77) 

Vi har valt en kvalitativ ansats då vi vill förstå verkligheten genom att beskriva den 

med ord. Valet av kvalitativ ansats förstärks av den anledning att vi använt oss av 

respondentintervjuer och analyserat källor vilka är två av teknikerna som används i 

den kvalitativa ansatsen. 
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2.5. Intervjuer 

Vid intervjun användes vår intervjuguide. Intervjuerna genomfördes av en semi-

strukturerad metod. Det innebär att intervjuarna använder en intervjuguide med 

relativt specifika ämnen som ska behandlas under intervjun. Respondenten har 

däremot en stor frihet tala fritt och utforma svaren på sitt eget sätt. (Bryman 2002, s. 

301) Intervjuguiden (se bilaga 1) har skapats utifrån modellen som presenteras under 

rubriken Ideella organisationers särdrag i referensramen. 

Bandinspelade intervjuer innehåller detaljer om de exakta ord som den intervjuade 

använde och minskar risken för missförstånd. (Denscombe 2004, s. 128) För att öka 

exaktheten i informationen från respondenterna användes bandspelare under 

intervjuerna.  

2.6. Validitet & Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet innebär att 

oberoende undersökningar skulle ge samma resultat. (Halvorsen 1992, s. 41) 

Reliabilitet kan kort förklaras med tillförlitlighet, det handlar om huruvida resultaten 

blir desamma om undersökningen genomförs på nytt eller om det kan påverkas av 

tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar. Vid kvantitativ undersökning blir 

reliabilitet aktuellt, då kan forskaren vara intresserad av huruvida måttet som har 

framräknats är stabilt eller inte. (Bryman 2001, s.43). Reliabiliteten kan anses vara 

hög då våra intervjurespondenter är kunniga och erfarna inom området och skulle vid 

ett annat tillfälle gett samma information. Dessutom har vi använt oss av respektive 

organisations årsredovisning för 2006 där informationen är fastställd och är 

densamma även om undersökningen skulle göras vid ett annat tillfälle. 

Validitet kan förklaras som giltighet eller relevans. Utmaningen är att samla in data 

som är relevanta för den aktuella problemformuleringen. (Halvorsen 1992, s. 41). 

Validet kan i flera avseenden vara det viktigaste forskningskriteriet. En bedömning 

om de slutsatser som skildrats har ett sammanhang eller inte, det är det validitet går 

ut på (Bryman 2001, s.43). Vi anser att validiteten i vårt arbete är hög då den 

information vi samlat in är relevant till problemformuleringen. Informationen kan 

anses relevant då vi använt en intervjuguide för intervjun där frågorna är relaterade 

till problemområdet och informationen vi valt att granska i årsredovisningarna även 

den är relevant till problemområdet. 

2.7. Metod- och källkritik 

Då vi har använt oss av data som någon annan möjligen har samlat in i ett annat syfte 

än vårt, finns risken att den blivit vinklad eller till och med att vissa faktorer 

uteslutits helt. Det kan finnas brister i vår intervjuteknik, främst beroende på vår brist 

av erfarenhet när det gäller intervjuer. Det är därför möjligt att respondenterna 

påverkats något av vårt uppträdande eller sättet vi har ställt frågorna på. 
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Vid insamlingen av information har vi varit medvetna om att sekundärdata kan vara 

objektiva men även avsiktligt vinklade eller ofullständiga. Detta gäller även vid 

intervjuer. Då vi endast intervjuade två personer finns det risk att vår utgångspunkt 

vid granskningen av årsredovisningarna påverkades av deras åsikter. De personer vi 

intervjuade gav oss en positiv bild av verksamheten. Det kunde vara motsatsen om vi 

exempelvis intervjuat andra personer i andra föreningar. Vi är medvetna om att det är 

möjligt att en annan respondent skulle ha gett ett annorlunda svar. 
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3. Referensram 

I det här kapitlet finns den teoretiska referensram denna uppsats bygger på. Kapitlet 

kommer främst att behandla ideella organisationers särdrag och hur de regleras. 

Informationen i detta kapitel ska hjälpa oss svara på vår frågeställning. 

3.1. Ideella föreningar 

3.1.1. Lagstiftning 

Det finns ingen central civilrättslig lagstiftning för ideella föreningar. Det har genom 

åren gjorts flera försök till att införa en specifik lag för ideella föreningar men ingen 

har antagits.  Hemström (2007, s. 96) menar att det finns flera skäl till detta. Det 

första är att ideella föreningar har tagit ställning mot en allmän lagstiftning då de 

menar att det skulle fungera som en tvångströja. De har dessutom haft stöd av de 

politiska partierna som även de skulle innefattas av en allmän lag. För det andra är 

kategorin ideella föreningar mycket olikartad. Med det menas att ideella föreningar 

omfattar alltifrån fackliga organisationer med hundratusentals medlemmar till 

sällskapsorganisationer med några få medlemmar. Organisationerna är med andra 

ord av så skilda slag att reglerna skulle behöva vara väldigt olika. Ideella 

organisationer står dock inte utanför rättsystemet utan domstolarna har i sin dömande 

verksamhet fastställt hur reglerna ser ut. 

3.1.2. Bildande 

En ideell förening blir juridisk person redan då den bildas. När den ideella 

föreningen blivit juridisk person kan den som sådan förvärva rättigheter och ikläda 

sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. För att det 

ska föreligga en ideell förening i juridisk mening krävs att ett antal individer har gått 

samman för att i organiserade former samverka för en gemensam målsättning. Det 

finns inte uttalat någonstans hur många medlemmar som krävs för att en ideell 

förening ska klassificeras som juridisk person. Hemström menar att det finns två 

alternativ, antingen två eller tre medlemmar. Han motiverar alternativet två 

medlemmar med att en ideell förening är en organisation för samverkan mellan ett 

antal rättssubjekt och alternativet tre medlemmar med att det rimligen inte ska krävas 

fler medlemmar för ideella föreningar än vad som krävs för ekonomiska föreningar. 

Avtal om samverkan måste ha formaliserats i form av stadgar. Stadgarna är vanligen 

skriftliga men detta är inte nödvändigt. (Hemström 2007, s.96ff) 

3.1.3. Definitioner och kriterier 

De ideella föreningarna kännetecknas av att de inte kombinerar ekonomisk 

verksamhet med syftet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det går att 

tyda tre olika typer av ideella föreningar. Den första är föreningar som genom icke-

ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen. Exempel på 

föreningar som faller in under denna kategori är fackföreningar och 

hyresgästföreningar. En fackförening företräder sina medlemmar när kollektivavtal 
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ska upprättas. Detta klassificeras inte som ekonomisk verksamhet. Den andra typen 

är föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen, till 

exempel religiösa samfund, politiska partier och sällskapsföreningar. Dessa kallas 

ofta rent ideella föreningar. I den tredje kategorin återfinns exempelvis 

hemslöjdsföreningar. Det är föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar 

ekonomisk verksamhet. (Hemström 2007, s.97) 

I ett stort internationellt projekt kallat The Johns Hopkins Comparative Nonprofit 

Sector Project arbetades en definition fram för vilka kriterier som ska uppfyllas för 

att en organisation ska benämnas som ideell: 

 Vara formell: Institutionaliserad till viss grad genom att ha en styrelse, 

skrivna stadgar samt regelbundna möten eller aktiviteter. 

 Vara privat: Innebär att den är separerad från staten i institutionell mening. 

 Inte dela ut sitt ekonomiska överskott: Den ska inte ge del av det ekonomiska 

överskottet i form av vinst till någon form av ägare eller huvudmän. 

 Vara självstyrande: Den ska vara förmögen att själv kontrollera den egna 

verksamheten och inte del av vinstdrivande verksamhet 

 Ha inslag av idealitet: Organisationen ska ha någon form bidrag eller frivillig 

medverkan av betydelse från privatpersoner, exempelvis genom ideellt arbete 

eller privata gåvor. 

(Wijkström & Lundström 2002, s. 8) 

3.1.4. Välgörenhetsorganisationer 

En välgörenhetsorganisation kan definieras som en organisation som inte är 

vinstdrivande eller gynnar någon medlem samt har regler som inte tillåter att pengar, 

egendom eller andra förmåner delas ut till sina medlemmar. (Hooper et al, 2008) 

Generellt sett kommer välgörenhetsorganisationers intäkter från försäljning av varor 

och tjänster eller från gåvor och bidrag från myndigheter, näringslivet eller 

privatpersoner. (Dropkin & Hayden 2001, s. 7) 

Det finns tusentals välgörenhetsorganisationer över hela världen. Dessa 

organisationer försöker varje dag att nå ut till potentiella bidragsgivare för att samla 

in pengar till deras sak. Att välja vilken välgörenhetsorganisation man ska stödja blir 

ett allt större dilemma för allmänheten. Ett sätt att utmärka sig är att utforma en 

användarvänlig finansiell rapportering som tilltalar allmänheten. Genom att göra sin 

redovisning mer lättillgänglig för allmänheten ökar insynen i organisationen och 

inger förtroende för bidragsgivarna. (Hooper et al, 2008) 
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En sammanställning gjord av branschorganisationen Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd (vidare FRII) visar att det samlade belopp svenska folket skänkte till 

landets insamlingsorganisationer under 2005 uppgick till 5,3 miljarder kronor. Det 

var en ökning på 32 procent jämfört med föregående år. Den summan innebär att 

varje hushåll i Sverige bidrog med ca 1300 kronor. Företag bidrog med tre procent av 

beloppet. (www.frii.se)   

Svenska välgörenhetsorganisationer granskas och kontrolleras av Stiftelsen för 

Insamlingskontroll (vidare SFI). (www.frii.se)  

3.1.5. Stiftelsen för Insamlingskontroll 

Stiftelsen för Insamlingskontroll granskar och godkänner organisationer som vill ha 

ett 90-konto. 90-konton är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett 

ansvarsfullt sätt samt att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. 90-

konton ska garantera att en viss procentuell del ska gå till ändamålet. SFI:s syften är 

att verka för att insamlingar bland allmänheten för välgörande ändamål sker under 

betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda 

marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga 

metoder för insamlingskontroll utvecklas. 

SFI ställer vissa krav på organisationer som vill ha 90-konton. Kraven är att 

 organisationen ska ha sitt säte i Sverige, 

 ändamålet med insamlingen måste vara bestämt så att det går att kontrollera, 

 insamlingarna ska ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga 

personer, 

 organisationen måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. 

SFI är en stiftelse med svenska arbetsmarknadens centralorganisationer som 

huvudmän, LO, SACO, TCO FAR SRS (tidigare endast FAR) och Svenskt 

Näringsliv. Stiftelsen leds av en styrelse där varje huvudman får utse varsin ledamot 

och ersättare. (www.insamlingskontroll.se)  

3.1.6. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 

FRII är en gemensam branschorganisation för de svenska 

insamlingsorganisationerna. De har 83 medlemsorganisationer, däribland flera av de 

stora såsom Rädda Barnen, Röda Korset och Cancerfonden. FRIIS:s uppgifter är att 

verka för ett gynnsamt klimat i Sverige för frivilligarbete och för insamling bland 

allmänheten samt att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i 

insamlingsarbetet. (www.frii.se)   

http://www.frii.se/
http://www.frii.se/
http://www.insamlingskontroll.se/
http://www.frii.se/
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3.1.6.1. FRII:s kvalitetskod 

FRII har i samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers tagit fram en 

kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer. Koden ska bli ett uttryck för god 

sed för verksamheten bland FRII:s medlemsorganisationer. Insamlingsorganisationer 

ska rapportera enligt kodens principer senast för det verksamhetsår som inleds efter 

31 december 2008 eller så snart de har möjlighet att göra så. Syftet med koden är att 

öka transparensen och öppenheten och därigenom stärka förtroendet för de 

organisationer som följer koden. Syftet är också att bidra till ökad professionalitet, 

förbättrad styrning, ledning och kontroll samt se till att det finns strukturer för 

utvärdering av organisationernas verksamhet.  

Kvalitetskoden lägger tonvikt på mål och måluppfyllelse i organisationen samt hur 

organisationen styrs och leds. Den tar även upp etiska regler samt uppföranderegler 

gällande organisationens omgivning, exempelvis leverantörer. Koden bygger på följ 

eller förklara-principen. Organisationerna ska beskriva vilka delar de följer samt 

motivera varför de väljer att inte följa vissa delar.  

Initiativet till koden kommer från FRII men organisationerna i branschen har själva 

sett behovet av att öka transparensen och öppenheten. FRII har hämtat viss 

inspiration från svensk kod för bolagsstyrning som i sin tur bygger på 

aktiebolagslagen. Någon liknande lag finns inte för ideella organisationer och 

föreningar utan bolagsstyrning för aktiebolag kan motsvaras av ”good governance” i 

de ideella organisationerna. Liknande koder finns däremot i flera länder, däribland 

Nederländerna och Storbritannien.  

(www.frii.se)   

3.1.7. Sida 

Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, Sida, är en statlig myndighet som 

lyder under utrikesdepartementet. De har som mål att bidra till att skapa 

förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. De arbetar 

självständigt med detta inom de ramar som satts upp av riksdag och regering. Deras 

personal består av cirka 900 personer varav 190 arbetar på utlandsmyndigheter i 44 

länder. Sida bidrog med cirka 15,7 miljarder kronor i bistånd under 2006. 

(www.sida.se)  

3.2. Ideella organisationers särdrag 

Robert K Mautz presenterade 1994 en modell över vinstdrivande företags och ideella 

organisationers olika egenskaper och hur de skiljer sig åt. Han menar att skillnaderna 

är så viktiga att de inte kan ignoreras. Modellen togs fram utifrån en studie av tre 

icke-vinstdrivande organisationer i USA. (Gustafson 2006, s. 8) 

http://www.frii.se/
http://www.sida.se/
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Egenskap Vinstdrivande företag Ideell organisation 

1. Syfte Vinst till ägarna Service åt bidragstagare 

2. Verksamheter Produktion och försäljning av 

tjänster/produkter 

Samla in pengar, service 

3. Mått på 

framgång 

Vinst, räntabilitet, finansiellt 

tillstånd 

Procent av insamlade medel som 

använts för uttalat syfte, 

insamlade medel 

4. Livskraft Beror på om kunder är nöjda 

med kvalité, pris och service 

Beror på framgång med att 

samla in pengar 

5. Syftet med 

resurser 

De förväntas bli använda i 

verksamheten för att generera 

kassainflöden som överstiger 

utgifterna och därigenom ge 

medel så att de kan ersättas 

De förväntas bli använda för att 

erbjuda tjänster som distribueras 

gratis eller till ett pris under 

anskaffningskostnad 

6. Intressenter och 

deras relationer 

Kapitalintressenter förväntar 

sig vinster, ledningen är utsatt 

för investerares kontroll, 

nöjda kunder är viktigt, 

kreditgivare och anställda har 

intressen av varierande styrka 

Bidragsgivare är viktiga, 

ledningen utsatt för kontroll 

enbart vid extrema tillstånd i 

insamlingsorganisationer 

7. Information för 

beslutsfattande 

Vinstbeloppet, räntabilitet, 

soliditet 

Andelen av använda medel av 

insamlade medel, vilka slags 

utgifter man haft, omfattningen 

av nuvarande och framtida 

behov av insamlade medel 

Tabell 1. Gustafson, A., 2006, s. 9  

(Egen bearbetning) 

3.2.1. Beroende av bidrag och anslag 

Vinstdrivande organisationer är tvungna att sälja varor och tjänster för att bringa 

intäkter. Utan försäljning kan de inte existera. Vissa icke-vinstdrivande 

organisationer får även de sina intäkter från försäljning. Detta är dock inte fallet för 

många välgörenhetsorganisationer som inte får sina intäkter från försäljning. Stödet 

kan vara både bidrag från privatpersoner och statliga bidrag. Verksamheter som är 

beroende av dessa intäkter och inte själva kan styra utgången blir väldigt sårbara 

eftersom intäkterna är opålitliga. (Anthony and Young 1994, s. 60ff) 
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Jegers och Lapsley (2001) menar att i den ideella sektorn är gåvan kärnan där en 

givare fattar beslut att dela med sig av sina finansiella medel. Det kan i praktiken 

innebära att dela med sig av sin egen tid eller att inköpa de produkter som den ideella 

organisationen finansierar verksamheten med. På mottagarsidan återfinns den ideella 

organisationen som skall fatta beslut om allt ifrån mål, vision samt vilka som skall få 

dra fördel av verksamheten. Den ideella organisationen betraktar detta vid en första 

anblick som ett vanligt ekonomiskt utbyte. Ett sådant utbyte går dock mycket djupare 

än så och den ekonomiska dimensionen överskuggas av den sociala. 

3.2.2. Otillräckliga styrmedel 

Under 1800-talet var redovisningens huvudsyfte att kontrollera medlen som en 

organisation förfogade över spenderades ansvarfullt och korrekt. Under 1900-talet 

utvecklades och breddades redovisningens användningsområde. Den ska ge 

användbar information till intressenter utanför företaget samt företagets egen 

ledning. Ideella organisationer har varit långsamma med att anamma 1900-talets syn 

på redovisningen och praxis för intern kontroll av ledningen. (Anthony & Young 

1994, s.69) 

3.2.3. Användare av finansiella rapporter 

Den externa redovisningen har som syfte att förmedla information om företagets 

ekonomi till olika användare och främst till användare utanför företaget. (Smith 

2006, s. 17) Smith menar att den grundläggande frågan måste vara hur redovisningen 

bör utformas för att på bästa sätt tillfredsställa användarnas informationsbehov. Han 

påpekar dock att enkelheten är skenbar. Olika intressenter har olika 

informationsbehov och även inom olika grupper av intressenter kan 

informationsbehovet variera, exempelvis beroende på redovisningskunskaper. (Smith 

2006, s. 17) International Accounting Standards Board (IASB) räknar upp följande 

användare av vinstdrivande organisationers finansiella rapporter: nuvarande och 

potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer och andra kreditgivare, 

kunder, statliga myndigheter samt samhället i övrigt. Dessa intressenter vill kunna 

utläsa hur lönsam verksamheten är, det vill säga hur effektivt kapitalet utnyttjas. 

Redovisningsrapporter ligger till grund för investerares beslut om de ska köpa eller 

sälja aktier i företaget. Mottagare av redovisningsrapporter från ideella 

organisationer skiljer sig dock från tidigare nämnda mottagare av 

redovisningsrapporter från vinstdrivande organisationer. Välgörenhetsorganisationers 

intressenter består främst av gåvo- och bidragsgivare. (Gustafson 2006, s. 14ff) 

I vinstdrivande organisationer finns investerare och kunder som är intresserade av 

och kontrollerar att kapitalet används effektivt. En sådan kontroll saknas i 

välgörenhetsorganisationer. Det beror på att bidrag från allmänheten liksom Sida-

bidrag inte kommer från dem som får nytta av organisationens service. 

Bidragsgivaren förväntar sig med andra ord inte avkastning tillbaka. (Gustafson 

2006, s. 15)  
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3.2.4. Problem i redovisning för välgörenhetsorganisationer 

Det finns ofta en otydlighet när det gäller hanteringen av insamlingskostnader. 

Bidragsgivare kan uttrycka viss oro över hur stor del av deras bidrag som går till 

administrativa kostnader och hur stor del som går till ändamålet. Detta gäller 

speciellt för organisationer som samlar in bidrag till ett specifikt ändamål. För många 

välgörenhetsorganisationer är detta svårt att hantera samt att visa hur stor del av 

insamlade bidrag går till administrativa kostnader. (Hooper et al 2008) 

3.3. Vinstbegreppet 

I välgörenhetsorganisationer finns inga aktieägare som kräver avkastning. Syftet med 

verksamheten är istället att tillhandahålla service åt bidragstagare. Skillnad mellan 

intäkter och kostnader är därmed inget prestationsmått och vinstbegreppet är inte 

relevant. Om organisationen har ett väsentligt över- eller underskott väcks vissa 

frågor. Vid överskott väcks frågan om organisationen verkligen använder de bidrag 

de får till det syfte de fastställt för sin verksamhet. Är det istället ett stort underskott 

finns det anledning att utvärdera om organisationen kommer upphöra eller om den 

kommer att överleva. (Gustafson 2006, s. 10) 

3.4. Mått på framgång 

3.4.1. Nyckeltal 

Nyckeltal kan beskrivas som tal som komprimerar information i syfte att göra den 

mer lättillgänglig för en användare. Komprimering kan uppnås genom att de mest 

betydelsefulla värdena från en större informationsmängd väljs ut (till exempel antal 

anställda eller omsättning) eller med relationstal (till exempel omsättning per anställd 

eller produktion per arbetstimme). Nyckeltal har flera användningsområden. De kan 

dels användas internt för utvärdering, dels kan de användas för att ge en bild av 

företaget i relation till konkurrenter i samma bransch. (www.ne.se) 

I ett företags årsredovisning är nyckeltal den viktigaste informationen för dess 

intressenter. Vinstbeloppet, räntabilitet samt soliditet utgör intressanta nyckeltal. 

(Gustafson 2006, s. 14) 

3.4.2. Prestationsmått i ideella organisationer 

För vinstdrivande företag tyder en stor vinst på framgång men då vinstbegreppet inte 

är relevant för välgörenhetsorganisationer kan inte heller förhållandet mellan vinst 

och kapital, räntabilitet, vara ett relevant begrepp. Istället föreslås att 

organisationerna mäter framgång genom att beräkna procenten av insamlade medel 

som använts för det uttalade syftet. En annan måttstock kan vara det totala insamlade 

summan. (Gustafson 2006, s. 12) 

Vinstdrivande organisationer avser till att leverera ett positivt finansiellt resultat. 

Resultatet mäter både effektivitet och måluppfyllelse. En kvantitativ analys 

möjliggörs då ett resultat uttrycks i monetära termer, den vinst företaget levererar kan 

http://www.ne.se/
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ställas i relation till de kostnader som har frambringats. Vinstmått är ett mått som 

förenklar valet av olika strategiska alternativ. I en icke-vinstdrivande verksamhet är 

det brist på tydliga mått för analysera olika tänkbara alternativ. Det är svårt att mäta 

både måluppfyllelse och prestationer i den icke-vinstdrivande verksamheten då syftet 

mestadels är att erbjuda någon form av service, vilket gör det svårt att värdesätta 

kvalitet i monetära termer. (Anthony and Young 1994, s. 52) 

SFI presenterar varje år ett antal nyckeltal för alla välgörenhetsorganisationer med 

90-konton. Dessa är  

 verksamhetsintäkter (netto) 

 avsättningar + eget kapital 

 finansnetto / totala verksamhetsintäkter 

 kostnader / verksamhetsintäkter 

 utbetalt till ändamålet / verksamhetsintäkter 

 kostnader / (verksamhetsintäkter + finansnetto) 

 utbetalt till ändamålet / (verksamhetsintäkter + finansnetto). 

(www.insamlingskontroll.se) 

3.5. Eget kapital samt intäkter och kostnader 

Syftet med eget kapital i välgörenhetsorganisationer är inte detsamma som i företag. 

Välgörenhetsorganisationers eget kapital är generellt sett till för att användas till det 

ideella syftet med organisationen medan det i företag ska ge en finansiell avkastning 

till ägarna. (Hooper et al 2008) Begreppet eget kapital är med andra ord inte relevant 

då det inte finns några intressen som liknar ägarens. Finansiärerna får ingen 

ekonomisk nytta av de pengar de bidrar med. Skillnaden mellan tillgångar och 

skulder i en ideell organisation utgör inget ägarkapital. Detta är en av de 

väsentligaste skillnaderna mellan en ideell organisation och vinstdrivande 

organisationer. (Gustafson 2006, s. 12) 

3.5.1. Kontantprincipen 

Kontantprincipen är en princip inom beskattning som innebär att inkomster tas upp 

till beskattning det inkomstår beloppet erhålls eller är tillgängligt för lyftning. 

Utgifter dras av för det år utgiften betalats.  

3.6. Mål 

En vinstdrivande organisation har ofta ett tydligt mål. Är målet tydligt blir det lättare 

att mäta hur väl det uppnås. Kan måluppfyllelsen mätas är det lättare för ledningen 

att delegera arbetsuppgifter och organisationen blir effektivare. 

Välgörenhetsorganisationer har ofta flera mål som är svåra att mäta vilket leder till 

att ledningen inte kan delegera arbetsuppgifter. (Anthony & Young 1994, s. 54) 

http://www.insamlingskontroll.se/
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4. Presentation av intervjuer 

I detta kapitel redogör vi den information vi insamlat från intervjuer. I slutet av 

kapitlet finns en sammanfattning av intervjuerna. 

4.1. Respondenter 

4.1.1. Greta Anehamn 

Greta Anehamn arbetar som controller på Röda Korset. Hon har arbetat i svenska 

Röda Korset i 16 år. Bland hennes arbetsuppgifter ingår att ansvara för 

planeringsprocessen, budget och budgetuppföljningar i Region Mellan samt att tillse 

att processerna sköts med god intern kontroll inom ramen för fördelad ekonomisk 

ram. Att kvalitetssäkra rutiner och processer inom hela administrativa området samt 

att utbilda och skapa förståelse för ekonomi inom organisationen ingår även i hennes 

arbetsuppgifter. Vi intervjuade Greta Anehamn via mail den 8 maj 2008.  

4.1.2. Johan Ohlin 

Vi träffade Johan Ohlin den 23 april 2008 på SOS Barnbyars kontor, där han är 

ekonomichef. Vid intervjun användes vår intervjuguide. Ohlin har varit anställd där 

sedan hösten 2002 och hans arbetsuppgifter har ett väldigt brett spann. Bland 

arbetsuppgifterna ingår månads- och årsbokslut, statistik, budget, 

årsredovisningsarbete med mera. 

4.1.3. Annemarie Rimmerfeldt 

Annemarie Rimmerfeldt är informatör på Svenska Kyrkan. Vi kontaktade henne via 

mail den 30 april 2008 med ett antal frågor rörande Svenska Kyrkans bakgrund vad 

gäller insamling. 

4.1.4. Kent Winther 

Vi genomförde en mailintervju med Kent Winther den 22 april 2008. Winther arbetar 

som controller på SFI. 

4.2. Vinstbegreppet 

Begrepp som vinst och resultat används även i välgörenhetsorganisationer även om 

vinst inte viktigt för dem då det inte finns några ägare som kräver avkastning.
1
 Röda 

Korset använder begreppet vinst sparsamt. Begreppet används främst i de fall där 

verksamheten är en ren affärsverksamhet inom ramen för Röda Korsets 

verksamheter. Anehamn exemplifierar en sådan verksamhet med Gripsholmsviken 

Konferenscenter. I Röda Korset används begreppet resultat i den målstyrda 

verksamheten då den inte grundar sig på ekonomisk vinning. Begreppet används i det 

vardagliga arbetet inom hela organisationen och avser att öka förståelsen för att 

                                                
1 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
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Svenska Röda Korset är en övergripande nivå med en nationell budget som är 

fördelad på de olika regionerna.
 2
 

Generellt sett ser inte resultat- och balansräkning annorlunda ut än för företag. 

Resultatet påverkas av om bidragen är riktade till bestämda ändamål eller inte. De 

kan få gåvor där bidragsgivaren kräver att ingen del av bidraget får gå till 

administrativa kostnader. Tanken är inte att de ska ha något överskott i slutet av 

resultaträkningen. Över längre sikt är det ultimata att plus-minus noll. SOS Barnbyar 

har dock som ett mål att bygga upp ett eget kapital och måste därför har ett positivt 

resultat de närmaste åren för att kunna lägga undan till ett eget kapital. 
3
 

4.3. Mått på framgång 

Nyckeltal förekommer mycket sällan hos välgörenhetsorganisationer. Det är inte lika 

viktigt med nyckeltal då de måtten oftast inte relevanta till verksamheten. De 

traditionella mått som är vanligt förekommande hos företag, soliditet, likviditet och 

räntabilitet, existerar i stort sett inte bland välgörenhetsorganisationer. Ohlin menar 

dock att det finns vissa nyckeltal de ser till. Exempel på dessa nyckeltal är insamlade 

medel per anställd eller nya faddrar.
4
 Även hos Röda Korset finns det vissa nyckeltal 

de ser till. Det är dock inte de traditionella måtten som är vanliga hos företag utan de 

använder sig av exempelvis insamlade medel, antal frivilliga i arbete inom de olika 

verksamhetsområdena och antal förnödenhets- och klädtransporter till andra länder 

vid katastrofer. Dessa nyckeltal är enkla att ta fram menar Anehamn. Däremot ämnar 

de utveckla området effektmålsmätning. Målen i verksamhetsinriktning och plan 

beskriver önskvärda effekter och dessa är svåra att mäta. Det beror främst på att de 

inte är numeriska.
5
 

Ohlin menar att nyckeltal som presenteras av SFI årligen har viss betydelse eftersom 

SFI bestämmer om de får behålla sitt 90-konto men de är inte något SOS Barnbyar 

fokuserar på.
6
 Röda Korset använder sig av deras nyckeltal i sin redovisning och 

anser att de är intressanta då de kan tillföra en garanti för fortsatt förtroende och 

kvalitetssäkring.
7
 Ohlin menar dock att deras nyckeltal kan vara missvisande och att 

det är svårt att jämföra en liten organisation utan anställda med stora organisationer 

som SOS Barnbyar. Det finns väldigt små organisationer som samlar in lite pengar 

men har i stort sett inga administrationskostnader. Deras nyckeltal ser då väldigt bra 

ut men de har ingen möjlighet att växa utan att öka sina administrativa kostnader.
8
 

Vad beträffar kostnadseffektivitet presenterar SOS Barnbyar inte någon specifik 

information om detta i årsredovisningen även om de anser att det är väldigt viktigt att 

                                                
2 Greta Anehamn, Controller Svenska Röda Korset, mailintervju 8 maj 2008 
3 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
4 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
5 Greta Anehamn, Controller Svenska Röda Korset, mailintervju 8 maj 2008 
6 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
7 Greta Anehamn, Controller Svenska Röda Korset, mailintervju 8 maj 2008 
8 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
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vara kostnadseffektiva. De måste hålla sig inom SFI:s gränser.
9
 Deras regler anger att 

för de organisationer som vill ha 90-konton måste minst 75 procent av intäkterna gå 

till ändamålet som är specificerat i stadgarna och därmed högst 25 procent av 

intäkterna får gå till administrations- och insamlingskostnader.
10

 De flesta av de stora 

organisationerna ligger på mellan 15 och 25 procent.
11

 

4.4. Eget kapital samt intäkter och kostnader 

Begreppet eget kapital används i välgörenhetsorganisationers årsredovisningar. Ohlin 

anser dock att begreppet kan vara missvisande då stora delar av det som redovisas 

som eget kapital är bundet till ett specifikt ändamål. Han menar istället att den delen 

av det egna kapitalet borde redovisas som en avsättning eller till och med skuld till 

mottagarna, i deras fall barnbyarna som de upprättat.  Vidare menar Ohlin att de inte 

behöver något större eget kapital men att det är positivt om de har ett visst eget 

kapital, exempelvis om det skulle ske en medieskandal där de tappar bidragsgivare 

eller om de ska starta upp ett nytt projekt.
12

  

Röda korsets egna kapital består av insamlade medel som är fritt att användas till 

deras verksamhet, dock inte till övergripande administration, samt 

ändamålsbestämda medel. Administration finansieras med medlemsavgifter, 

avkastning på det fria kapitalet samt försäljning. Kapitalbildningen är reglerad av 

Röda Korsets regelverk som säger att de inte ska samla på sig mera medel än att 

verksamheten kan drivas med oförändrat resultat i rimlig tid när en stor katastrof 

inträffar.
13

 

Välgörenhetsorganisationer använder begreppen intäkter och kostnader likt vanliga 

företag. När det gäller intäkter finns dock en skillnad mellan 

välgörenhetsorganisationer och företag. I välgörenhetsorganisationer innebär intäkter 

oftast insamlade bidrag istället för försäljning av varor eller tjänster som gäller för 

företag.
14

 Anehamn påpekar att Röda Korset har intäkter från både bidrag och 

försäljning. De intäkter som är ändamålsbestämda hanteras med särskild omsorg och 

reserveras för sitt ändamål.
15

 

Kostnadsbegreppet innebär detsamma som för företag, det vill säga löner, hyra med 

mera. Däremot tror Ohlin att välgörenhetsorganisationer är mer försiktiga med 

pengarna och fokuserar på kostnadsminimering mer än företag.
16

 

SOS Barnbyar samlade in drygt 180 miljoner kronor under 2006 där den största 

delen kommer från så kallade fadderintäkter. Ohlin ser ett tydligt samband mellan 

                                                
9 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
10 Kent Winther, Controller Stiftelsen för Insamlingskontroll, mailintervju 22 april 2008 
11 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
12 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
13 Greta Anehamn, Controller Svenska Röda Korset, mailintervju 8 maj 2008 
14 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
15 Greta Anehamn, Controller Svenska Röda Korset, mailintervju 8 maj 2008 
16 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
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gåvors storlek och hur ändamålsbestämda gåvorna är. Större gåvor är oftast mer 

ändamålsbestämda än mindre. Ett exempel på detta är författaren Henning Mankell 

som har skänkt 15 miljoner kronor för att bygga barnbyar i Moçambique och är 

väldigt mån om att just de pengarna går till de byarna.
17

 

Fadderbidrag går direkt till de existerande byarna medan vissa andra bidrag 

finansierar nya byar. Den största delen av intäkterna går till ändamålet men det 

händer även att intäkter används för att göra marknadssatsningar i syfte att kunna 

samla in mer pengar. Ett exempel på detta är när SOS Barnbyar arrangerade en TV-

gala för att samla in pengar till en ny barnby i Afrika.
18

 

4.5. Mål 

SOS Barnbyars mål vad gäller hur stor del av insamlade medel som får gå till 

administrativa och insamlingskostnader hänger ihop med SFI:s krav på högst 25 

procent. De har satt ett mål att de administrativa kostnaderna ska ligga på runt 20 

procent av intäkterna. Ohlin menar vidare att större organisationer måste ha vissa 

administrativa kostnader då de samlar in stora summor och bristfällig administration 

skulle leda till att det slarvas med de inkomna intäkterna. Ohlin tror att det skulle i 

längden innebära att det skulle vara mindre än 75 procent av intäkterna som går till 

ändamålet. Välgörenhetsorganisationer har oftast, likt företag, ambitioner att växa. 

SOS Barnbyar vill växa för att kunna samla in mer pengar och hjälpa fler barn. De 

har som mål att öka intäkterna med 7-8 miljoner kronor per år. 
19

 

Röda Korset har satt upp ett flertal mål med sin verksamhet av varierande slag. Bland 

målen återfinns bland annat att arbeta med marknadsföring och ge stöd i insamling, 

stödja asylsökande i Sverige samt att utbilda så många som möjligt i första hjälpen. 

Vad gäller mål för insamlings- och administrationskostnader följer de FRII:s och 

SFI:s riktlinjer och anvisningar för hantering av dessa. Anehamn menar att Röda 

Korset av hävd alltid haft låga insamlingskostnader. Hon tror detta kan bero på att de 

äldre generationerna haft andra ekonomiska realiteter än de yngre.
20

 

4.6. Övrigt 

Det är fler kvinnor än män som skänker gåvor till välgörenhetsorganisationer. De är 

oftast medelålders med egna barn även om andelen ungdomar ökar och storstäder är 

överrepresenterade. Ohlin menar dessutom att inbetalningstalongen till 

välgörenhetsorganisationer hamnar längst ned i högen av räkningar efter hyra, el, 

telefon med mera.
21

 

Även om det finns en viss konkurrenssituation mellan välgörenhetsorganisationer har 

de flesta stora organisationer goda relationer till varandra. De flesta i branschen har 

                                                
17 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
18 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
19 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
20 Greta Anehamn, Controller Svenska Röda Korset, mailintervju 8 maj 2008 
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relativt öppna relationer och samarbetar i olika nätverk där de utbyter erfarenheter 

och hjälper varandra. Organisationerna ser inte andra organisationer som direkta 

konkurrenter och detta beror på att ofta har organisationerna olika arbetsområden och 

kan därför ha bättre relationer till varandra än företag. SOS Barnbyars främsta 

”konkurrent” är Plan Sverige som är verksamma inom samma område. Men 

samtidigt som de olika organisationerna konkurrerar med varandra och måste synas 

vill de inte ”ta död” på konkurrenterna.
22

 

SOS Barnbyar, och även andra välgörenhetsorganisationer, erbjuder sina anställda 

marknadsmässiga löner trots att de har högre krav på sig än företag att 

kostnadsminimera. De har däremot färre förmåner än hos företag. Ohlin tror inte att 

de skulle kunna hitta tillräckligt kvalificerad arbetskraft om de inte erbjuder 

marknadsmässiga löner. Det skulle leda till en försämring i arbetet och de 

administrativa kostnaderna skulle istället öka då mindre kompetent personal inte 

skulle ha förmågan att använda pengarna effektivt.
23

 

Det finns en tävling i branschen där organisationerna tävlar med sina 

årsredovisningar om vilken som är bäst. SOS Barnbyar har vid något tidigare tillfälle 

försökt vinna denna tävling men det är inte något de fokuserar på. När de utformar 

sin årsredovisning fokuserar de främst på att den ska vara ett försäljningsverktyg på 

företagssidan. De har som mål att göra den lättillgänglig för företag. Anledningen till 

att de väljer att rikta sin årsredovisning mot företag är att de är mer intresserade av 

att se hur verksamheten sköts samt att de är mer vana vid de siffror som presenteras 

medan privatpersoner generellt sett inte är lika intresserade.
24

 

4.7. Sammanfattning 

När vi ser till Ohlins och Anehamns åsikter angående vinst är det tydligt att det inte 

är viktigt för välgörenhetsorganisationer. Även om vinst används i den vinstdrivande 

verksamheten är det ändå med sparsamhet som det används. Resultat är inte heller 

det viktigt utan det långsiktiga målet är generellt sett att gå plus-minus noll. Intäkter 

och kostnader finns det en skillnad jämfört med företag och det är varifrån intäkterna 

kommer respektive vad de används till. 

Nyckeltal används mycket sällan i välgörenhetsorganisationer och ett område som är 

intressant och bör utvecklas är mätning av verksamhetsmål. Dessa är svåra att mäta 

då de inte är numeriska. Kostnadseffektivitet är ett viktigt begrepp för 

välgörenhetsorganisationer då de vill minimera kostnaderna och även har vissa krav 

på sig från tillsynsorganisationen SFI. 

Vad gäller eget kapital är Ohlins tankar kring detta intressanta. Han menar att det 

kapital som är bundet till vissa projekt bör redovisas som en skuld istället för eget 
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kapital. Båda respondenterna menar att det inte är nödvändigt att samla på sig mer 

kapital än att verksamheten kan drivas som vanligt. Det egna kapitalet ska finnas 

som en buffert i händelse av exempelvis en större katastrof. 

De båda respondenterna menar att organisationerna har mål som de satt upp. Det kan 

vara verksamhetsmål, till exempel att hjälpa fler människor i behov av hjälp, eller 

ekonomiska mål som att växa i storlek, likt företag. I linje med SFI:s riktlinjer vad 

gäller andel av intäkterna som får gå till insamlings- och administrationskostnader 

har de även mål vad gäller detta. 

Det är intressant att notera att det finns en tävling i branschen om årets bästa 

årsredovisning. Dock verkar inte denna tävling vara något som organisationerna är 

intresserade av att vinna. 
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5. Granskning av årsredovisningar 

I detta kapitel redogör vi den information vi insamlat från granskningen av 

organisationernas årsredovisningar. 

5.1. Utgångspunkt 

När vi granskat de tio välgörenhetsorganisationernas årsredovisningar har vi utgått 

ifrån tabellen under rubriken Ideella organisationers särdrag. Informationen i 

granskningen tabell 1 sid 11 har hämtats från respektive organisations årsredovisning 

från 2006. 

5.2. Organisationernas bakgrund 

5.2.1. Barncancerfonden 

1979 bildades en förening som skulle verka för en separat barnonkologisk avdelning 

på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Detta mål uppfylldes på kort tid och 1982 hade 

flera liknande föreningar som bildats beslutat sig för att gå samman och skapa en 

förening som skulle arbeta med frågor som rörde cancerdrabbade barn. 

(www.barncancerfonden.se)  

5.2.2. Cancerfonden 

Cancerfonden bildades 1951. Cancerfondens mål är att bekämpa cancer och förbättra 

vården för cancerpatienter. De är idag den största finansiären till svensk 

cancerforskning. (www.cancerfonden.se)  

5.2.3. Läkare Utan Gränser 

Läkare Utan Gränser startades av en grupp franska läkare i Paris 1971 som ansåg att 

det behövdes en oberoende medicinsk hjälporganisation. Den svenska sektionen 

startades 1993. Verksamheten går ut på att samla in pengar, rekrytera fältarbetare 

samt bedriva press- och opinionsarbete. (www.lakareutangranser.se)  

5.2.4. Plan Sverige 

Plan grundades 1937 av en brittisk journalist och biståndsarbetare. Det startade i 

Spanien med syfte att hjälpa de barn som drabbats av inbördeskriget. Numer hjälper 

de barn som behöver hjälp i hela världen. Plan Sverige startade 1997 och har drygt 

30 anställda i Stockholm. (www.plansverige.org) 

5.2.5. Rädda Barnen 

Rädda Barnen bildades i november 1919. Tidigare samma år hade den första 

sektionen startat i England. De arbetar för barns rättigheter över hela världen med 

utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter. (www.rb.se)  

http://www.barncancerfonden.se/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.lakareutangranser.se/
http://www.rb.se/
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5.2.6. Röda Korset 

Röda Korset har som mål att lindra och förhindra mänskligt lidande oavsett vem det 

drabbar eller hur det uppstår. Organisationen bildades av den schweiziske bankiren 

Henry Dunant 1863 och har idag föreningar i 185 länder. Det svenska Röda Korset 

bildades 1865. (www.redcross.se)  

5.2.7. SOS-Barnbyar 

SOS Barnbyar grundades 1949 i Österrike. I Sverige startade verksamheten 1972. De 

har drygt 20 anställda i Sverige och deras svenska kontor är beläget i Stockholm. 

SOS Barnbyar har som syfte att genom insamling stödja de barnbyar som finns i 

världen. Syftet med barnbyarna är att ge föräldralösa barn ett hem.
25

 

5.2.8. Svenska Kyrkan 

Svenska Kyrkan har bedrivit insamling sedan 1847. Då skedde det genom Svenska 

Kyrkans Mission och 1947 startades även Lutherhjälpen. Dessa två slogs ihop till en 

organisation 2007.
26

 Svenska Kyrkan vill, med sin insamling, ge människor 

möjlighet att utbilda sig, försörja sig och styra sina egna liv. 

(www.svenskakyrkan.se)  

5.2.9. Unicef Sverige 

UNICEF bildades av FN 1946 då många barn hade det svårt under efterkrigstiden. 

De har som mål att verka för barns rättigheter. (www.unicef.se)  

5.2.10. Världsnaturfonden WWF 

Världsnaturfonden WWF har idag runt fem miljoner stödmedlemmar världen över. 

Organisationen bildades 1961 med syfte att bedriva naturvårdsverksamhet där djur- 

eller växtarter är utrotningshotade. Den svenska sektionen av WWF bildades 1971. 

(www.wwf.se)  

5.3. Sammanställning av granskning av årsredovisningar 

5.3.1. Vinstbegreppet 

Ingen av de undersökta välgörenhetsorganisationerna använder begreppet Vinst i sin 

årsredovisning. 

Posten där skillnaden mellan intäkter och kostnader presenteras i resultaträkningen 

domineras av benämningen Årets resultat. Åtta av tio undersökta organisationer 

använder benämningen. De övriga använder benämningarna Årets resultat före 

fördelning/Årets resultat efter fördelning och Årets saldo. 

Nio av tio organisationer har en post där de presenterar verksamhetsresultatet, det vill 

säga resultat före finansiella poster. Sju av dessa kallar posten Verksamhetsresultat 

                                                
25 Johan Ohlin, Ekonomichef SOS Barnbyar, intervju, 23 april 2008 
26 Annemarie Rimmerfeldt, Informatör Svenska Kyrkan, mailintervju, 30 april 2008 
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medan en kallar den Netto från verksamheten och den tionde kallar posten Resultat 

före förändring av destinerade medel. De övriga organisationerna saknar liknande 

post. 

5.3.2. Mått på framgång 

Traditionella nyckeltal som soliditet och räntabilitet gick inte att finna i någon av de 

undersökta organisationernas årsredovisning. Ingen av organisationerna har något 

stycke där de presenterar information som nyckeltal. En organisation presenterar 

insamlade medel per anställd, vilket enligt Ohlin är ett nyckeltal 

välgörenhetsorganisationer kan använda.  

Posten årets resultat varierar mellan de olika organisationerna. Resultatet spänner sig 

över spannet -240 miljoner kronor till +516 miljoner kronor. Åtta av tio 

organisationer visar upp positivt resultat för 2006 medan två visar upp negativt 

resultat. Snittresultatet hamnar på drygt +45 miljoner kronor. Två av 

organisationerna visar upp betydligt större över- respektive underskott ände andra 

organisationerna. Utan dessa blir det genomsnittliga resultatet knappt +25 miljoner 

kronor. 

Sett till verksamhetsresultatet är spannet större än årets resultat. 

Verksamhetsresultatet ligger mellan -400 miljoner kronor och +621 miljoner kronor. 

Fyra organisationer presenterar negativt verksamhetsresultat medan fem 

organisationer presenterar positiva siffror och den sista organisationen presenterar 

noll-resultat. Det genomsnittliga verksamhetsresultatet är drygt +13 miljoner kronor. 

Gör vi en beräkning utan de två organisationerna som visar upp störst respektive 

minst underskott blir verksamhetsresultatet negativt, -11 miljoner kronor. 

Av de undersökta organisationerna presenterar sex av dessa hur stor del av intäkterna 

som har gått till insamlings- och administrationskostnader. En av organisationerna 

anger hur stor del av intäkterna som gått till ändamålskostnader, vilket är den del 

som inte gått till insamlings- och administrationskostnader. De övriga 

organisationerna presenterar ingen sådan information. 

Av de tre som inte presenterar sina insamlings- och administrationskostnader har vi 

gjort den beräkningen själva för två av dem. Den tredje presenterade inte sådan 

information som möjliggjorde detta. Insamlings- och administrationskostnaderna 

ligger på mellan 11,9 procent och 21 procent bland de undersökta organisationerna. 

Genomsnittet hamnar på 15,1 procent. En organisation som ligger på 16 procent i 

insamlings- och administrationskostnader anser den siffran vara låg. 

En organisation motiverar sina administrationskostnader, som ligger över snittet, 

med att de måste ha vissa administrationskostnader för att säkerställa en god kvalitet 

på interna kontrollen samt rapporteringen. 
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5.3.3. Eget kapital samt intäkter och kostnader 

Hälften av de undersökta organisationerna specificerar det egna kapitalet i 

balansräkningen. Det innebär att de har delat upp kapitalet i ändamålsbestämt kapital, 

balanserat kapital och årets förändring. Däremot används många olika begrepp.  

Tre av organisationerna kallas det ändamålsbestämda kapitalet för just 

Ändamålsbestämt kapital. De två övriga kallas det Långsiktig forskningsreserv samt 

Ej förbrukade Sida-bidrag.  

Nio av de tio organisationerna har en post som kan liknas vid balanserat kapital. Sex 

av organisationerna kallar posten Balanserat kapital. De övriga benämner det Eget 

kapital vid årets ingång, Eget kapital vid årets början samt Ingående balans. En 

organisation har ingen post som kan liknas vid balanserat kapital. 

Även årets förändring benämns olika av organisationerna. Fem av de tio undersökta 

organisationerna benämner det Årets resultat. I övrigt används begreppen Årets 

ökning/minskning, Årets över-/underskott, Årets resultat efter fördelning samt 

Kvarstående belopp för året. Även här finns det en organisation som inte har någon 

post som kan liknad med årets förändring. 

En organisation förklara sitt förhållandevis stora egna kapital jämfört med totala 

kapitalet med att de har många långa projekt som måste säkras finansiellt. 

När det gäller intäkter och kostnader använder alla organisationer varianter av dessa 

begrepp. Åtta av tio använder begreppet Verksamhetsintäkter och de övriga två 

använder Intäkter. Nio organisationer har delat upp intäkterna i olika kategorier. Ett 

exempel är Medlemsavgifter, Insamlade medel, Diverse intäkter samt Bidrag från 

organisationer och myndigheter. 

När det gäller presentation av intäkter finns det vissa skillnader mellan de olika 

organisationerna. Sex av tio organisationer har presenterat fördelning av intäkter, det 

vill säga varifrån intäkterna kommer, i både diagram och text. Två av 

organisationerna har valt att endast presentera informationen om intäktsfördelning i 

text och en organisation presenterar den enbart i ett diagram. En organisation 

presenterar inte någon fördelning varken i text eller diagram utan endast i 

resultaträkningen. 

Sju av organisationerna anger att de använder sig av kontantprincipen vid 

redovisning av intäkter. Av de övriga nämner två att de redovisar intäkter till verkligt 

värde och en nämner inget om hur de redovisar intäkter. 

Uppställningen av kostnader skiljer sig något mellan organisationerna. Hälften av 

organisationerna har använt sig av en post kallad Verksamhetskostnader med 

uppdelning av kostnaderna under denna post. De poster som finns under 

Verksamhetskostnader är Ändamålskostnader, Insamlingskostnader och 
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Administrationskostnader. Två av organisationerna använder en liknande 

uppställning med skillnaden att de kallar posten Kostnader istället för 

Verksamhetskostnader. De övriga tre organisationerna har inte kategoriserat 

kostnaderna under en post utan presenterar ändamåls-, insamlings- och 

administrationskostnader som separata poster. 

Alla organisationer presenterar information om vart pengarna de samlat har gått även 

om de gör det på olika sätt. Det vanligaste är att presentera den i endast text, vilket 

fyra av tio organisationer har. Tre organisationer presenterar den i båda text och 

diagram medan två organisationer endast presenterar den i form av ett diagram. 

Ytterligare ett sätt att presentera informationen används av en organisation som har 

valt att visa på en karta vilka olika länder som tagit del av deras bidrag. En av 

organisationerna motiverar fördelningen av vad intäkterna gått till. 

5.3.4. Mål 

Vi har delat upp mål i två kategorier, verksamhetsmål och ekonomiska mål. Med 

verksamhetsmål menar vi de mål organisationen har med verksamheten. Det kan 

även liknas vid mål som måste uppfyllas för att organisationens syfte ska uppfyllas. 

Ett exempel på sådant mål är att ge barn i konfliktdrabbade områden möjlighet till 

utbildning. Ekonomiska mål innebär mål som syftar till att påverka organisationens 

ekonomi. 

Sex av de tio undersökta organisationerna presenterar någon form av mål. Endast en 

av dessa presenterar målen under en rubrik de kallar mål. Av de sex organisationer 

som presenterar mål i sin årsredovisning är det tre av dessa som presenterar både 

ekonomiska och verksamhetsmål och de övriga tre presenterar endast 

verksamhetsmål. De ekonomiska mål som presenteras är insamlingsmål på 125 

miljoner kronor, öka medlemsantalet från 271 000 till 300 000 till år 2011 och bli 

Sveriges största insamlingsorganisation samt bibehålla medlemsantalet.  

Ingen av de undersökta organisationerna presenterar något uttalat mål om hur stor del 

av intäkterna som får gå till insamlings- och administrationskostnader. 

5.3.5. Övrigt 

Alla organisationer som vill ha ett 90-konto måste följa SFI:s riktlinjer. Samtliga 

organisationer i undersökningen gör detta. Åtta av organisationerna anger detta i sin 

årsredovisning. Tre av organisationerna anger även att de följer 

branschorganisationen FRII:s riktlinjer. Två av organisationerna anger dessutom att 

de kommer att följa FRII:s kvalitetskod. 

En organisation tar upp en diskussion om det går att mäta frivilligt engagemang i 

ekonomiska termer. De anger att värdet på deras frivilligarbetarinsatser uppgår till 

cirka 900 miljoner kronor. 
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Syftet med verksamhetsberättelsen, enligt en organisation, är att ge visa alla givare 

vad insamlade medlen har använts till. 

Tre organisationer har dessutom anordnat TV-galor under året för att samla in 

pengar. En av dessa organisationer motiverar varför de valt att anordna en TV-gala. 

De motiverar den med att det stärker varumärket och att fler blir intresserade av 

organisationen. En organisation, som inte anordnat någon TV-gala motiverar varför 

de gör marknadsföringssatsningar. De anger att de vill synas på betald plats för att 

skapa närvaro i allmänhetens medveten och ge en tydligare och starkare bild av 

organisationen. De menar vidare att det har gjorts möjligt att synas så mycket som de 

gjort genom att de fått kraftigt rabatterade priser på reklamutrymmet. 
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6. Analys 

I det här kapitlet gör vi en analyserande jämförelse mellan den teoretiska 

referensramen, de intervjuer vi gjort samt vår granskning av årsredovisningar. 

6.1. Vinstbegreppet 

I enlighet med Gustafsons (2006) tankar kring vinstbegreppet har vi upptäckt att 

vinstbegreppet inte är relevant hos välgörenhetsorganisationer. Avsaknad av 

vinstbegrepp stämmer väl överens med den information Ohlin gav oss kring 

begreppet. Anehamn menar att Röda Korset använder begreppet vinst i den 

verksamhet som är ren affärsverksamhet. Posten årets resultat, eller motsvarande, 

framstår som en post som endast visar årets saldo utan några krav på vinst.  

6.2. Mått på framgång 

Det är uppenbart att nyckeltal inte är intressanta i välgörenhetsorganisationer. Detta 

gäller främst traditionella nyckeltal som räntabilitet och soliditet. Även om vi inte 

kunnat finna många nyckeltal i årsredovisningarna verkar det ändå finnas mått på 

framgång inom välgörenhetsorganisationer vilket framgår av intervjuerna med Ohlin 

och Anehamn. Anehamn menar att mått som insamlade medel är lätta att ta fram men 

att det saknas mått för effektmålsmätning. Det är något som även Anthony och 

Young (1994) menar. De mått som används av organisationerna presenteras dock 

inte i årsredovisningarna.  

Gustafson (2006) föreslår att välgörenhetsorganisationer använder två av de 

nyckeltal som SFI presenterar varje år för att mäta framgång, nämligen hur stor del 

intäkterna som gått till ändamålet samt totala insamlade medlen. Vi kan konstatera 

att inga av de studerade organisationerna använder sig av ekonomiska nyckeltal. Det 

framgår av både intervjuerna vi utfört samt granskningen av årsredovisningarna att 

det inte läggs något fokus på dessa nyckeltal.  

Ohlin menar att det långsiktiga målet för en välgörenhetsorganisation generellt sett är 

att gå plus-minus noll. Vid en granskning av årsredovisningarna ser vi att de 

genomsnittliga resultaten är relativt nära plus-minus noll i förhållande till intäkternas 

storlek. Det genomsnittliga verksamhetsresultatet, som är själva kärnverksamheten, 

ligger på drygt +13 miljoner kronor vilket är relativt nära det långsiktiga målet, det 

diffar bara med några få procent. 

Vid granskningen av årsredovisningarna har vi funnit att alla organisationer håller sig 

inom SFI:s ramar för hur stora insamlings- och administrationskostnaderna får vara. 

Detta kan dock anses väntat då organisationerna måste klara kraven från SFI för att 

få 90-konton. Genomsnittet ligger på 15,1 procent vilket är långt under de 25 procent 

som SFI kräver. Vi noterade att en organisation som ligger på 16 procent anser att 

deras insamlings- och administrationskostnader är låga trots att de ligger över snittet. 
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Ohlin nämnde att de har som ett mål att på runt 20 procent vilket kan jämföras med 

snittet som ligger nästan fem procentenheter lägre. 

6.3. Eget kapital samt intäkter och kostnader 

När det gäller eget kapital har hälften specificerat vad som är ändamålsbestämt 

kapital respektive balanserat kapital. Ohlin menar att det ändamålsbestämda kapitalet 

borde redovisas som en skuld istället. Detta är dock inte praxis och ingen av de 

undersökta organisationerna för den diskussionen i sina årsredovisningar. Det finns 

ingen tydlig praxis vad gäller benämningen på ändamålsbestämt kapital utan bland 

de fem organisationer som har denna uppdelning i balansräkningen finns det tre olika 

benämningar. 

Sex av tio använder begreppet balanserat kapital och ytterligare tre har poster som 

kan likställas med balanserat kapital. Det tyder på att det finns viss praxis vad gäller 

balanserat kapital. När det gäller årets förändring finns det många olika benämningar. 

De olika benämningarna har dock samma innebörd. Det är bara en organisation som 

skiljer sig från detta och saknar både balanserat kapital och årets förändring. 

Organisationen har endast posten ändamålsbestämt kapital under rubriken eget 

kapital. 

Vad gäller storleken på eget kapital menar både Ohlin och Anehamn att det inte är 

nödändigt med ett större eget kapital men att ett visst kapital ändå är nödvändigt. 

Detta stämmer överens med Anthony & Youngs (1994) tankar om att 

välgörenhetsorganisationer är sårbara eftersom intäkterna från bidrag är opålitliga. 

Det innebär att de behöver en buffert för att kunna driva organisationen som vanligt i 

händelse av exempelvis en stor naturkatastrof eller medieskandal. Detta visar sig i 

praktiken i en organisations årsredovisning som förklarar sitt förhållandevis stora 

kapital med att de har många långa projekt som måste säkras finansiellt. Det kan 

liknas med Hooper et als (2008) tankar om att eget kapital i 

välgörenhetsorganisationer ska användas till att uppfylla ideella mål.  

Det går att urskilja en branschpraxis när det gäller intäkter och kostnader i 

resultaträkningen. Intäkterna kategoriseras och när det gäller kostnaderna separeras 

de olika kostnaderna. 

I motsats av vad Hooper et al. (2008) menar, att det är svårt att hantera 

administrationskostnader, framstår det som att välgörenhetsorganisationer har god 

kontroll över insamlings- och administrationskostnader. Detta beror på att alla 

välgörenhetsorganisationer vill ha 90-konton som ger en viss trovärdighet och för att 

få ett sådant konto måste de uppfylla SFI:s krav på att max 25 procent av intäkterna 

får gå till insamlings- och administrationskostnader. Vidare menar Gustafson (2006) 

att det saknas kontroll över hur kapitalet används i välgörenhetsorganisationer på 

grund av avsaknaden av intressenter som förväntar sig avkastning. Vår studie tyder 
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dock på att SFI står för en god kontroll av organisationer och alla undersökta 

organisationer följer deras riktlinjer. 

Vid intervjun med Ohlin menar han att stora välgörenhetsorganisationer måste ha 

vissa administrationskostnader för att det inte ska slarvas med de stora intäkter som 

samlas in. Detta synsätt bekräftas av en organisation som anger i sin årsredovisning 

att de har relativt höga insamlings- och administrationskostnader på grund av att de 

måste säkerställa god kvalitet i den interna kontrollen. 

6.4. Mål 

Vid granskningen av presentation av mål i årsredovisningarna kan vi tydligt se att 

Anthony & Youngs (1994) tankar kring detta speglar verkligheten. De menar att det 

är svårt att mäta mål i välgörenhetsorganisationer då de oftast är mer komplexa och 

inte lika konkreta som vinstdrivande organisationers mål. I de årsredovisningar vi 

granskat är det endast en organisation som presenterar mål under en rubrik kallad 

mål. Det är dock flera organisationer som presenterar mål men de fann vi i löpande 

text i årsredovisningen. Endast tre organisationer presenterar vad vi kallar 

ekonomiska mål. Att det är så få organisationer som presenterar ekonomiska mål tror 

vi kan bero på det Ohlin talade om. Nämligen att vinst och resultat inte är viktigt för 

dem då de inte har några aktieägare som förväntar sig avkastning och inte kräver att 

organisationen sätter upp några mål.  

Det framstår som en självklarhet för organisationerna att följa SFI:s riktlinjer och 

hålla sig inom deras ram för hur stora insamlings- och administrationskostnader en 

organisation får ha. Av den anledningen tycker vi det är anmärkningsvärt att ingen av 

de undersökta organisationerna presenterar några mål i den frågan.  

6.5. Övrigt 

Anthony & Young (1994) menar att det är svårt att mäta den service som 

välgörenhetsorganisationer erbjuder i monetära termer. Med det i åtanke är det 

intressant att en organisation tar upp detta till diskussion i sin årsredovisning. De 

ställer sig frågan om det går att mäta frivilligt engagemang i ekonomiska termer och 

det är en relevant frågeställning. Genomgående saknas mått för att mäta prestationer i 

välgörenhetsorganisationer men organisationen som tar upp detta har värderat sina 

frivilligarbetarinsatser till cirka 900 miljoner vilket är en betydande siffra. Det är 

dock en siffra som inte syns i resultat- eller balansräkning. 

Hooper et al (2008) menar att årsredovisningen kan användas som ett verktyg för att 

locka nya bidragsgivare. Trots detta är det endast en organisation som anger att syftet 

med deras verksamhetsberättelse är att ge givarna in inblick i vad deras bidrag har 

använts till. Gustafson (2006) menar att välgörenhetsorganisationers intressenter 

främst är gåvo- och bidragsgivare och att det är dessa som är användare av deras 

årsredovisningar. Ohlin stärker detta när han säger att deras årsredovisning utformas 

med fokus på företagen som de önskar stödja deras organisation. Anthony & Young 
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(1994) menar att ideella organisationer har varit långsamma att anamma en modern 

syn på redovisning. Detta kan vara förklaringen till att endast en organisation har 

angett att deras årsredovisning är till för givarna. 

Även välgörenhetsorganisationer måste synas för att kunna växa. Den motiveringen 

ger Ohlin till att SOS Barnbyar arrangerade en TV-gala för att samla in pengar. 

Ytterligare en organisation motiverar sin TV-gala i årsredovisningen medan en annan 

organisation motiverar varför de gör marknadssatsningar. Det är traditionell 

marknadsföring, syns man inte så finns man inte. 
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7. Slutdiskussion 

I resultaträkningen har vi sett tydliga mönster i hur den ställs upp. Intäkter 

specificeras. Det innebär att organisationerna gör skillnad på exempelvis 

medlemsavgifter och Sida-bidrag. Även kostnaderna separeras och detta tror vi görs 

för att de tydligt ska kunna visa insamlings- och administrationskostnader. Det kan 

anses vara praxis att kalla differensen mellan intäkter och kostnader för Årets 

resultat. Vad gäller eget kapital däremot finns det ingen tydlig praxis utan vi har sett 

många olika varianter på uppställning där visar separerar ändamålsbestämt kapital 

och balanserat kapital medan andra inte gör det. Vi tror att branschen skulle tjäna på 

att arbeta fram en tydligare praxis när det gäller presentation av detta för att 

underlätta för jämförelser mellan de olika organisationerna. Vi har funnit en 

övervägande metod att redovisa intäkter. De flesta använder kontantprincipen. Vi 

tror att det kan bero på att de vill redovisa sina intäkter när de får in dem men att de i 

vissa fall finns kvar i organisationen en längre period innan de betalas ut till syftet. 

Därför vill de vänta med att dra av utgifter tills de har betalats. 

Vi kan tydligt se, i enlighet med tidigare studier, att vinstbegreppet inte är intressant i 

välgörenhetsorganisationer. Att begreppet kan användas av de organisationer som 

även bedriver viss affärsverksamhet tror vi beror på att affärsverksamheten måste gå 

med vinst för att kunna bidra till organisationens ideella syfte och uppfylla det ideella 

ändamålet. 

När det gäller nyckeltal kan vi konstatera att de klassiska nyckeltalen som soliditet 

och räntabilitet inte existerar överhuvudtaget. Trots att både Ohlin och Anehamn 

menar att det finns nyckeltal presenteras inte några av dessa i årsredovisningarna. 

Det är även anmärkningsvärt att ingen fokus läggs på SFI:s nyckeltal då vi tror att 

dessa skulle kunna ge en bild av hur framgångsrik organisationen har varit under 

året.  

Vi tror att den huvudsakliga anledningen till bristen av nyckeltal är att det är svårt att 

mäta den service som välgörenhetsorganisationer ger i monetära termer och att icke-

monetära nyckeltal har inte utvecklats ännu. Vidare tror vi att utvecklingen av sådana 

nyckeltal kan hämmas av faktumet att organisationerna inte ser varandra som direkta 

konkurrenter. Då de inte känner av någon konkurrens är det förståeligt att de inte 

känner någon press att utveckla icke-monetära nyckeltal och inte heller att presentera 

mått på framgång.  

Det långsiktiga målet för välgörenhetsorganisationer är enligt Ohlin att göra noll-

resultat. Vid en granskning av organisationernas resultat har vi sett att detta stämmer 

överens med verkligheten. Genomsnittliga resultatet ligger på +13 miljoner kronor 

vilket vi anser är relativt nära målet i jämförelse med storleken på intäkterna, då det 

diffar med några få procent. 

 



 

32 

 

 

Denna undersökning har visat att väldigt få organisationer har några uttalade mål, 

förutom det grundläggande målet med verksamhet, det som även kan kallas syfte 

med verksamheten. Vi tror att avsaknaden av aktieägare som sätter press på 

ledningen att prestera kan innebära att organisationerna inte sätter upp några mål. 

Intervjuerna vi utförde visade att organisationerna har mål som de strävar efter att 

uppfylla. Av den anledningen är det anmärkningsvärt att så få organisationer 

presenterar dem i årsredovisningen. Det enda som sätter viss press på 

organisationerna är SFI:s krav på insamlings- och administration. Vi anser dock att 

deras krav inte är så krävande då samtliga undersökta organisationer klarar kraven 

utan problem.  

Vi har upptäckt att inga organisationer presenterar några mål om insamlings- och 

organisationskostnader. Att presentera mål om detta tror vi skulle stärka förtroendet 

för organisationerna. Vi anser att det bör finnas en diskussion kring dessa kostnader. 

En sådan diskussion skulle kunna förklara att de måste ha vissa administrativa 

kostnader för att upprätthålla en god kvalitet i hanteringen av intäkter samt hur låga 

kostnader de siktar på att ha utan att riskera försämrad kvalitet. 

Vi finner det intressant att en organisation tar upp diskussionen kring värdet på 

frivilligarbetarinsatser. Då detta är en diskussion som verkar pågå bland 

välgörenhetsorganisationer är det intressant att se att en organisation har tagit täten 

och försöker leda denna diskussion. Värdet av frivilligarbetarinsatserna är väldigt 

stora i förhållande till organisationernas intäkter och kostnader och vi anser därför att 

en utveckling av mätning av sådana insatser är viktig. Det är även tänkbart att 

försöka redovisa detta i resultat- och balansräkningen. 

Det är anmärkningsvärt att inte fler organisationer anger målgrupp i sin 

årsredovisning. Vidare har vi även noterat att det är få organisationer som motiverar 

de val de gör. Med detta menar vi att det är få organisationer som motiverar varför de 

använt de insamlade intäkterna som de gjort eller varför de har en viss storlek på det 

egna kapitalet. Flera organisationer har dessutom genomfört TV-galor eller andra 

stora, kostsamma marknadsföringssatsningar. Vi tror att bidragsgivare kan ställa sig 

frågande till sådana och anse att de bör lägga intäkterna på ändamålet istället för 

reklam. Att ge motiveringar till dessa satsningar tror vi skulle ge bidragsgivare en 

större förståelse för de stora reklamutgifter som tidigare nämnda satsningar kan 

innebära. 
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8. Slutsats 

I vår studie av tio välgörenhetsorganisationers årsredovisningar har visat att det finns 

praxis inom vissa områden där årsredovisningarna ser lika ut till stora delar. När det 

gäller resultaträkningen finns det stora likheter mellan organisationerna medan det på 

andra områden, exempelvis redovisningen av eget kapital, finns vissa skillnader. 

Genomgående används inte heller vinstbegreppet och vi kan fastslå att 

organisationerna inte har några ambitioner att gå med vinst. 

Utvecklingen av relevanta nyckeltal i välgörenhetsorganisationer ligger efter. Röda 

Korset menar att de ämnar utveckla effektmålsmätning och detta är något som är 

nödvändigt för att kunna visa bidragsgivarna hur organisationen sköter sin ekonomi 

och de bidrag de samlar in samt för att möjliggöra jämförelser mellan organisationer. 

Det är rimligt att anta, utifrån våra intervjuer, att de flesta organisationer har mål med 

verksamheten. Dessa mål verkar dock användas mest internt. Vi har upptäckt att 

välgörenhetsorganisationer sköts med god kontroll av SFI samt hanterar intäkter på 

ett önskvärt sätt. Däremot finns det utrymme utveckla användarvänligheten av 

årsredovisningarna då vi tror att organisationerna skulle tjäna på att utveckla 

prestationsmått och att tydligare motivera de beslut de gör, både när det gäller 

hantering av intäkter, storlek på eget kapital eller varför de valt att göra vissa 

marknadssatsningar. Ur den här aspekten ser vi att välgörenhetsorganisationer inte 

har lyckats att följa den utveckling som har skett i redovisningen och kan därmed 

förbättra sig väsentligt. 

Vi kan konstatera att välgörenhetsorganisationer är duktiga på att följa de krav som 

sätts upp av SFI och även FRII. Samtliga organisationer klarar kraven för att få 

behålla sina 90-konton och många ligger dessutom nära det långsiktiga målet att gå 

med noll-resultat och på så vis inte bygga upp ett större kapital än nödvändigt för att 

klara eventuella kriser.  

8.1. Förslag till vidare studier 

En intressant synvinkel att följa upp denna uppsats med är att undersöka hur 

utveckling av effektmålsmätning kan göras. En sådan undersökning skulle kunna 

leda fram till nyckeltal och andra prestationsmått som är relevanta i 

välgörenhetsorganisationer. 
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Övriga källor 

Barncancerfonden, Årsredovisning 2006 

Bokföringsnämnden, Ideella föreningar – en kort information om bokföring, 2002 

Cancerfonden, Årsredovisning 2006 

Läkare Utan Gränser, Årsredovisning 2006 
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Rädda Barnen, Årsredovisning 2006 
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WWF Världsnaturfonden, Årsredovisning 2006 



 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Presentation av respondenten 

Namn? 

 

Titel? 

 

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du jobbat på organisationen? 

 

Organisationen 

När bildades organisationen? 

 

Hur många anställda har ni? 

 

Har organisationen något uttalat syfte? 

 

Vinstbegreppet 

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

 

Används begreppen intäkter och kostnader? 

 

Mått på framgång 

Använder ni några nyckeltal, såsom soliditet, likviditet eller räntabilitet? Presenterar ni 

dessa? 

 

Använder ni några andra nyckeltal? Ekonomiska eller icke-ekonomiska? 



 

 

 

Presenterar ni någon information om kostnadseffektivitet? 

 

Stiftelsen för Insamlingskontroll presenterar nyckeltal för alla insamlingsorganisationer 

med 90-konton. Är dessa nyckeltal intressanta för er? 

 

Eget kapital 

Används begreppet eget kapital, vilken innebörd har i så fall begreppet här? 

 

Hur mycket samlade ni in förra året och varifrån kommer pengarna? 

 

Hur har ni använt pengarna? 

 

Mål 

Vad har ni för uttalade mål med verksamheten? 

 

Har ni något uttalat mål om hur stor del av insamlade pengar som ska användas för ert 

syfte alternativt hur stor del av intäkterna som får gå till administrativa kostnader? 

 

Övrigt 



 

 

Bilaga 2 – FRIIS:s demoexempel på resultat- och balansräkning 

Frivilligorganisationernas samlingsråds demoexempel på hur 

välgörenhetsorganisationer bör ställa upp sin balans- respektive resultaträkning samt 

nyckeltal. 

  Organisationens namn 

  Insamlingsstiftelsen XX 
(Belopp anges i tusental kr)   

Anläggningstillgångar   

T005 Immateriella anläggningstillgångar 

Materiella tillgångar   

T010 Byggnader och mark  

T020 Inventarier  

T030 Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella 
anläggningstillgångar   

T040 Långfristiga värdepappersinnehav 

T050 Långfristiga fordringar 

T060 Summa finansiella anläggninstillgångar 

T080 Summa anläggningstillgångar 

    

Omsättningstillgångar   

T090 Varulager mm 

T091 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

T092 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 

T093 Kortfristiga placeringar  

T094 Kassa och bank  

T098 Summa omsättningstillgångar 

T100 Summa tillgångar 

    

Eget kapital och skulder   

S010 Stiftelsekapital/donationskapital etc  

S020 Ändamålsbestämda medel  

S030 Balanserat kapital  

S040 Årets saldo  

S050 Summa eget kapital 

    

S055 Avsättningar 

    

S060 Långfristiga skulder 

    

Kortfristiga skulder   

S070 Leverantörsskulder  

S071 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

S072 Skuld till Sida och andra myndigheter etc  

S073 Övriga kortfristiga skulder 

S080 Summa kortfristiga skulder 

    

S100 Summa eget kapital och skulder 

 



 

 

  Organisationens namn 

  Insamlingsstiftelsen XX 
  (Belopp anges i tusental kr) 

Organisationens intäkter och 
kostnader  

Verksamhetsintäkter  

R010 Penninginsamlingar 

R020 Medlemsavgifter  

R040 Försäljning av varor och tjänster 

R050 Insamling med gåvobevis 

R060 Donationer 

R070 Summa medel från allmänheten 

    

R080 Bidrag från myndigheter 

R090 Bidrag från organisationer 

R095 Bidrag från företag 

R100 Summa medel från myndigheter, org, företag 

R130 Övriga verksamhetsintäkter 

R150 Summa verksamhetsintäkter 
    

R200 Ändamålskostnader (utbetalt till ändamålet)  

    

Insamlingskostnader  

R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster 

R220 Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis" 

R230 Övriga insamlingskostnader 

R240 Summa insamlingskostnader 

    

R270 Administrationskostnader 

    

Resultat från finansiella investeringar  

R280 Ränteintäkter, aktieutdelning etc  

R285 Kapitalvinster, återföringar av tidigare nedskrivningar 

R290 Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter 

R292 Kapitalförluster, nedskrivning av värdepapper 

R295 Summa resultat från finansiella investeringar 

    

R300 Resultat efter finansiella poster 

    

R310 Skatter 

    

R315 Årets resultat  

 

  Nyckeltal       

  Kostnader/Totala intäkter 9% 13%   

  Insamlingskostnader/Medel från allmänheten 10% 18%   

  Utbetalning till ändamålet/Totala intäkter 92% 88%   

  Alla värden fylls i med positiva tecken.       

 

 



 

 

Bilaga 3 – Mall för granskning av årsredovisning 

Vinstbegreppet 

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

begreppet? 

2. Används begreppen intäkter och kostnader? Vad kallas posterna? Är de 

uppdelade i Resultat räkningen? 

Mått på framgång 

3. Presenteras några nyckeltal, såsom soliditet, likviditet eller räntabilitet?  

4. Presenteras några andra nyckeltal? Ekonomiska eller icke-ekonomiska? 

5. Presenteras någon information om kostnadseffektivitet? 

6. Vad är årets resultat? 

Eget kapital 

7. Används begreppet eget kapital, specificerar man om det är ändamålsbestämt? 

8. Hur mycket erhöll organisationen detta år och varifrån kom de? Hur visas detta? 

9. Hur har de använt pengarna? Hur visas detta? 

Mål 

10. Presenteras några uttalade framtida mål med verksamheten? Ekonomiska eller 

icke-ekonomiska? 

11. Presenteras något mål om hur stor del av insamlade pengar som ska användas 

för ändamålet alternativt hur stor del av intäkterna som får gå till administrativa 

kostnader? 

Övrigt 

12. Följer de FRII och/eller SFI? 

13. Kommer de följa FRII:s kvalitetskod? 

 


