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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

 

Allmän bolagslagstiftning – Lagstiftning som rör reglering av bolag. 

Biståndsorganisation – Förening som distribuerar gåvor och bistånd för att stävja fattigdom 

och hjälpa till vid katastrofer internationellt. I uppsatsen likställs biståndsorganisationer med 

ideella föreningar i det avseendet att biståndsorganisationerna som behandlas anses vara 

ideella.   

Bokföringslagen (BFL) – Lag som behandlar och reglerar bokföring. 

Bokföringsnämnden (BF�) – Svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med att 

främja utvecklingen av god redovisningssed i Sverige.  

Bransch – Med bransch i uppsatsen menas specifika branscher inom den ideella sektorn, 

exempelvis, insamlingsbranschen, idrottsrörelse med mera.  

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) – Gemensam branschorganisation för 

svenska insamlingsorganisationer. 

Intressenter – I uppsatsen anses intressenterna till den ideella 

föreningens/biståndsorganisationens redovisning vara allmänhet, stat och organisationer.  

Juridisk person – En organisation med egen rättskapacitet. Organisationen har även rätt att 

iklä sig skyldigheter och förvärva rättigheter. Juridiska personer kan exempelvis vara 

aktiebolag och ekonomiska föreningar.  

Kommersiella redovisningsnormer – Redovisningsstandarder som är skapta för 

vinstdrivande bolag, exempelvis BFL och ÅRL. 

Lag om ekonomiska föreningar (EFL) – Lag som reglerar ekonomiska föreningars rättsliga 

ställning. 

Redovisningsnormer – I uppsatsen likställs redovisningsnormer med lagstiftning, 

rekommendationer från BFN samt riktlinjer utarbetade av FRII och SFI. 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) – En myndighet som verkar 

under Utrikesdepartementet. Arbetar med att minska fattigdom utomlands genom att 

disponera en del av den statliga biståndsbudgeten.   

Svensk insamlingskontroll (SFI) – Ett kontrollorgan för de monetära insamlingar till 

allmännyttiga ändamål som sker runt om i Sverige.  

Årsredovisningslagen (ÅRL) – Lag som behandlar årsredovisning och dess utformning för 

bokföringspliktiga organisationer.  
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1 INLEDNING 
 
I kapitlet introduceras inledningsvis bakgrunden till uppsatsen. Bakgrunden leder vidare till 

en problemdiskussion där uppsatsens problemområde diskuteras. Detta utmynnar i sin tur i 

arbetets problemformulering. Avsnittet avslutas med en redogörelse för uppsatsens syfte, 

målgrupp och avgränsning. 

 

 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1800-talet uppkom ett tankesätt som innebar att människor genom samarbete kunde 

göra sina röster bättre hörda, det vill säga få en större genomslagskraft som grupp. Detta var 

startskottet till dagens ideella föreningar. Några exempel på folkrörelser som uppkom som en 

effekt av det nya tankesättet var de frikyrkliga samfunden, idrottsrörelsen och de politiska 

partierna. Dessa folkrörelser har bidragit och bidrar fortfarande till utvecklingen av samhället. 

Denna utvecklingspåverkan beror till stor del på det stora antal människor som dagligen 

engagerar sig i ideella föreningar. I dagsläget överstiger antalet medlemmar i ideella 

föreningar det totala antalet invånare i Sverige vilket visar på att många människor engagerar 

sig i flera ideella föreningar samtidigt. (Thunberg, 2006, ss. 15, 16) Detta innebär att de 

ideella föreningarna är en av de mest kraftfulla och inflytelserika organisationsformerna i 

dagens samhälle (Gross Jr., McCarthy, & Shelmon, 2005, s. 1).  

 

Idag finns det flera typer av ideella föreningar. En typ av ideell förening är 

biståndsorganisationer som har växt fram ur de gamla folkrörelserna. Denna ideella förening 

är en typ av insamlingsorganisation och syftar till att hjälpa och stödja utsatta länder och dess 

befolkning. Intentionen att arbeta för internationell utveckling förstärktes under andra 

världskriget då de allierade staterna började planera för efterkrigstiden eftersom de inte ville 

hamna i samma ekonomiska kris som hade präglat mellankrigstiden. (Odén, 2006, ss. 31- 52) 

 

Den ideella föreningen skiljer sig från det vinstdrivande bolaget i flera aspekter. Ett exempel 

på en västentlig skillnad mellan den ideella föreningen och det vinstdrivande bolaget är att det 

oftast inte finns en direkt koppling mellan de som ger gåvor, resursgivarna och de som drar 

nytta av gåvorna, resurstagarna i den ideella föreningen. Denna koppling kan dock anses vara 

stark i det vinstdrivande bolaget då de som bidrar med kapital, kapitalgivarna, är de som drar 

nytta av resultatet.  Den oftast obefintliga kopplingen i de ideella föreningarna leder till att 

resursförbrukningen och fördelningen av resurser tills stor del blir förtroendebaserad. 

Resursgivarnas enda kontrollverktyg för föreningens måluppfyllnad blir då att använda sig av 

redovisningen. (Gustafson, 2006b, ss. 1, 2)  

 

I nuläget finns det ingen direkt uttalad lagstiftning angående ideella föreningars redovisning. 

Anledningen till detta är att det har funnits ett starkt motstånd från arbetsgivare, arbetstagare 

och fackförbund. (Hemström, 2007, s. 34) Många ideella föreningar omfattas dock av en 

direkt lagstiftning som fungerar som ett ramverk för utformningen av redovisningen. Denna 
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lagstiftning är Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL) och gäller endast för 

föreningar som uppfyller minst ett av de gällande bokföringsskyldighetskraven (Törning & 

Torkelsson, 2000). Kraven som bestämmer om en förening är bokföringsskyldig eller ej är om 

föreningen bedriver näringsverksamhet, har tillgångar vars bruttovärde uppgår till 1,5 

miljoner kronor eller om föreningen är moderbolag i en koncern (FAR SRS, 2008, s. 361). 

Vidare regleras redovisningen i ideella föreningar av Bokföringsnämndens (BFN) 

rekommendationer. Dessa rekommendationer utges i allmänna råd och betecknas BFNAR 

200X:X. (Bokföringsnämnden, 2010a) För insamlingsorganisationer där 

biståndsorganisationer ingår påverkar även branschorganisationernas 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och Svensk insamlingskontroll (SFI) riktlinjer 

redovisningen. Dessa riktlinjer tar avstamp i lagstiftning för ideella föreningar och har därför 

sin grund i kommersiell lagstiftning (Frivilligorgainsationernas Insamlingsråd, 2009, s. 6). 

Detta innebär att biståndsorganisationer indirekt påverkas av kommersiell lagstiftning genom 

dessa riktlinjer.  

 

Då BFL och ÅRL båda är kommersiella redovisningsnormer är de skapta för vinstdrivande 

bolag som har ett annat syfte än de ideella föreningarna. I och med detta uppkommer det 

många intressanta synvinklar och problem att beröra. Exempelvis kan det ifrågasättas varför 

BFL och ÅRL reglerar ideella föreningars redovisning då det vinstdrivande bolaget inte har 

samma syfte som den ideella föreningen samt att deras olika intressenters informationsbehov 

skiljer sig åt. (Gustafson, 2006b, ss. 1, 2) Frågor som uppkommer för de föreningar som inte 

omfattas av BFL och ÅRL är de betänksamheter angående hur redovisningen ska utformas. 

Detta leder till att det finns en varierad redovisningsstandard i praktiken när det kommer till 

utformningen av redovisning i sådana ideella föreningar (Gustafson, 2006a, s. 7).  

 

En ideell förening som bedriver näringsverksamhet är enligt BFL bokföringsskyldig och 

enligt samma lag skyldig att avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning, ett årsbokslut 

eller ett förenklat årsbokslut (Skatteverket, 2010a). Då det år 2009 fanns 1191 stycken ideella 

föreningar som bedrev näringsverksamhet registrerade hos Bolagsverket, tyder det att antalet 

föreningar som redovisar som vinstdrivande bolag borde ligga över 1191 föreningar 

(Bolagsverket, 2009).  En motivering till detta är att till dessa 1191 föreningar tillkommer de 

bolag som uppfyller något av de övriga bokföringsskyldighetskraven (FAR SRS, 2008, s. 

361). Förutom föreningar som frivilligt väljer att redovisa som vinstdrivande bolag är de som 

är medlemmar i FRII och SFI även tvungna att redovisa som vinstdrivande bolag (Stiftelsen 

för insamlingskontroll, 2009, s. 2). Eftersom ideella föreningar som inte bedriver 

näringsverksamhet inte är registreringsbara är det svårt att uppfatta det verkliga antalet ideella 

föreningar i Sverige (Hemström, 2007, s. 41). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den nuvarande lagstiftningen som reglerar ideella föreningars redovisning, ÅRL och BFL, 

började tillämpas av ideella föreningar år 2001. (FAR SRS, 2008, ss. 370, 403). Båda 

lagverken är utarbetade för vinstdrivande bolag och har som syfte att reglera redovisning och 
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årsbokslut i organisationer och företag. Då de vinstdrivande bolagen har som syfte att 

frambringa vinst skiljer sig dessa organisationer från de ideella föreningarna. Eftersom den 

ideella föreningen inte har ett vinstsyfte mister vinstbegreppet sin innebörd i resultaträkningen 

och blir därmed inte relevant i föreningens redovisning. (Gustafson, 2006b, s. 4) En central 

problematik uppkommer då gällande prestationsmåttet för ideella föreningar eftersom det 

kommersiella redovisningsspråket inte räcker till för att ge en rättvisande bild av den 

finansiella ställningen (Gustafson, 2008, s. 143). 

 

Agneta Gustafson (2006) återger i sin avhandling Robert Mautz’s (1994) uppfattning om att 

den ideella föreningen och det vinstdrivande bolaget skiljer sig i många aspekter som borde 

påverka deras redovisning. Mautz menar vidare att tillämpningen av det som anses vara god 

redovisningssed för vinstdrivande bolag i ideella föreningars redovisning kan resultera i 

krångliga och oförståeliga rapporter. Detta bekräftades även i en pilotstudie genomförd av 

Agneta Gustafson. (Gustafson, 2006b, s. 2) Biståndsorganisationer, vilka är en del av den 

ideella sektorn, borde speciellt utmärka sig gällande den information som krävs av deras 

intressenter och därför skilja sig från de vinstdrivande bolagen. Höga krav bör ställas på 

biståndsorganisationens redovisning då organisationen handskas med frivilliga gåvor och är 

tvungna att ha en förtroendeingivande roll för att bibehålla en god relation med dess 

intressenter.  

 

Då de föreligger olika syften med verksamheterna i det vinstdrivande bolaget och 

biståndsorganisationen borde detta få konsekvenser för den information som redovisningen 

ska bistå med, dels för intressenterna till biståndsorganisationerna och dels för 

biståndsorganisationerna själva. Eftersom en uppsjö av det som finns skrivet om ideella 

föreningar tar upp ideella föreningars reglering genom den direkta lagstiftningen, BFL och 

ÅRL och de indirekta riktlinjerna från FRII och SFI, skulle det vara intressant att se vilka 

konsekvenser som uppkommer i och med detta. Vidare kan det ses vad dessa konsekvenser 

kan leda till för både biståndsorganisationen och dennes intressenter. 

 

Ett ytterligare diskussionsområde relaterat till ovanstående ämne är vilket behov som finns av 

att anpassa redovisningsreglerna för ideella föreningar i Sverige och i vilken utsträckning 

detta behov finns. Då redovisningssättet eventuellt inte är optimalt för de ideella föreningarna 

kan nya vägar behöva sökas för att optimera redovisningen men även för att belysa de 

befintliga bristerna. Denna möjliga anpassning skulle kunna ta hänsyn till 

intressentgruppernas nuvarande förbisedda informationsbehov. Anledningen till att fokus 

läggs på utvecklingsbehov för ideella föreningar är att om förändringar i lagstiftning eller 

rekommendationer från BFN sker kommer det påverka hela den ideella sektorn och inte bara 

biståndsorganisationerna.  

 
1.2.1 Problemformulering 

För att på bästa sätt behandla uppsatsens problemområde har tre delfrågor utarbetats på 

grundval av deras lämplighet för studien. Dessa delfrågor utgör uppsatsens 
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problemformulering och ska bidra till att utforma undersökningens upplägg. Frågorna som 

utgör uppsatsens problemformulering är följande:     

 

• Vilka konsekvenser kan uppkomma för biståndsorganisationerna då de måste redovisa 

enligt kommersiella redovisningsnormer?  

 

• Vilka konsekvenser kan uppkomma för intressenterna till biståndsorganisationernas 

finansiella information då biståndsorganisationerna redovisar enligt kommersiella 

redovisningsnormer? 

 

• Vilket behov finns det av förändrade redovisningsregler för ideella föreningar?  

 

1.3 Syfte  

Uppsatsen syftar till att beskriva hur dagens redovisningsnormer för ideella föreningar 

påverkar biståndsorganisationernas redovisning och vilka konsekvenser detta kan få för 

biståndsorganisationerna och deras intressenter. Syftet är även att se om det finns ett behov av 

förändrade redovisningsregler för ideella föreningar. 

 

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till biståndsorganisationer som har intresse av att se om det finns 

problematik med deras nuvarande redovisningssätt. Även intressenter till 

biståndsorganisationernas redovisningsinformation kan dra nytta av uppsatsen då en ny 

synvinkel erbjuds på problemområdet som kan leda till att de uppnår en högre förståelse för 

redovisningen. En annan möjlig målgrupp kan vara de som är intresserade av redovisning i 

ideella föreningar då redovisning i dessa föreningar behandlas. 

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen undersöks biståndsorganisationer som är medlemmar i FRII och SFI. Ett 

medlemskap hos dessa organisationer samt reglering genom lagstiftning innebär att 

redovisningen hos de organisationer som studeras omfattas av kommersiella 

redovisningsnormer. Fokus kommer enbart att läggas på biståndsorganisationer som är 

registrerade i Sverige. Uppsatsen utgår vidare från och behandlar alla biståndsorganisationer i 

arbetet som ideella föreningar.  
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2 METOD 
 
I avsnittet Metod redovisas huvudsakligen vilken sekundär- och primärdata som har 

införskaffats samt tillvägagångssättet för uppsatsens informationsinsamling och 

undersökning. Här redogörs även för ämnesvalet, vilken typ av angreppssätt som har tagits 

och ett resonemang förs gällande uppsatsens giltighetsanspråk. Avsnittet avslutas med en 

diskussion angående legitimiteten hos arbetets källor. 

 

 

2.1 Val av ämne 

Då vi lever i ett samhälle med en ökande informationsspridningstakt blir nutidens katastrofer 

allt mer uppmärksammade. Tack vare dagens distributionsmöjligheter kan fler människor vara 

delaktiga och hjälpa sina medmänniskor genom att bidra med gåvor och omtanke. En viktig 

resurs för att ge människor möjligheten till att vara delaktiga är biståndsorganisationer som på 

ett effektivt sätt kan distribuera tilldelade medel. Ämnet biståndsorganisationer är på grund av 

ovanstående intressant att studera då det ligger rätt i tiden med tanke på exempelvis 

katastroferna i Haiti och Chile. Det är även intressant att studera biståndsorganisationer då det 

på senare tid har förekommit flera skandaler inom branschen. Exempel på detta är de aktuella 

tidningsrapporteringarna om väldigt höga löner inom Röda Korset. Slutligen är 

biståndsorganisationer intressanta att skriva om då utbildningen som vi har genomgått på 

högskolan inte har behandlat ideella föreningar på djupet och därigenom inte heller 

biståndsorganisationer. Undersökningen har således utförts för att på egen hand skapa en 

djupare förståelse inom området. För att utnyttja de kunskaper som har förvärvats på 

högskolan har en kombination av inriktningen redovisning gjorts med biståndsorganisationer.  

 

2.2 Angreppssätt 

2.2.1 Kvalitativ studie 

Undersökningen består av en kvalitativ studie som ska ge svar på den aktuella 

problemformuleringen. En kvalitativ ansats har valts på grund av de möjligheter som 

framkommer då undersökningen fokuserar på ord och dess innebörd och inte på siffror och 

antal då en kvantitativ undersökning hade lämpat sig bättre (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001, s. 67). Då uppsatsens problemformulering har inriktat sig på 

möjliga konsekvenser för biståndsorganisationerna och deras intressenter samt 

utvecklingsbehovet av de ideella föreningarnas redovisningssätt har fokus satts på personliga 

beskrivningar, reflektioner och skildringar av dagsläget vilket har erhållits genom intervjuer. 

En kvalitativ metod har i och med detta givit ett större djup till undersökningen än en 

kvantitativ ansats och givit en bättre möjlighet att besvara problemformuleringen. Detta har 

inneburit att den kvalitativa studien har hjälpt till att beskriva verkligheten utifrån 

respondenternas svar.  
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Den kvalitativa ansatsen fäster vikt vid det unika hos varje respondent och metoden sätter få 

begränsningar angående de svar respondenterna kan bidra med (Jacobsen, 2002, s. 142).  

Ovanstående leder till att det har varit väsentligt att rätt respondenter har hittats till 

undersökningen så att en kvalitetssäkring kunde göras från grunden samt att dessa 

respondenter har den kompetens som krävs för att ge svar på intervjufrågorna.  

 
2.2.2 Deduktiv/deskriptiv ansats 

Uppsatsens utgångspunkt har baserats på en deduktiv ansats då den befintliga litteraturen är 

utgångspunkten för problemområdet. Denna ansats har överensstämt med en del av 

uppsatsens syfte, vilket har varit att undersöka om de nuvarande redovisningsnormerna skall 

fortsätta att tillämpas i oförändrad form eller om det finns ett behov att utveckla dem. 

(Artsberg, 2005, s. 31) 

 

Som komplement till den deduktiva ansatsen har en deskriptiv metod använts eftersom 

undersökningen har ett förklarande angreppssätt. Det som har ämnats förklaras är hur väl de 

gällande normerna är anpassade till att tillfredställa informationsbehovet gentemot 

intressenterna till biståndsorganisationers redovisning (Artsberg, 2005, ss. 20 - 31). 

Informationsbehovet från en part kan komma att skilja sig beroende på om denne är en 

intressent till en ideell förening eller till ett vinstdrivande bolag (Gustafson, 2008, ss. 14, 15). 

Härmed belyses att den deskriptiva aspekten baseras på ett synsätt där redovisning ses som ett 

informationsverktyg. (Artsberg, 2005, s. 21)  

 

2.3 Sekundärdata 

Uppsatsens sekundärdata har bestått av böcker, artiklar och Internetkällor. Viktig 

sekundärdata som har använts har bland andra varit Agneta Gustafsons avhandling från 2006 

där hon undersöker tre ideella föreningar och deras redovisning. Även FRII:s och SFI:s 

hemsidor har bidragit med användbar information angående ideella föreningar, mer 

specificerat insamlingsorganisationer där biståndsorganisationer ingår. I och med att källorna 

har varit sekundära har begreppet tradering uppkommit som innebär att uppgifterna har gått i 

flera led (Thurén, 2005, s. 53). En diskussion förs i avsnitt 2.5 hur detta har hanterats i 

uppsatsen för att undvika att informationen förvrängts ytterligare ett led. 

 

2.3.1 Tillvägagångssätt vid informationssökning 

Efter att ämnesområdet hade fastställts utfördes en bred informationssökning rörande 

uppsatsens problemområde. Informationen som hittades erhölls genom böcker, artiklar och 

Internet. Efter att informationen hade samlats in, granskades den noggrant och det material 

som inte ansågs vara relevant för arbetet förkastades.  De resterande källorna användes för att 

bygga upp uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, litteraturgenomgång och dess teoretiska 

referensram. 
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Böckerna som har brukats i arbetet har påträffats genom Mälardalens högskolas 

bibliotekskatalog samt genom Västerås och Eskilstunas stadsbiblioteks kataloger. Databaser 

som har använts vid informationssökningen har varit EconPapers, ebrary, Artikelsök, 

ABI/INFORM Global, FAR SRS Komplett och ELIN@Mälardalen. Vid sökningar i de valda 

databaserna och Internet, där Googles sökmotor användes, har sökord så som ideella 

föreningar, biståndsorganisationer, hjälporganisationer, lagstiftning och redovisning använts. 

Dessa sökord har även översatts till engelska och använts när sökningar efter utländsk 

litteratur har gjorts.  

 

2.4 Primärdata 

Uppsatsens primärdata har samlats in genom intervjuer. Dessa intervjuer har haft som syfte att 

besvara arbetets problemformulering. Syftet med intervjuerna har varit att samla in 

information som kan visa på hur biståndsorganisationerna och deras intressenter påverkas av 

de rådande redovisningsreglerna. Anledningen till att intervjuer har valts som 

undersökningsmetod är att intervjuerna lättare ska kunna fånga upp och bidra med enskilda 

reflektioner och synvinklar som är relevanta för arbetet och som till exempel en enkät inte kan 

bidra med i samma utsträckning.  

 

2.4.1 Urval 

Valet av respondenter till undersökningen baserades sig bland annat på FRII:s och SFI:s 

medlemsregister där en stor del av biståndsorganisationerna i Sverige är medlemmar. Efter 

observationer av möjliga biståndsorganisationsrespondenters hemsidor valdes en grupp 

bestående av 16 stycken respondenter ut. Biståndsorganisationsrespondenterna valdes ut på 

grundval av organisationens storlek och inflytande i det svenska samhället. Detta ledde till att 

de biståndsorganisationer som valdes ut var några av de mer kända och större 

biståndsorganisationerna i Sverige. Dessa organisationer bedömdes ha stor möjlighet att bidra 

till studien då de har välutvecklade rutiner inom redovisningsområdet och borde därmed ha en 

välutvecklad uppfattning av situationen. 15 stycken av de kontaktade 

biståndsorganisationerna valde dock att inte medverka i studien då deras arbetsbörda under 

perioden var för stor och därför är antalet medverkande biståndsorganisationer lågt. Urvalet 

har därför kunnat anses vara ett bekvämlighetsurval där de organisationer som hade möjlighet 

att medverka gjorde det. 

 

En viktig del i undersökningen var att ha en stor spridning bland respondenternas 

verksamhetsområden. Detta ansågs vara viktigt eftersom syftet var att ge en översiktlig bild 

av dagsläget och för att göra detta på ett bra sätt krävdes det ett brett perspektiv. Vidare ledde 

detta till att det fanns en önskan om att intervjua FRII och SFI då de borde ha en stor 

kännedom om insamlingsbranschen samt en inställning och åsikt om de kommersiella 

redovisningsnormerna som påverkar biståndsorganisationerna. Även en intervju med Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (PWC) ansågs vara av tyngd för arbetet då revisionsbyrån har varit 

med och utvecklat FRII:s kvalitetskod. Intervjuer med Styrelsen för internationellt bistånd 

(Sida) och Radiohjälpen ansågs även de vara av tyngd för arbetet då Sida årligen fördelar en 
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del av den statliga biståndsbudgeten och Radiohjälpen årligen fördelar stora summor pengar 

som bland annat insamlas genom Sveriges radio och Sveriges television. Detta innebär att 

Sida och Radiohjälpen kan ses som två av de största intressenterna till 

biståndsorganisationernas finansiella information.  

 

Första kontakt med de valda respondenterna skedde huvudsakligen via mail då det av 

erfarenhet är lättare att kontakta större organisationer på detta sätt. Alla respondenter erhöll 

vid första kontakt en intervjuförfrågan och en bakgrund till undersökningen samt en kortare 

beskrivning av hur intervjuerna skulle gå till. De fick sedan ta ställning till huruvida de kunde 

tänka sig ställa upp på en intervju eller inte. Efter att svar från de tillfrågade respondenterna 

hade erhållits utfördes intervjuer med de respondenter som hade valt att ställa upp. Nedan 

följer en tabell över undersökningens respondenter och vilken intervjuform som har 

genomförts: 

 

 Medverkande Telefonintervjuer Mailintervjuer 
Föreningsrepresentanter 2 2 - 
Biståndsorganisationer 1 - 1 
Intressenter till redovisningen 2 2 - 
Branschspecialist 1 1 - 
Total 6 5 1 

Figur 1. Tabell över antalet respondenter och tillämpad intervjuform. 

 
Antalet respondenter som har medverkat i undersökningen har varit sex stycken. Antalet 

baserar sig på den uppskattade mängd respondenter som kan ge en bred och överskådlig bild 

av dagsläget. Av det totala antalet respondenter är två stycken föreningsrepresentanter som 

utgörs av FRII och SFI. Dessa respondenter kan även anses vara intressenter till 

biståndsorganisationernas redovisning då de använder sig av finansiell information från 

biståndsorganisationerna för att få en uppfattning angående föreningens ekonomiska ställning. 

Resterande respondenter består av en biståndsorganisation som utgörs av Plan Sverige, två 

stora intressenter till redovisningen som utgörs av Sida och Radiohjälpen samt en 

branschspecialist från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.  

 

2.4.2 Intervjuernas utformning 

De primärdata som har erhållits från intervjuerna har i hög grad bidragit till undersökningen 

då intervjufrågorna har framställts utifrån problemformuleringen och litteraturgenomgången 

med syfte om att undersökningen så småningom ska svara på uppsatsens problemformulering. 

Frågeställningarna som har tagits upp under intervjuerna har varit strukturerade enligt en 

semistrukturerad intervjuform. Den semistrukturerade intervjuformen har erbjudit rum för 

respondenterna att framföra sina egna åsikter men har samtidigt givit en viss säkerhet för att 

alla betydelsefulla ämnen har berörts (Bell, 1999, s. 122). Respondenterna har med andra ord 

fått möjlighet att utveckla sina svar fritt med hjälp av följdfrågor, likväl med en begränsning 

på grund av de angivna ramarna som den semistrukturerade intervjun har bidragit med.  
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Intervjuunderlaget har bestått av 8-15 stycken frågor per respondent. Variationen i antal 

frågor har berott på undersökningens informationsbehov från den aktuella respondenten. 

Frågorna har även varierat i innehåll beroende på respondentens ställning och 

kunskapsområde. Dock har frågorna förhållit sig till uppsatsens problemformulering och bör 

möjliggöra ett svar på det aktuella problemet. På grund av variationen bland respondenterna 

har därför fem stycken olika intervjumanualer upprättats. De olika intervjumanualerna har 

riktat sig till biståndsorganisationer, FRII, SFI, Sida/Radiohjälpen och Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers. Intervjumanualerna återfinns i bilagorna 1-5 och varje 

intervjumanual har strukturerats efter problemformuleringens tre delfrågor. Vid strukturering 

av intervjufrågorna har den specifika intervjufrågans huvudsakliga syfte bestämt under vilken 

av de tre delfrågorna som frågan ska presenteras. Det faktum att flera av intervjufrågorna kan 

svara på fler än en delfråga har beaktats och har ansetts vara en fördel som kan utnyttjats vid 

analysarbetet. Vid presentation av intervjufrågorna har även en tabell upprättats som visar 

intervjufrågornas relation till litteraturgenomgången. Antalet tabeller är fem stycken, det vill 

säga en för varje intervjumanual och återges i bilaga 6. Intervjufrågorna har i förväg sänts till 

respondenterna via mail så att de har fått möjlighet att förbereda sig och reflektera över 

frågorna. Detta har gjorts för att få mer uttömmande och ingående svar och därmed ge 

undersökningen ett djupare resultat.  

 

I den mån det har varit möjligt har en önskan om att utföra personliga besök under 

intervjuerna med uppsatsens respondenter funnits. Då de flesta av respondenterna har sitt säte 

med ett betydande geografiskt avstånd från Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås 

har denna önskan visat sig vara svår att genomföra. Som huvudsaklig intervjuform har istället 

telefon- och mailintervjuer valts. Fördelen med telefonintervjuer är att intervjun blir mindre 

resurskrävande och sparsam med tanke på den aktuella tidsramen än ett personligt besök 

(Holme & Solvang, 1997, s. 173). Nackdelen med en telefon- eller mailintervju är emellertid 

att kroppsspråket går förlorat (Jacobsen, 2002, s. 162). Detta kompenseras dock delvis för i 

telefonintervjuerna genom att uppfattningar av nyanser i röstläge och klang har gjorts.  

 

Under telefonintervjuerna har inspelningar av respondenternas svar gjorts. Detta har gjorts för 

att säkerställa att ingen information har gått förlorad samt att inte förvränga det som har sagts. 

(Bell, 1999, s. 124) För att säkerställa att informationen den enskilde respondenten har 

bidragit med har varit av högsta kvalité har möjlighet givits för respondenterna att vara 

anonyma i arbetet.  Denna möjlighet har erbjudits vid utskicket av intervjufrågorna och har 

fungerat som ett integritetsskydd för att uppmana respondenterna att tala fritt inom området. 

Ingen av respondenterna har dock valt att vara anonym trots att möjlighet har givits.  

 

Efter att telefonintervjuerna hade utförts, transkriberades samtalen ordagrant för att sedan 

sammanställas till varsin sammanfattade text. En enskild sammanställning gjordes även av 

mailintervjun. De sammanfattade texterna skickades sedan till respektive respondent för att ge 

denne en möjlighet att enskilt läsa igenom sammanställningarna för att komma med egna 

tankar och kommentarer angående den sammanfattade informationen. Om respondenten kom 

med egna förslag till ändringar kontrollerades det noga att dessa ändringar inte skilde sig 

markant från det som sagts vid intervjun. En markant avvikelse från ursprungsuttalandet har 
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inte uppkommit i undersökningen. Tillvägagångssättet för hanteringen av intervjuerna har 

varit centralt för att uppnå ett pålitligt slutresultat i uppsatsen. 

 

2.5 Giltighetsanspråk 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur väl samma resultat i en undersökning kan upprepas genom att 

utföra undersökningen på ett likartat sätt. Genom att uppsatsens metodavsnitt redovisats på ett 

noggrant och utförligt sätt ges förutsättningar för att genomföra studien på ett identiskt eller 

likartat sätt. Gällande intervjuerna som utgör uppsatsens primärdata kan inte samma slutsats 

genereras då svaren från respondenterna kan vara färgade av det specifika sammanhang som 

respondenterna befinner sig i just idag. Det aktuella problemet med reliabilitet i en kvalitativ 

undersökning blir således att tid- och rumsaspekten ständigt är föränderlig och resultatet 

påverkas stort av denna variabel. Det blir därför tydligt att det finns en problematik med 

reliabilitet i kvalitativa undersökningar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61) I och 

med detta föreslår Christensen et. al. (2001) att kriterierna som bestämmer värdet av den 

kvalitativa undersökningen i stället bör vara närmare sammanlänkade med 

validitetsbegreppet. (Christensen et. al., 2001, s. 308)    

 
2.5.2 Validitet 

Validitetsbegreppets innebörd står för i vilken grad undersökningen har mätt det som ämnades 

mätas. Inom validitetsbegreppet finns två centrala koncept, trovärdighet och graden av 

generaliserbarhet. (Christensen et. al., 2001, s. 309) För att stärka trovärdighetsbegreppet har 

tillvägagångssättet som tidigare nämnts redovisats öppet i uppsatsen. Då både uppsatsens 

primära och sekundära källor insamlades användes ett systematiskt insamlingssätt då en 

urvalsprocess låg till grund för insamlingen. De respondenter som har valts som primärkällor 

är framstående och insatta inom problemområdet och de har även givits möjlighet att yttra sig 

angående sammanställningarna av deras intervjuer vilket också stärker trovärdigheten i 

uppsatsens resultat. Christensen et. al. (2001) beskriver innebörden av den externa validiteten 

som handlar om i hur hög grad undersökningens resultat är överförbara till andra enheter eller 

fall, det vill säga graden av generaliserbarhet (Christensen et. al., 2001, s. 310).  I den aktuella 

undersökningen kan det diskuteras huruvida resultatet är överförbart till övriga ideella 

föreningar samt andra organisationsformer som regleras av icke anpassade regelverk. 

Resultatet kan bli svårt att överföra till andra sorters ideella föreningar då det finns en stor 

spridning angående rörelseverksamheten inom organisationsformen ideella föreningar. Dock 

kan vissa tendenser uppkomma som kan visa på att likande slutsatser skulle kunna dras.  

 

2.6 Källkritik 

Vid användande av sekundära källor bör en diskussion om källkritik föras för att stärka den 

vetenskapliga tyngden i arbetet. Då uppsatsen till stor del baseras på sekundärkällor som är 
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skrivna för ett annat ändamål är det viktigt att belysa äktheten, oberoendet och trovärdigheten 

i de valda källorna. En kritisk granskning är även viktig att utföra i det avseendet att källor 

kan vara vinklade eller färgade av källförfattarens åsikter och ställning. (Thurén, 2005, s. 13)  

 

Till uppsatsens viktigaste källor hör Agneta Gustafsons avhandling från 2006 som behandlar 

ideella föreningar och de kommersiella redovisningsnormerna som reglerar redovisningen hos 

dem. Agneta Gustafson arbetar som universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebros 

universitet och har varit verksam på skolan sedan 1989. Hon har en bakgrund som revisor och 

hennes ämnesområde är extern redovisning där hon har specialiserat sig på redovisning inom 

den ideella sektorn. Då hon verkar på en statlig myndighet i Sverige och avhandlingen är 

presenterad på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet anses den som legitim. Andra 

betydelsefulla källor för uppsatsens litteraturgenomgång har varit FRII:s och SFI:s hemsidor. 

Då båda organisationerna är aktiva i processer för att göra deras medlemsorganisationer mer 

trovärdiga och pålitliga anses dessa källor själva vara pålitliga. Det är viktigt att FRII och SFI 

håller en hög trovärdighetsnivå och bidar med ett utvecklat informationsutbyte med sin 

omgivning för att skapa transparens och därmed öka deras pålitlighet. Detta leder till att ett 

medlemskap i dessa organisationer bidrar till att legitimiteten ökar för medlemmen.  

 

För att undvika att den sekundära informationen har blivit snedvriden vid tradering har ett 

noggrant referenssystem använts där läsaren ges möjlighet att kontrollera ursprungskällan. För 

att ytterligare förhindra missförstånd och snedvridning av informationen gjordes det på skilda 

håll genomläsningar av informationen. Genomläsningen skedde på skilda håll för att uppnå en 

sammanställd uppfattning med två sammansatta synvinklar samt för att reda ut eventuella 

missuppfattningar.  

 

2.7 Tillvägagångssätt vid analys 

I uppsatsens analysförfarande har stor vikt lagts vid att undersöka sammanhanget i 

respondenternas svar istället för att fokusera på de specifika orden. Detta förfarande sker i 

olika processer och är viktigt då ett ord kan tolkas på olika sätt av olika individer. 

(Christensen et. al., 2001, ss. 298, 299) Ovanstående har säkrats då respondenternas svar har 

tolkats utifrån deras kunskap gällande problemområdet. Vidare har respondenternas svar 

jämförts med varandra för att finna sammanhanget. Detta har gjorts då respondenternas svar 

kan vara likartade men formulerade på olika sätt. Genom detta har fokus lagts på 

undersökningens sammanhang. 

 

För att säkerställa den röda tråden i arbetet och uppnå ett pålitligt resultat har vid 

analysförfarandet Agentteorin och Intressentmodellen fungerat som utgångspunkt. Dessa 

teorier ska stärka undersökningens vetenskapliga anknytning och underlätta 

tillvägagångssättet då en struktur på analysarbetet kan följas.  



 

12 
 

3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I litteraturgenomgången presenteras en definition av vad en ideell förening respektive en 

biståndsorganisation är för att skapa en grundlig förståelse för läsaren. Vidare ges en 

tolkning till vad redovisning är och varför redovisning är viktigt då en av grundstenarna i 

uppsatsen är redovisningens betydelse för ideella föreningar och främst 

biståndsorganisationer. Dessutom introduceras lagstiftning/riktlinjer för 

biståndsorganisationer och viktiga organ/föreningar inom branschområdet. Avslutningsvis 

tas begränsningar gällande redovisning i ideella föreningar upp och ett intressentperspektiv 

redogörs för. 

 

 

3.1 Ideella föreningar 

Idag finns två olika huvudtyper av föreningar, ekonomiska och ideella föreningar. Den 

ekonomiska föreningen kännetecknas av att den främjar medlemmarnas intressen genom att 

bedriva ekonomisk verksamhet, det vill säga verksamhet som är affärsmässigt organiserad. 

För att en ekonomisk förening ska kunna registreras krävs det att den är kooperativ. Att den är 

kooperativ innebär att föreningens medlemmar aktivt deltar i föreningens verksamhet som 

antingen konsumenter, förbrukare, leverantörer eller arbetskraft. (Hemström, 2007, ss. 15, 16) 

Några exempel på ekonomiska föreningar är Coop och Hyresbostäder (HSB).  

 

En ideell förening är en association som har en ideell målsättning oavsett om organisationen 

bedriver ekonomisk verksamhet eller ej. Den ideella föreningen kan även ha som syfte att 

främja sina medlemmars ekonomiska intressen men utan att bedriva ekonomisk verksamhet. 

Mer övergripligt kan den ideella föreningen delas upp i tre delar. Till att börja med finns det 

ideella föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen. 

(Hemström, 2007, s. 20) Sådana föreningar kan till exempel vara religiösa samfund och 

insamlingsorganisationer (Törning, Grahn, & Gärdin, 2007, s. 20). Den andra gruppen av 

ideella föreningar är föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella syften, det 

vill säga de föreningar som bedriver näringsverksamhet. Till den gruppen räknas bland andra 

hemslöjdföreningar. Den tredje och sista gruppen innefattar föreningar som genom icke-

ekonomisk verksamhet är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Dessa 

föreningar kan till exempel vara fackförbund, arbetsgivarorganisationer och 

hyresgästföreningar. (Hemström, 2007, ss. 20, 21) År 2009 fanns det 1191 stycken ideella 

föreningar som bedrev näringsverksamhet registrerade hos Bolagsverket (Bolagsverket, 

2009).  
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Figur 2. Organisationsformen föreningar. Egen 
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är att verksamheten stämmer överens med stadgarna och att verksamheten i huvu

vara allmännyttig verksamhet. Vidare gäller att föreningen ska ha en öppe

medlemsantagning och att föreningens inkomst ska användas i den allmännyttiga 

verksamheten. Det sista och femte kravet är att föreningen inte får tillgodose medlemmarnas 

eller andra personers ekonomiska intressen. 

insamlingsorganisationer där biståndsorganisationer ingår.  

200) Nedan följer en kompletterande figur till 

föreningar och biståndsorganisationer

 

Figur 3. Biståndsorganisationernas härstamning
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rganisationsformen föreningar. Egen modell. 

g som kan sträcka sig över de tre ovanstående kategorierna

ingar vars syfte är högtstående (Lundén & Lindblad, 2008, s. 9). Med ett högtstående 

innehar ett idealistiskt syfte som innebär att förverkliga

(Nationalencyklopedin, 2010). För att klassas som en allmännyttig förening 
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ett allmännyttigt ändamål enligt de stadgar som finns i föreningen. Den andra förutsättningen 

är att verksamheten stämmer överens med stadgarna och att verksamheten i huvu

vara allmännyttig verksamhet. Vidare gäller att föreningen ska ha en öppe

att föreningens inkomst ska användas i den allmännyttiga 

Det sista och femte kravet är att föreningen inte får tillgodose medlemmarnas 

ler andra personers ekonomiska intressen. I begreppet allmännyttiga föreningar ingår oftast 

där biståndsorganisationer ingår.  (Lundén & Lindblad, 2008, ss. 10, 
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föreningar och biståndsorganisationer: 

s härstamning. Egen modell. 
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internationella expert- och stipendieärenden, de ansvarade även för rekrytering av personal till 

FN:s biståndsverksamhet. På rekommendation av FN bildades Centralkommittén för svenskt 

tekniskt bistånd till mindre utvecklade länder (CK). Syftet med bildandet av denna 

organisation var att kanalisera det statliga svenska biståndet. CK var även involverade vid 

sent 1950-tal i olika föredragsturnéer vars syfte var att öka allmänhetens förståelse av 

biståndets betydelse för den internationella utvecklingen. Dessa insatser visade sig vara 

lönsamma då en undersökning visade att stödet för svenskt bistånd stärktes väsentligt under 

denna period. (Odén, 2006, ss. 52-54)  

 

Redan i en proposition från år 1962 (1962:100) yrkade regeringen på att ett större 

ansvarstagande utöver de geografiska gränserna skulle tas. Ansvaret skulle främja u-länder i 

sin utveckling mot fred, frihet och välstånd. (Odén, 2006, s. 31) Riksdagen fastslog ett årtal 

där det svenska biståndet skulle motsvara en procent av BNP. Detta innebar en enorm ökning 

av det svenska biståndets volym. Det kan sägas att denna period lade grunden för det moderna 

svenska biståndets grundläggande former. I början på 1960-talet skapades även den statliga 

myndigheten Nämnden för Internationellt Bistånd (NIB) vars uppgift var att hantera det 

svenska biståndet. Dock visade det sig att NIB:s brist på effektivitet och förmåga att hantera 

tillströmningen av biståndsansökningar ledde till att effektivare lösningar på 

biståndshanteringen eftersöktes. Redan efter tre år ersattes NIB av Sida.  Inom Sida växte det 

så småningom två olika kulturer fram där den ena kulturen stod för tekniskt bistånd och den 

andra för finansiellt bistånd. (Odén, 2006, ss. 65, 68)  

 

Idag tilldelar regeringen årligen pengar till bistånd. Sida och Utrikesdepartementet (UD) är de 

som står för förvaltningen av dessa biståndspengar. Budgeten för 2010 är 31,4 miljarder 

kronor där Sida disponerar cirka 16 miljarder och där resterande belopp disponeras av 

Utrikedepartementet. (Lorenz, 2010) För att på bästa och mest effektiva sätt uppnå goda 

resultat med fördelningen av biståndspengarna samarbetar Sida med flera olika aktörer vilka 

har goda möjligheter att nå ut till människor i Sida:s samarbetsländer (Sidas 

kommunikationsavdelning, 2010). Exempel på aktörer som Sida samarbetar med kan vara 

biståndsorganisationer (SOS Barnbyar, 2010a). 

 

Antalet olika verksamheter inom biståndsorganisationerna är stort. Tillsammans är ofta det 

övergripande målet att arbeta för att hjälpa utsatta människor med både kortsiktig 

katastrofhjälp och långsiktig utvecklingshjälp. För att på bästa sätt verka för dessa mål 

samarbetar många biståndsorganisationer med andra organisationer, företag samt 

myndigheter. Biståndsorganisationens verksamhet finansieras vanligen genom uppsamling av 

medel från andra organisationer, allmänheten och myndigheter och kan ske genom frekventa 

bidrag eller enskilda gåvor. (SOS Barnbyar, 2010b) 

 

3.2 Redovisning 

Externredovisning kan enligt Jan-Erik Gröjer (2002) beskrivas som en ekonomisk rapport om 

verksamheten till organisationens omgivning. Han skriver att: 
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”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de ekonomiska konsekvenserna 

av organisationers verksamhet.” (Gröjer, 2002, s. 7) 

Den ekonomiska rapporten behövs då den kan anses vara ett verktyg skapad med syftet att 

kontrollera företaget, det vill säga att öka tilliten mellan organisationen och olika parter. 

Vidare fungerar den externa redovisningen som ett redskap för att öka jämförbarheten mellan 

olika organisationer samt för att bedöma organisationernas existensberättigande. Den externa 

redovisningen syftar även till att skapa underlag för beskattning då beskattning och 

redovisning genom lag är starkt sammankopplade i Sverige. (Gröjer, 2002, ss. 17 - 63) 

Redovisning som syftar till att blottlägga ett företags ekonomiska ställning, blir viktig för en 

biståndsorganisation då en stor del av deras intäkter grundar sig på gåvor från bland andra 

allmänheten. Det innebär att intresset från allmänheten ökar för att se till att gåvorna används 

på bästa sätt samt till det specifika ändamål de är ämnade för. (Mosander, 2009) 

 

3.3 Lagstiftning och riktlinjer angående ideella föreningar 

Som tidigare nämnts finns det ingen speciellt utvecklad lag för ideella föreningar. Detta 

innebär dock inte att de ideella föreningarna saknar lagreglering. För att hitta reglering 

gällande ideella föreningar måste normer som inte är skapta för ideella föreningar och praxis 

utforskas. (Hemström, 2007, s. 35) Situationen att tillämpa regler som inte är skapta för 

ideella föreningar uppkom år 2000 då en ny bokföringslag kom som ersatte den gamla lagen 

från 1976. Från och med år 2001 innefattade den nya bokföringslagen också ideella 

föreningar som innebar att de ideella föreningarna nu omfattandes av den allmänna 

bolagslagstiftningen. (Törning & Torkelsson, 2000)  

 

Inspiration angående utformningen av en ideell förenings interna normer kan hämtas från 

lagen om ekonomiska föreningar (EFL). (Thunberg, 2006, s. 24) EFL behandlar bland annat 

frågor rörande bildandet av en ekonomisk förening, föreningens medlemmar och föreningens 

ledning. (FAR SRS, 2008, ss. 191 - 221) Intern praxis kan också verka som en 

kompletterande och normgivande källa då det i vissa fall kan saknas utförliga stadgar. 

Stadgarna återfinns i flera ideella föreningar och beskriver bland annat vad en förening ska 

ägna sig åt. Stadgarna kan anses vara ett standardkontrakt mellan föreningen och dess 

medlemmar. (Hemström, 2007, s. 36) Ett annat viktigt begrepp gällande normerna hos ideella 

föreningar är god föreningssed. Seden innefattar regler som kan återspegla en allmänt 

accepterad föreningstyp. (Hemström, 2007, s. 36)  

 

Enligt 2:2 p. 1 BFL omfattas vissa ideella föreningar av BFL och därför ska en bokföring 

upprättas om föreningen bedriver näringsverksamhet eller om föreningen har tillgångar vars 

marknadsvärde uppgår till minst 1,5 miljoner kronor. Detta gäller även om föreningen är 

moderbolag i en koncern. (FAR SRS, 2008, s. 361) Före ändringen av BFL gällde 

bokföringsskyldigheten endast den näringsverksamma delen av föreningen. I och med den 

nya bokföringslagen ändrades detta och föreningen blev bokföringsskyldig för hela 

verksamheten. (Törning & Torkelsson, 2000) Rekommendationer för ideella föreningar 

angående riktlinjer för bokföringen återfinns i BFN:s allmänna råd, BFNAR 2002:1, 2, 3, 8, 9, 
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10, 11 (FAR SRS, 2008, s. 476)

BFN bland annat ger råd om hur dessa ska tillämpas 

föreningar som är bokföringsskyldiga ska 

årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut

räkenskaperna avslutas beror på 

balansomslutningen och hur den redovisade nettoomsättningen

två åren. För att en ideell förening ska omfattas av en årsredovisning så ska föreningen 

uppfylla mer än ett av nedanstående krav. 

 

 
Medelantalet 

anställda
Årsredovisning Mer än 50

Årsbokslut 

Förenklat 
årsbokslut 

Figur 4. Tabell över hur ideella föreningar ska avsluta räkenskaperna. Egen modell. 
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(FAR SRS, 2008, s. 476). Dessa allmänna råd har sitt ursprung från

BFN bland annat ger råd om hur dessa ska tillämpas (Bokföringsnämnden, 2010b)

föreningar som är bokföringsskyldiga ska vidare avsluta sina räkenskaper med antingen en 

isning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut enligt ÅRL. Det som avgör hur 

räkenskaperna avslutas beror på hur medelantalet anställda, den redovisade 
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För att en ideell förening ska omfattas av en årsredovisning så ska föreningen 

uppfylla mer än ett av nedanstående krav. (Skatteverket, 2010a) 
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. Tabell över hur ideella föreningar ska avsluta räkenskaperna. Egen modell.  
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ideella insamlingsorganisationer följer. SFI kräver också att deras medlemsorganisationer 

avslutar sina räkenskaper med en årsredovisning oavsett vad BFL kräver

insamlingskontroll, 2009, s. 2). FRII och SFI kommer att presenteras mer ingående i avsnitt 

Nedan följer en kompletterande figur som visar förhållandet mellan 

insamlingsorganisationerna och deras externa och interna reglering. 
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Ur skattesynpunkt beskattas de flesta ideella föreningar på samma sätt som andra juridiska 

personer. Detta innebär bland annat att föreningen är skatteskyldig för alla inkomster av 

skattepliktig natur och de skattepliktiga intäkterna beskattas med den gällande 

bolagsskattesatsen. Allmännyttiga ideella föreningar där många biståndsorganisationer ingår 

har en fördelaktig skattesituation gentemot övriga ideella föreningar. Om föreningarna kan 

uppfylla de fem krav som krävs för att klassas som allmännyttig blir föreningen begränsat 

skatteskyldig. (Lundén & Lindblad, 2008, ss. 195, 200) Innebörden av detta blir bland annat 

att de allmännyttiga föreningarna inte behöver betala inkomstskatt för näringsverksamheten 

och inte heller deklarera och redovisa moms (Skatteverket, 2010b). 

 
3.3.1 FRII 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) är en gemensam branschorganisation för de 

svenska insamlingsorganisationerna. Rådet har 107 medlemmar i varierande storlekar där 

bland andra de mer kända Röda Korset, Rädda Barnen och Plan Sverige ingår. 

(Frivilligorganisationernas Insamlingsråd a) Somliga av dessa 107 organisationer är också 

representerade i rådets styrelse som består av representanter från medlemsorganisationerna 

(Frivilligorganisationernas Insamlingsråd b). För att erhålla ett medlemskap i FRII måste 

organisationerna bland annat inneha ett 90-konto som kontrolleras av SFI 

(Frivilligorganisationernas Insamlingsråd & Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2007, s. 5).  

 

FRII:s främsta uppgift är att arbeta för ett fördelaktigt klimat för frivilligarbete och 

insamlingar. Genom att verka för detta arbetar de bland annat med att motverka oseriös 

insamling och för bättre villkor för insamlingsorganisationerna hos branschens leverantörer. 

En annan viktig uppgift som FRII hanterar är utbildning av insamlare vilket ska leda till en 

etisk och professionell insamlingsprocess. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd a) FRII 

arbetar även aktivt med att utarbeta riktlinjer för sina medlemmar. Dessa riktlinjer behandlar 

rekommendationer angående organisationernas verksamheter. (Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd & Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2007, s. 5) FRII:s Kvalitetskod och 

Styrande riktlinjer för årsredovisning är två betydelsefulla riktlinjer som behandlar 

medlemmarnas upprättande av redovisning.  

 

FRII:s Kvalitetskod antogs år 2007 och arbetades fram av FRII och Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers. Koden återfinns i ett 53 sidor långt dokument och tanken är att 

koden ska fungera som ett komplement till den lagstiftning och de rekommendationer som 

reglerar FRII:s medlemsorganisationer idag. Den utarbetade koden är en principbaserad kod, 

det vill säga bestående av principer istället för regler, som skall tillämpas enligt principen 

”följa eller förklara”. Principen ”följa eller förklara” baserar sig på den stora variation av 

medlemsorganisationer som ska följa kvalitetskoden. Variationen kan ses både i 

organisationernas storlek och finansiella resurser men också i om verksamheten bedrivs som 

en stiftelse eller en ideell förening. Då dessa skillnader mellan organisationerna föreligger kan 

inte koden tillämpas i samma utsträckning av alla medlemmar. Det blir då viktigt att förstå 

varför en del organisationer väljer att inte följa kodens riktlinjer fullt ut. 

Medlemsorganisationerna skall på grund av ovanstående således antingen följa koden eller 



KAPITEL 3 - LITTERATURGENOMGÅNG 

18 
 

förklara olikheterna från kodens riktlinjer, därav principen ”följa eller förklara”. Redogörelsen 

för huruvida organisationen har följt eller avvikit från koden ska finnas i en upprättad 

kodrapport. (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd & Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 

2007, ss. 1 - 25) 

 

Koden antogs då det ställs stora krav på dagens insamlingsorganisationer och det är viktigt att 

FRII:s medlemmar kan säkerställa att deras rörelser uppfyller dessa krav. Syftet med koden är 

följaktligen att öka transparensen i organisationerna för att stärka förtroendet för de 

organisationer som har antagit sig att följa koden. Vidare har kvalitetskoden riktlinjer inom 

sju olika områden. Dessa riktlinjer avser att reglera övergripande principer i FRII:s 

Kvalitetskod, förhållningssätt till omvärlden, mål och måluppfyllelse, styrning, ledning och 

kontroll, insamling, medarbetare (anställda och frivilliga) och rapportering och information. 

(Frivilligorganisationernas Insamlingsråd & Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2007, ss. 1, 6) 

 

I och med att den nya bokföringslagen kom år 2000 skedde det förändringar för de ideella 

föreningarna. För att ge stöd åt många ideella föreningar utvecklades FRII:s Styrande 

riktlinjer för årsredovisning av redovisningsspecialisten Eva Törning i samarbete med en 

arbetsgrupp inom FRII på uppdrag av FRII. Riktlinjerna för årsredovisningen har utarbetats 

för att underlätta arbetet med årsredovisningar i insamlingsorganisationer och ska användas i 

den utsträckning de kan för den specifika organisationen. Riktlinjerna anger bland annat att en 

funktionsindelad resultaträkning är huvudalternativet vid upprättandet av en årsredovisning, 

dock är rubrikerna i resultaträkningen anpassade efter föreningarnas verksamheter. 

(Frivilligorgainsationernas Insamlingsråd, 2009, ss. 1 - 5)  

 
3.3.2 SFI 

Svensk insamlingskontroll (SFI) är ett kontrollorgan för de monetära insamlingar till 

allmännyttiga ändamål som sker runt om i Sverige. Ett av deras främsta och mest kända 

kontrollverktyg är deras utfärdande av 90-konton för insamlingsorganisationer. Syftet med 

90-kontona är att de ska verka som en sorts kvalitetsstämpel vilket ska garantera att de 

organisationer som innehar ett sådant konto uppfyller vissa kriterier. Meningen är att 

insamlingarna ska ske under en betryggande kontroll, att dessa insamlingar inte belastas med 

oskäliga kostnader, att det utvecklas ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll samt att 

insamlingsorganisationen håller sig inom etiska gränser vad gäller marknadsföringen. Ett av 

SFI:s krav på insamlingsorganisationerna är att minst 75 % av de insamlade medlen ska gå till 

välgörenhetsändamål. En avvikelse från denna föreskrift är möjlig om det föreligger 

synnerliga skäl. (Stiftelsen för insamlingskontroll) 

 

SFI utför årligen en grundlig granskning av de organisationer som omfattas av 90-konton. 

Granskningen innebär att hela organisationens verksamhet granskas och inte bara det 

innehavande kontot. Varje kontoinnehavare måste minst ha en godkänd eller auktoriserad 

revisor som fortlöpande granskar organisationens verksamhet, därefter skall organisationerna 

årligen rapportera till SFI. Rapporterna ska omfatta en årsredovisning samt SFI:s specifikt 
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upprättade blanketter som sedan granskas av SFI:s tillsatta revisorer. (Stiftelsen för 

insamlingskontroll)  

 

Gällande redovisningen rekommenderar SFI att god redovisningssed skall följas samt att 

FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning ska användas som vägledning för att underlätta 

ifyllandet av SFI:s blanketter. Från 1 juli år 2006 började det även gälla att alla innehavare av 

90-konton ska upprätta en årsredovisning enligt ÅRL oavsett vad BFL föreskriver. Det 

innebär att de mindre föreningarna med 90-konton måste följa föreskrifterna oavsett om de 

enligt BFL endast behöver upprätta ett årsbokslut. Skillnaden i rapporteringen innebär hårdare 

kvar på noterna samt att en förvaltningsberättelse skall upprättas. Eftersom SFI:s krav på 

informationen i resultaträkningen är strängare än vad ÅRL omfattar, har de specifika 

blanketter för redovisningen av resultatet. SFI kräver exempelvis att alla intäkter ska 

bruttoredovisas över resultaträkningen. (Stiftelsen för insamlingskontroll, 2009, s. 2) 

 

3.4 Begränsningar gällande redovisningsnormer i ideella föreningar 

Idag redovisar ett flertal ideella föreningar frivilligt enligt standarder skapta för vinstdrivande 

bolag även fast att de inte omfattas av lag eller medlemskap hos FRII och SFI. Orsaken till 

detta kan enligt Gustafson (2006) vara företagens behov att skapa legitimitet. Hon menar att 

aktörer rättar sig efter regler och institutionella uppfattningar för att uppnå legitimitet. Detta 

leder till att vissa av organisationerna anses vara ledande och blir modeller som andra 

organisationer kan imitera. Andra möjliga orsaker till att föreningarna redovisar enligt 

kommersiella redovisningsnormer kan vara bristen på alternativa redovisningssätt samt att 

redovisningsekonomer och revisorer är utbildade inom den kommersiella redovisningen. 

(Gustafson, 2006b, ss. 13, 19)  

 

Gustafson (2008) belyser kommunikationsproblemet i den finansiella informationen som kan 

uppkomma då ideella föreningar blir tvungna att redovisa enligt normer skapta för 

vinstdrivande bolag. Problemet uppkommer när intressenterna till den ideella föreningen 

begär en annan form av redovisningsinformation än den information som den kommersiella 

redovisningen är skapad att bidra med. (Gustafson, 2008, s. 80) Hon påpekar även att det vore 

intressant att se hur resonemanget kring den nya redovisningslagstiftningen för ideella 

föreningar gick till. Anledningen till detta är att hennes studie från år 2006 har påvisat att 

lagen inte är lämplig för ideella föreningar. (Gustafson, 2006b, s. 173) Hon belyser ett 

problem som uppkom för Röda Korset då lagändringen skedde. Innan lagändringen uppkom 

fanns det en obefintlig risk att ta upp kostnadsgenerande inventarier på balansräkningen. Detta 

var fallet med fastigheter i deras utlandsverksamhet då dessa endast bidrog med kostnader 

utan att generera några kassaflöden. Lagändringen innebar att inventarier som hade en 

livslängd över tre år samt ett värde över 10 000 kronor blev tvungna att redovisas till sitt 

anskaffningsvärde samt skrivas av under den förväntade livslängden, vilket i detta fall innebar 

att de var tvungna att redovisa dessa fastigheter som inventarier. (Gustafson, 2008, s. 80) 
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Andra skillnader i redovisningen som belyses är begreppsmässiga skillnader mellan 

redovisningstermer och den egentliga innebörden för den ideella föreningen. Gällande 

begreppen skulder och eget kapital blir gränsdragningen ibland omöjlig att dra. Det finns 

förpliktelser den ideella organisationen tar sig an som inte fyller de juridiska kraven för att 

klassas som en skuld samtidig som de inte kan anses vara eget kapital. Lagstiftningen leder 

till att det som inte klassas son en skuld enligt juridisk mening automatiskt kommer att klassas 

som eget kapital trots att en annan sorts rubricering skulle behövas. Exempel där detta 

problem kan beskådas är då vissa ändamålsriktade gåvor flyter in i ett kommande 

räkenskapsår som innebär att dessa gåvor kan anses vara reserverade till nästa år utan att 

riktigt fylla egenskapen av en skuld. Ett annat problem är villkorade gåvor som innebär att 

endast avkastningen på gåvan kan användas utan att resursgivaren har rätt att begära tillbaka 

den. En sådan gåva kan vara svår att klassa till det egna kapitalet. (Gustafson, 2008, ss. 87 - 

93) 

 

Begreppet intäkter blir intressant att lyfta fram då det enligt den kommersiella redovisningen 

innebär att pengar utbytes mot en produkt eller tjänst och realiseras när utbytet sker. En stor 

skillnad uppkommer då resursgivaren inte är den som utnyttjar ”produkten” utan att detta 

tillförs en annan part som inte har haft med transaktionen att göra, det vill säga resurstagaren. 

Samtidigt har denna intäkt inte generats genom skapandet av produkter eller tjänster utan är 

den som leder till att tjänster och produkter kan produceras. (Gustafson, 2008, ss. 103, 105) 

 

Begreppet kostnader hamnar härmed i samma situation när det gäller dess riktiga innebörd för 

den ideella organisationen. Den kommersiella innebörden av en kostnad är att använda 

tillgångar eller tjänster för att i sin tur genera intäkter. För den ideella föreningen blir det ett 

inverterat förhållande till den kommersiella innebörden då det är intäkterna som möjliggör att 

dessa kostnader kan skapas samt att större delen av dessa kostnader inte skapar intäkter. Här 

kan det talas om en omvänd matchningsprincip. Matchningsprincipen innebär att kostnader 

har ett samband med intäkter. Det omvända gäller vid redovisning i biståndsorganisationer 

eftersom intäkterna möjliggör kostnaderna. Hos biståndsorganisationer är det viktigt att visa 

att gåvan går till det ändamål den är avsedd till. Innan lagändringen kunde intäkter 

periodiseras i resultaträkningen till nästa år i form av en reservering då vissa projekt löpte på 

olika räkenskapsår. Efter lagändringen kunde endast reserveringar göras som ansågs uppfylla 

innebörden av juridiska skulder, vilket inte var fallet med biståndsorganisationernas 

avsättningar. Istället ledde det till att andra redovisningsmetoder utvecklades, exempelvis att 

redogöra för avsättningen i en not till resultaträkningen. Resultatet som blev kvar efter detta 

var posten som användes under eget kapital i resultaträkningen. Gällande 

resultatredovisningen skiljer sig syftet hos den ideella föreningen från det vinstdrivande 

bolaget. Medans resultatmåttet hos det vinstdrivande bolaget ämnar visa ledningens 

effektivitet att driva bolaget, tenderar resultatet hos den ideella föreningen inte att fungera 

som ett prestationsmått utan bör istället visa verksamhetens finansiering. (Gustafson, 2008, ss. 

111 - 139) 
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3.5 Intressentperspektiv 

Då den ideella föreningen och det vinstdrivande bolaget har olika syften varierar den 

information som respektive intressentgrupp efterfrågar. I uppsatsen antas den ideella 

föreningens intressenter av redovisningsinformation utgöras av allmänhet, stat och 

organisationer. När den ideella föreningen redovisar som det vinstdrivande bolaget anpassas 

inte informationen till den ideella föreningens specifika användare. Redovisningen verkar 

snarare som ett kontrollverktyg för myndigheterna i det avseendet och inte som ett 

informationsmedium till föreningens övriga intressenter. (Gustafson, 2006b, ss. 18, 31) Detta 

blir problematiskt då antalet ideella föreningar har ökat i mängd och detta har lett till att ett 

ökat informationsbehov har uppkommit från intressenternas sida (Gustafson, 2008, s. 67).  

 

Det finns stora skillnader mellan en ideell förenings och ett vinstdrivande bolags förhållande 

till sin omvärld. Den ideella föreningens transaktioner med dess omgivning har inte alltid med 

monetära mått att göra eftersom transaktionerna kan utgöras av ideellt arbete. Detta kan ur 

redovisningssynpunkt inte ses som en kostnad. Intressenterna till den ideella föreningen vill 

försäkra att deras bidrag och gåvor går till de ändamål som de är avsedda till. Här finns en stor 

skillnad då de det vinstdrivande bolagets intressenter fokuserar på bolagets resultat och 

avkastning. (Gustafson, 2008, ss. 14, 15)  

 

I en undersökning gjord i USA av Saleha B. Khumawala och Teresa P. Gordon år 1997 

framkommer det att intressenterna till ideella föreningars redovisning efterfrågar en annan typ 

av information än de vinstdrivande bolagens intressenter. Intressenterna fick ta del av 

finansiella rapporter från ideella föreningar utformade enligt dåvarande lagstiftning i USA och 

fick sedan hypotetiskt välja vilken ideell förening de skulle donera pengar till. 

Undersökningen visade att intressenternas beslut angående gåvor påverkades av olika delar i 

redovisningen. Intressenterna lade störst vikt vid informationen som återfanns i 

resultaträkningen och var mer intresserade av utgifter än av tillgångar. I undersökningen 

kunde det även urskiljas att trots att resultaträkningen var favoriserad önskade intressenterna 

en utveckling av den då de ansåg att den inte hade uppnått sin fulla potential. Den fulla 

potentialen ansågs dock kunna fås genom att visa mer omfattad och grundligare 

tilläggsinformation gällande verksamhet, mål och måluppfyllelse. (Khumawala & Gordon, 

1997) 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I den teoretiska referensramen presenteras de utvalda teorierna, Agentteorin och 

Intressentmodellen, som avser att synliggöra problemet i förhållande till uppsatsens 

undersökning. För att på bästa sätt applicera teorierna och empirin i analysen är det viktigt 

att ha en grundlig teoretisk förståelse vilket ges i detta avsnitt.  

 

 

4.1 Agentteorin  

Agentteorin utgår från förhållandet mellan en agent och en principal där både agenten och 

principalen är nyttomaximerande (Artsberg, 2005, s. 84). I uppsatsens unika fall antas agenten 

vara biståndsorganisationerna och principalen utgörs av intressenterna till 

biståndsorganisationens redovisning. Antagandet att både agenten och principalen är 

nyttomaximerande leder till en konflikt i relationen eftersom agenten försöker maximera sin 

nytta på principalens bekostnad (Artsberg, 2005, s. 84). Då resursgivarna, det vill säga 

intressenterna som utgör principalen, ger en gåva vill de se till att deras gåva används på rätt 

sätt och till rätt ändamål. Samtidigt vill agenten, biståndsorganisationen, förvalta dessa gåvor 

för att använda dem i sitt biståndsarbete parallellt med att de måste generera ytterligare 

kassaflöden.  

 

Stefan Sundgren, Henrik Nilsson och Stellan Nilsson (2009) diskuterar i boken Internationell 

redovisning – teori och praxis att agenten vill ha kompensation för sin insats (Sundgren, 

Nilsson, & Nilsson, 2009, s. 44). Kompensationen i detta fall består av de gåvor som agenten 

erhåller men också att en del av de insamlade medlen kan användas till att genomföra 

kassaflödesgenererande aktiviteter, exempelvis kan en del av gåvorna gå till administrativa 

verksamheter. Den administrativa verksamheten kan till exempel sedan vara med och 

finansiera uppstart av nya projekt. Eftersom principalen i detta läge är skild från agentens 

handlingar finns det en risk att agenten handlar mot principalens vilja. Här blir således den 

redovisningsskyldige agentens redovisning ett sorts kontrollverktyg för principalen för att se 

till att agenten uppfyller sina löften. Vid ett ökat informationsbehov från intressenterna är det 

extra viktigt att kontrollverktyget för intressenterna är fulländat i det avseendet att 

intressenterna kan begära ansvarsskyldighet av biståndsorganisationerna. (Gustafson, 2008, s. 

67) 

 

4.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen utgår från en organisation och dess intressenter och används för att 

identifiera de intressenter som är mest inflytelserika i organisationens verksamhet 

(Samuelson, 2003, s. 190). I uppsatsens fall innebär det biståndsorganisationer och 

intressenterna till deras redovisning, det vill säga allmänheten, organisationer och staten. 

Dessa intressenter anses vara de mest inflytelserika intressenterna till 
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intressentgruppen organisationer. 

organisationer. Detta på grund av att Sida är en statlig myndighet som ligger under UD. 

Intressentgruppen allmänhet är inte representerad bland respondenterna men tas upp i detta 

avsnitt för att kunna ge en heltäckande bild av Intressentmodellens innebörd för uppsatsen.
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5 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras respondenternas svar från den gjorda undersökningen. 

Presentationerna sker i form av sammanställningar där tyngdpunkt ligger på den information 

som har ansetts vara mest relevant för arbetet. I fotnoter anges intervjuformen för varje 

intervju, när intervjun har ägt rum och intervjulängd.  

 

 

5.1 Love Almquist, ekonomichef Plan Sverige  

Love Almquist1 har varit verksam inom branschen i nästan 40 år. Han jobbade till en början 

för Rädda Barnen men jobbar nu för Plan Sverige som är en av världens störta och äldsta 

biståndsorganisationer med inriktning på att kämpa för barns rättigheter.  Reglerna som styr 

Plan Sveriges redovisning är ÅRL och FRII:s Styrande riklinjer för årsredovisning, han 

påpekar att ÅRL inte är anpassad efter den ideella sektorn. Han anser att ÅRL egentligen är 

avsedd för större företag och att stora ideella föreningar följer ÅRL med de anpassningar som 

görs i FRII:s riktlinjer. FRII:s regelverk som Plan Sverige förhåller sig till beskriver Almquist 

som en ”kompromiss mellan många olika typer av insamlingsorganisationer”.  Almquist säger 

att jämförbarheten i redovisningen för ideella föreningar försvåras i dagsläget på grund av att 

det inte finns ett enhetligt regelverk som omfattar samtliga. Samtidigt anser han att det inte 

finns några möjligheter att utveckla ett system som passar samtliga typer av ideella föreningar 

eftersom variationen och komplexiteten i deras verksamheter är för stor.  

 

Almquist medger att terminologin gällande vinst eller förlust kan kännas främmande i en 

biståndsorganisation. Dock anser han att detta undviks av biståndsorganisationerna genom att 

FRII använder begreppet verksamhetsresultat i stället för vinst eller förlust, genom anpassade 

rubriker i den funktionsindelade resultaträkningen samt att biståndsorganisationerna ges 

möjlighet att förtydliga antingen i text eller genom noter. Almquist anser att de anpassningar 

som har gjorts inom branschen minskar riskerna för att det ska uppstå större problem med 

redovisningen hos biståndsorganisationer. Han nämner att han indirekt har varit med om att 

utveckla FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning och att det finns en möjlighet att han har 

varit inblandad i utvecklingen för länge för att inte reagera på möjliga konsekvenser.  

 

Gällande resultatbegreppet för en biståndsorganisation anser han att detta inte kan mätas i 

pengar som i ett vinstdrivande företag, istället ska måluppfyllelsen mätas på både kort- och 

långsikt. Almquist beskriver innebörden av begreppet intäkt för Plan Sverige som gåvor från 

resursgivare. Produkten i detta samband uppstår i form av en tillfredställelse för resursgivaren 

att denne gör något bra för en annan medmänniska. Informationen som krävs från 

intressenternas sida angående biståndsorganisationens verksamhet anser han variera beroende 

på vem intressenten är. Utifrån den vanliga årsredovisningen finns sedan kompletterande 

                                                        
1 Mailintervju med Love Almquist, ekonomichef Plan Sverige, 2010-05-07 
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uppgifter som kan bifogas vidare till intressenterna beroende på om det är staten, allmänheten 

eller andra organisationer.  

 

5.2 Eva Birath, kanslichef för SFI 

Eva Birath2 är jurist men har sedan 1 januari 2006 varit kanslichef för SFI. Birath menar att 

ÅRL kan ses som en grund för att skapa trovärdighet i redovisningen för 

biståndsorganisationerna. Detta är en av anledningarna till att de kräver att samtliga av deras 

medlemmar ska redovisa enligt dessa bestämmelser, även de som inte omfattas enligt lag. SFI 

ställer även hårda krav på att deras medlemmar ska ha en bra bokföring. Dock anser hon att 

dessa bestämmelser inte har varit tillräckliga och därför har SFI utvecklat egna metoder för att 

lösa de brister de ansåg fanns. Lösningarna har kommit i form av blanketter som ska hjälpa 

till att specificera delar av redovisningen som de anser vara av större vikt, exempelvis 

resultaträkningen där intäkter och kostnader redovisas på ett mer detaljerat sätt. De har även 

utarbetat rekommendationer angående uppgifter som de anser att biståndsorganisationerna bör 

lämna i sin verksamhetsberättelse och Birath ger ett intryck av att det är västentligt att ställa 

hårdare krav på icke ekonomisk information från biståndsorganisationernas sida. Med hjälp 

av dessa uppgifter ska biståndsorganisationerna redogöra för dess ändamål samt vad de har 

gjort för att främja ändamålet, tanken är att få en ökad transparens i biståndsorganisationen. 

Förutom detta har SFI utvecklat nyckeltal som ska hjälpa till att bedöma 

biståndsorganisationens verksamhet på ett överskådligt sätt. 

 

Birath anser att de rådande regelverken som styr redovisningen kan skapa ett missförstånd 

mellan biståndsorganisationerna och dess omgivning som i sin tur kan vara problematisk. Hon 

ger ett exempel där journalister kritiserar biståndsorganisationer som har ett relativt stort eget 

kapital och ställer sig frågande till varför dessa medel inte har delats ut. Ofta drar journalister 

slutsatser om ett bedrägligt beteende som i sin tur kan vara skadligt för 

biståndsorganisationen. Hon menar att biståndsorganisationer måste tillåtas ha en buffert som 

ska se till att långsiktiga projekt kan fortsätta drivas. Hon påpekar återigen att branschen har 

sett till att försöka lösa bristerna som ÅRL och BLF har gällande biståndsorganisationer och 

att branschens egna utarbetade riktlinjer har senare kommit att bli god redovisningssed. Birath 

säger att det är viktigt att biståndsorganisationerna visar i sin årsredovisning att deras syfte är 

att uppnå ändamålen med hjälp av gåvor till skillnad från vinstdrivande bolag vars syfte är att 

uppnå ett högt reslutat.  

 

Hon upplever att trovärdigheten för biståndsorganisationerna kan skadas gentemot dess 

intressenter då det används kommersiella mått för att mäta deras effektivitet. Birath menar att 

dessa mått inte kan appliceras på biståndsorganisationer med ett syfte att sedan använda dessa 

nyckeltal som verktyg för att jämföra två olika biståndsorganisationers effektivitet. Hon 

belyser att varje biståndsorganisation är så säregen och komplex att det vore lika gagnlöst som 

att jämföra päron med äpplen. Istället måste det utvecklas sätt att mäta detta på ett individuellt 

sätt. Birath tycker även att kvaliteten i biståndsorganisationers ekonomiska rapporter är 

                                                        
2 Telefonintervju med Eva Birath, Kanslichef för SFI, 2010-04-29. Intervjulängd: 40 minuter. 
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väldigt omväxlande och skiljer sig stort från fall till fall. Hon tycker att det skulle vara bra att 

ha ett enhetligt redovisningssätt för den ideella sektorn. Dock anser hon på sätt och vis att 

detta har reglerats intern av branschen.  

 

5.3 Eva Törning, redovisningsspecialist FRII 

Eva Törning3 arbetar som redovisningsspecialist och har gjort det sedan 1995. I FRII har hon 

verkat sedan 1999 som deras redovisningsspecialist. Törning börjar med att påpeka att det är 

transparens som skapar trovärdighet i en biståndsorganisation och lyfter samtidigt fram att det 

inom branschen aktivt arbetas med utvecklandet av god redovisningssed. Hon anser att den 

ideella sektorn har varit ledande inom utvecklandet av god redovisningssed sedan de ideella 

föreningarna började omfattas av BFL. Hon tror vidare inte att några negativa effekter har 

uppkommit på grund av att biståndsorganisationerna redovisar enligt normer skapta för 

vinstdrivande bolag. Detta baserar hon på de anpassningar av lagen som gjordes av FRII för 

att bättre passa de ideella föreningarna. Eftersom ÅRL var tvingande men med ett 

spelutrymme att anpassa uppställningsformen var de tvungna att hitta lösningar och Törning 

tycker att dessa lösningar har visat sig fungera mycket bra. Hon anser även att BFN:s råd för 

ideella föreningar har hjälpt till att uppnå stringens i redovisningen hos ideella föreningar och 

detta har gjort att redovisningen har förbättrats. 

 

Andra effekter av att biståndsorganisationerna redovisar enligt kommersiella 

redovisningsnormer tror Törning är att de redovisar mer likvärdigt. Detta gör att det blir 

lättare att jämföra de olika verksamheterna trots att hon påpekar att det är en väldigt heterogen 

bransch. Ett exempel på detta är att resursgivarna vet att en gåva redovisas på samma sätt 

oavsett organisation.   

 

Törning anser att biståndsorganisationerna förmedlar väldigt mycket information till sina 

intressenter men saknar ibland två saker. Den första informationen som saknas är kopplingen 

mellan hur föreningen beskriver sin verksamhet och hur mycket det har kostat. Hon tar 

Kvinna till Kvinna som exempel som för några år sedan i sin årsredovisning hade en 

femhundrakronors sedel där de beskrev vad femhundringen räckte till. Hon anser att det gör 

att användaren av redovisningen får en uppfattning om hur långt pengarna räcker i den miljö 

som de ska göra nytta. Den andra bristen i informationsförmedlingen är anpassade nyckeltal. 

Hon tar Jehovas vittnen som ett exempel som använder sig av nyckeltalet antal utdelade biblar 

under året. Det blir då enligt Törning lättare att mäta och uppskatta framgång i sådana 

föreningar eftersom intressenterna tittar på framgång på ett annat sätt än vinst.  

 

Törning ställer sig positiv till det faktum att det inte finns ett enhetligt och anpassat 

redovisningssätt för samtliga ideella föreningar i Sverige. Detta beror på att branschen är 

väldigt heterogen och ett enda regelverk hade gjort det svårt att få en bra redovisning. Istället 

tycker hon att det är bra att branschen har tagit till vara på särarten i varje delbransch och gjort 

                                                        
3 Telefonintervju med Eva Törning, Redovisningsspecialist FRII, 2010-04-28. Intervjulängd: 25 minuter. 
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anpassningar till den branschens specifika behov. På grund av den heterogena branschen anser 

hon även att det är en svår bransch att analysera.  

 

5.4 Carl-Johan Smedeby, Sida representant 

Carl-Johan Smedeby4 är utbildad matematik- och fysiklärare, han har varit verksam inom 

biståndsbranschen sedan 1983 och jobbat för Sida sedan 2006. Smedeby anser att det är 

viktigt att biståndsorganisationerna har ordentliga system för styrning och kontroll för att 

kvalitetssäkra verksamheten. Gällande redovisningen anser han att det är viktigt att 

redovisningen speglar biståndsorganisationens verksamhetsplan. Samtidigt påpekar Smedeby 

att det måste finnas rum för avvikelser. Exempelvis kan en biståndsorganisation ha en 

väsentlig avvikelse från verksamhetsplanen på grund av en oförutsägbar naturkatastrof. Han 

anser att det viktiga för biståndsorganisationen i detta läge att redogöra för denna avvikelse i 

redovisningen och därmed öka insynen för dess omgivning. Smedeby säger att 

biståndsorganisationer ibland brister i sin information till omgivningen gällande sin 

verksamhet.  

 

Som intressenter till biståndsorganisationers redovisning anser Smedeby att det är viktigt att 

biståndsorganisationen kan visa att de jobbar med riskhantering samt att de har ordning och 

reda på sina pengar.  Samtidigt måste biståndsorganisationen visa att de uppnår resultat med 

deras tilldelade medel. Smedeby tar även upp vikten av att biståndsorganisationer förutom 

statliga bidrag visar för Sida att de även kan generera andra insamlade medel.  

 

När Sida granskar biståndsorganisationernas finansiella rapporter ser Sida även på 

revisionsrapporterna för att undersöka om det har uppkommit några oklarheter. Det 

förekommer att Sida begär in kompletterande information och kan även ta stickprov på 

individuella projekt. Samtidigt är han noga med att påpeka att de har utvecklat instruktioner 

hur biståndsorganisationerna ska rapportera och att han anser detta vara tillräckligt. Smedeby 

har inte upplevt några nackdelar med att redovisningen utgår från och baserar sig på BFL och 

ÅRL. Han anser att det är positiv att den finansiella informationen är uppställd efter det som 

gäller enligt svenskt lagstiftning.  Då bedömningar ska göras angående 

biståndsorganisationernas ekonomiska ställning anser han att det ska vara utformat på 

liknande sätt som vid bedömningar av vinstdrivande bolags ekonomiska ställning.   

 

5.5 Finn Norgren, generalsekreterare Radiohjälpen 

Finn Norgren5 arbetar som generalsekreterare hos Radiohjälpen. Han har en bakgrund som 

journalist och Afrikakorrespondent, vilket har lett in honom på biståndsverksamhet. Norgren 

börjar med att belysa att han anser att det är en kombination av flera saker som skapar 

trovärdighet i en biståndsorganisation. Viktiga parametrar han nämner är att 

                                                        
4 Telefonintervju med Carl-Johan Smedeby, Sida representant, 2010-04-29. Intervjulängd: 20 minuter. 
5 Telefonintervju med Finn Norgren, generalsekreterare Radiohjälpen, 2010-05-10. Intervjulängd: 20 
minuter. 
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biståndsorganisationen kan visa långsiktighet och lokal närvaro samt att en budgetuppföljning 

och en berättelse som i ord beskriver vad biståndsorganisationerna har uträttat finns.  

 

Det är viktigt att ansökningar till Radiohjälpen som inte uppfyller kraven kompletteras så att 

en insyn i biståndsorganisationen kan uppnås. En detaljerad budgetuppskattning är nödvändig 

för en godkänd ansökan där det inte finns uppsamlingsposter för kostnader då det är svårt att 

urskilja vilka de olika kostnaderna är. Likaså är en identifiering av riskfaktorer väsentlig och 

detta krävs för att Radiohjälpen ska godkänna en ansökan. Radiohjälpen lägger även vikt vid 

avstämningar av budgeten, en så kallad budgetuppföljning och om biståndsorganisationen har 

avvikit från budgeten krävs en motivering till detta. 

 

Redovisningsinformationen bland biståndsorganisationerna anser Norgren varierar. 

Radiohjälpen begär ofta kompletteringar där biståndsorganisationerna behöver specificera och 

förklara delar av redovisningen. Detta sker i en dialog med biståndsorganisationerna. Norgren 

anser vidare att informationsförmedlingen till intressenterna i stort sett uppfyller de krav som 

krävs av intressenterna. Det som han kan sakna är kopplingen till hur verksamheterna i ett 

flertal länder ska tas över. Detta gäller främst verksamheter i Baltikum-länderna som numera 

är EU-länder vilka regeringen har strypt bistånd till. Biståndsorganisationerna är ibland dåliga 

på att ha en långsiktig plan som visar hur ett övertagande ska ske samt ha ett slutmål som 

innebär att länderna själva ska ta över verksamheterna.  

 

Han menar vidare att massmedia ofta ställer krav på biståndsverksamheter som inte ställs på 

någon annan mänsklig eller affärsdrivande verksamhet. De redovisningskrav som är 

formulerade och de redovisningskrav som Radiohjälpen har formulerat är anpassade efter 

situationerna. Han poängterar att det är viktigt att det inte finns en kommersiell logik i 

biståndsorganisationernas redovisning då kärnvärdena kan tappas. Det är istället viktigt med 

en professionell ekonomisk hantering.  

 

5.6 Eva Bolminger, redovisningsspecialist PWC 

Eva Bolminger6 arbetar på Öhrling PricewaterhouseCoopers och har varit verksam i företaget 

sedan 1998. Hon har arbetat med flera olika typer av ideella föreningar vilket har lett till att 

ideella föreningar har blivit hennes specialitetsområde. Bolminger betonar att den ideella 

sektorn är en väldigt komplex organisationsform där det krävs mycket mer av redovisningen 

än hos andra organisationsformer. Hon anser dock att många av de problem som fanns i 

början när lagen infördes har arbetats bort med hjälp av branschanpassningar och uttalanden 

från BFN.  

 

Bolminger anser att resultatet i en biståndsorganisation inte mäts i pengar utan i 

verksamheten. Detta leder till att större krav ställs på årsredovisningen i och med längre 

förvaltningsberättelser, mer omfattande verksamhetsberättelser och helt andra nyckeltal. Hon 

nämner till exempel att nyckeltal så som soliditet och likviditet inte är intressanta i en sådan 

                                                        
6 Telefonintervju med Eva Bolminger, redovisningsspecialist PWC, 2010-05-06. Intervjulängd: 30 minuter. 



KAPITEL 5 - EMPIRI 

29 
 

förening. Mer intressant blir istället nyckeltal som till exempel antal människor som har fått 

hjälp, antal drivna projekt eller antal länder biståndsorganisationen jobbar i. Hon tror vidare 

att det som skapar trovärdighet hos en biståndsorganisation är låga administrationskostnader 

och insamlingskostnader men ändå där verksamheten håller en hög kvalitet där det lätt går att 

följa upp vart pengarna har gått.  

 

Bolminger menar att om biståndsorganisationerna har bra verksamhetsberättelser med mer 

information är den formella information som krävs av ÅRL så förmedlar de den information 

som intressenterna behöver. Denna informationsförmedling tror Bolminger beror på 

anpassningen av branschen och då också viljan att förklara resultaten. 

Verksamhetsberättelserna fungerar ungefär som en presentation av biståndsorganisationen 

och är viktiga för att ge en komplett årsredovisning. Ibland saknas helt klara riktlinjer för 

verksamhetsberättelsernas utformning men Bolminger menar att modellen med tyngd på 

upprättande av en verksamhetsberättelse har använts i många år i branschen och därför har det 

ute i biståndsorganisationerna satt sig hur det ska göras.  

 

Bolminger belyser att det är viktigt att de ideella föreningarna har ett bra 

internredovisningssystem för att uppnå en bra redovisning. De nuvarande reglerna gör också 

att föreningarna måste tänka till och beakta rekommendationer från BFN och branschen vilket 

gör att det krävs rätt mycket av de ideella föreningarna. Då de kan ha flera olika 

verksamheter, i flera olika länder och behandla flera olika valutor ställs höga krav på 

redovisningen för att förstå vad som har gjorts. Hon tror vidare att det skulle vara svårt att 

skapa ett enhetligt redovisningssätt för alla ideella föreningar då deras verksamheter kan 

variera stort. Hon anser dock att ytterligare rekommendationer från BFN skulle kunna 

utveckla ”regelverket”. Hon nämner även att det ska komma regler för ideella föreningar som 

motsvarar K2- och K3-regelverken för aktiebolag och att detta regelverk eventuellt ska kunna 

utveckla de ideella föreningarnas redovisning ytterligare.  
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6 ANALYS 
 
I avsnittet Analys knyts litteraturgenomgången och det empiriska materialet samman med 

hjälp av den teoretiska referensramen som fungerar som utgångspunkt för analysen. Texten 

ska ge en bakgrund till att klargöra en tydlig slutsats. Analysen disponeras med inspiration 

från den teoretiska referensramen.  

 

 

6.1 Agentteorin med anknytning till litteraturgenomgången 

Agentteorin som tidigare presenterats beskriver förhållandet mellan en agent och en principal 

och intressekonflikten som uppstår dem emellan när båda parterna vill maximera sin nytta. I 

uppsatsens fall anses en del av konflikten uppstå då föreningarna måste fördela de insamlade 

gåvorna samtidigt som ytterligare gåvor måste insamlas. Detta innebär att en del av de 

tidigare insamlade medel måste gå till att generera nya kassaflöden för att verksamheten ska 

kunna fortlöpa, det vill säga att agenten maximerar sin nytta. Samtidigt vill principalen 

maximera sin nytta genom att de donerade medlen fördelas på ett optimalt sätt och att 

principalen får tillfredsställelse av att hjälpa en annan människa. Tillfredsställelsen kan ses 

som produkten av transaktionen och detta bekräftas även av Almquist.  

 

Gustafson (2008) anger att det som reglerar intressekonflikten mellan uppsatsens agent och 

principal är den finansiella rapporten som krävs utav agenten, det vill säga 

biståndsorganisationen. Rapporten kan enligt Gröjer (2002) ses som ett verktyg att kontrollera 

biståndsorganisationen och öka tilliten mellan de olika parterna. För att skapa insyn och 

tillhandahålla principalen tillfredsställelse krävs det att principalen kan kontrollera 

måluppfyllelsen hos agenten. En stor del av respondenterna belyser tyngden av transparens 

och insyn i någon form i biståndsorganisationen och därigenom tyngden av de finansiella 

rapporterna. Detta belystes främst hos de som kan anses vara intressenter till 

biståndsorganisationernas redovisning, det vill säga FRII, SFI, Radiohjälpen och Sida. 

Anledningen till detta kan vara att insyn och tranparens är två viktiga parametrar för dessa 

organisationer då de granskar biståndsorganisationernas redovisning. Detta kan kopplas ihop 

med det faktum att Sida och Radiohjälpen har uppgett att de har fått begära in kompletterande 

information från biståndsorganisationerna. Även SFI har utvecklat egna blanketter för 

kompletterande information gällande biståndsorganisationernas verksamheter då de ansåg att 

brister fanns i ÅRL.  

 

Då det är redovisningen hos en biståndsorganisation som reglerar intressekonflikten mellan 

uppsatsens agent och principal krävs det att den är tillräckligt utvecklad för att möta 

principalens behov. Enligt Almquist saknar ÅRL kompetensen att hantera denna konflikt i 

biståndsorganisationer. Hans åsikt överensstämmer med Agneta Gustafsons studie från år 

2006 som visar att lagen inte är lämplig för samtliga ideella föreningar. ÅRL blir på så sätt ett 

ramverk som kompletteras med riktlinjer från insamlingsbranschorganisationer så som FRII 

och SFI. Både Törning och Birath har uppfattat att dessa branschrekommendationer med tiden 
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har etablerat sig som god redovisningssed bland aktörerna på marknaden och att det arbetas 

aktivt med att utveckla dessa rekommendationer kontinuerligt. Almquist ser dessa utarbetade 

rekommendationer som en kompromiss mellan olika typer av insamlingsorganisationer och 

att dessa har bidragit till att minska de risker som kan uppstå i insamlingsorganisationernas 

redovisning. Detta kan i sin tur tolkas som att han anser att branschanpassningarna som gjorts 

i dagsläget kan ses som god redovisningssed. Vidare anser Törning att den ideella sektorn har 

varit en förebild när det gäller utvecklandet av god redovisningssed sedan de ideella 

föreningarna började omfattas av BFL. Detta borde innebära att anpassningarna som har 

gjorts har stor trovärdighet och värderas högt inom branschen vilket leder till att de 

ekonomiska rapporterna som har utformats utifrån dessa rekommendationer har en stabil 

utgångspunkt.  

 

Bolminger, Norgren och Smedeby anser att bra och ordentliga interna styrsystem i 

biståndsorganisationerna behövs för att uppnå den rätta kvalitén i de finansiella rapporterna. 

Norgren och Smedeby poängterar vidare vikten av att arbeta med riskhantering vilket 

möjliggörs genom ordentliga interna styrsystem. Detta innebär att biståndsorganisationerna 

inte bara behöver tillhandahålla ett externt kontrollverktyg för intressenterna utan de måste 

även ta hänsyn till det interna arbetet bakom skapandet av rapporterna. Dessa rapporter 

behövs även för att ta fram informationen som SFI kräver för framställande av sina rapporter.  

 

I verksamheter så som biståndsorganisationer blir det viktigt att den del som ska generera nya 

kassflöden inte överstiger en viss procentuell gräns vilket anges i avsnitt 3.3.2. Detta kan 

återfinnas i empirin där Bolminger belyser att det är viktigt med låga administrations- och 

insamlingskostnader för att bibehålla en hög trovärdighet och pålitlighet. Dessa kostnader 

tydliggörs även i den funktionsindelande resultaträkningen där principalen konkret kan 

kontrollera kostnadsfördelningen av de insamlande medlen och därigenom agenten. 

Användandet av en funktionsindelad resultaträkning hos biståndsorganisationerna, som tas 

upp i avsnitt 3.3.1, är en av flera anpassningar som har gjorts av branschen själv för att 

uppfylla principalernas behov.  

 

I fallet med ett vinstdrivande bolag kan enligt Gustafson (2008) principalen kontrollera 

agentens handlingar genom att ta del av organisationens resultat och därmed kan principalen 

mäta hur väl dennes intressen har blivit tillgodosedda. Almquist, Birath och Bolminger menar 

att effektivitet och resultat i biståndsorganisationer inte kan mätas i form av pengar utan 

istället ska fokus läggas på måluppfyllnad och verksamheten. Detta blir problematiskt då 

Birath påpekar att missförstånd kan uppstå när principalen använder kommersiella mått för att 

mäta biståndsorganisationens effektivitet eftersom biståndsorganisationens verksamhet skiljer 

sig markant från kommersiell verksamhet och även från andra föreningar inom den ideella 

sektorn. Vidare säger Norgren att redovisning i biståndsorganisationer inte ska präglas av en 

kommersiell logik. Smedeby är av en helt annan uppfattning och anser att det inte finns några 

nackdelar med att redovisningen utgår från BFL och ÅRL. Det kan utifrån detta utläsas att 

åsikterna är delade men majoriteten verkar ändå överens om att kommersiella 

redovisningsnormer inte är lämpliga för insamlingsorganisationer.   
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En liknande situation som ovan kan enligt Birath uppkomma då dagens redovisningsnormer 

kan skapa problematik för biståndsorganisationerna då ett missförstånd kan uppstå mellan 

biståndsorganisationen och dess intressenter, det vill säga principalerna. Problem kan uppstå 

då biståndsorganisationen skapar ett växande eget kapital och detta ifrågasätts av 

principalerna i och med att de mäter biståndsorganisationens prestation utifrån kommersiella 

mått. Detta kan enligt Birath ge en missvisande bild om ett bedrägligt beteende från 

biståndsorganisationens sida. Anledningen är att principalerna kräver att de gåvor som har 

givits ska användas till det ändamål de är avsedda till. Om biståndsorganisationerna inte är 

tillräckligt bra på att visa måluppfyllnad så kan exempelvis en ökning av det egna kapitalet 

misstolkas och ge en inkorrekt bild av verksamheten. Detta bekräftas även av Gustafson 

(2008) som påpekar begränsningarna med de gällande redovisningsnormerna för ideella 

föreningar.  

 

I ett vinstdrivande bolag är principalen kapitalgivaren, det vill säga ägaren till bolaget och då 

det egna kapitalet blir större i bolaget har principalen ett krav på avkastning som kan ske i 

form av utdelning. I fallet med en biståndsorganisation blir principalen som ovan nämnts 

resursgivaren som skiljer sig från den som drar nytta av transaktionen. Som tidigare nämnts 

anser flera av respondenterna att resultatmåttet i form av pengar blir oväsentligt och fokus bör 

istället läggas på att kontrollera måluppfyllelsen vilket även framgår i litteraturgenomgången 

under avsnitt 3.4. För att kunna möjliggöra måluppfyllelse krävs det att fleråriga projekt kan 

finansieras. Här anser Birath och Smedeby att det är av vikt för biståndsorganisationerna att 

kunna ha en buffert i form av eget kapital för att säkerställa fortlevnaden av dessa projekt. Ett 

stort eget kapital i en biståndsorganisation kan därför inte fullt ut jämföras med ett stort eget 

kapital i ett vinstdrivande bolag. En sådan jämförelse kan ge en missvisande bild och sätta 

biståndsorganisationen i ett dödläge då resursgivarna får bilden av att gåvor inte behövs.  

 

6.2 Intressentmodellen med anknytning till litteraturgenomgången 

Ideella föreningar och vinstdrivande bolag skiljer sig i förhållandet till sin omvärld och sina 

intressenter. Intressenterna till den ideella föreningen vill försäkra att deras bidrag och gåvor 

går till de ändamål som de är avsedda till. Här finns en stor skillnad enligt Gustafson (2008) 

då de det vinstdrivande bolagets intressenter fokuserar på bolagets resultat och avkastning. 

Intressentmodellen används således i uppsatsen för att se om biståndsorganisationerna 

förmedlar rätt information till sina intressenter. Intressentgrupperna i uppsatsen vilka anges i 

avsnitt 5.2 och som består av stat, allmänhet och organisationer kräver alla tillfredsställande 

information gällande biståndsorganisationens verksamhet. Detta leder till att stora krav ställs 

på biståndsorganisationen för att kunna förmedla den information som krävs. Dessa krav kan 

enligt Bolminger och Norgren i många fall leda till ett komplext informationsbehov där det 

ställs högre krav på redovisningen hos biståndsorganisationer och andra ideella föreningar än 

hos andra organisationsformer, så som till exempel aktiebolag. De höga kraven kan också 

enligt Bolminger bero på de komplexa verksamheter och transaktionsformer som många 

biståndsorganisationer har. De höga kraven har resulterat i att regleringar har kommit i form 

av branschanpassningar istället för regleringar genom lagstiftning. Dessa anpassningar 
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betonar Törning, Birath, Almquist och Bolminger som ett måste på grund av att den 

nuvarande lagstiftningen anses vara otillräcklig. Den finansiella rapporten som utges av 

biståndsorganisationerna fungerar även enligt Gröjer (2002) som ett analysverktyg för att 

bedöma biståndsorganisationens existensberättigande.  

 

I avsnitt 3.2 kan det utläsas att ÅRL och BFL båda är utvecklade för att kunna öka 

jämförbarheten mellan olika bolag samt för att fastställa det informationsutbyte som krävs 

mellan bolaget och dess intressenter och därmed öka tilliten. Härmed borde ett enhetligt 

redovisningssätt för samtliga ideella föreningar underlätta jämförbarheten och kraven på 

informationsutbytet mellan föreningen och dess intressenter. Törning, Bolminger och 

Almquist anser dock att ett enhetligt och anpassat redovisningssätt för samtliga ideella 

föreningar är omöjligt att utveckla. Anledningen till detta är att den ideella sektorn är väldigt 

heterogen och komplex samt att modeller och metoder som fungerar för vissa ideella 

föreningar skulle vara otillräckliga för andra. Vidare anser Törning att föreningar som verkar 

inom samma branschområde ha väldigt skilda verksamheter och kräva individuella lösningar. 

Hon påpekar även att det är bra att branschen istället har tagit till vara på särarterna inom den 

ideella sektorn och utvecklat anpassningar efter särartens specifika behov. Hon anser också att 

en effekt av att de ideella föreningarna redovisar utifrån kommersiella normer är att de 

redovisar mer likvärdigt. Denna likvärdighet ger en trygghet för föreningarnas intressenter då 

den kan öka jämförbarheten mellan de olika ideella föreningarna. Ett exempel som Törning 

ger på detta är att resursgivaren vet att exempelvis gåvor redovisas lika oberoende vilken 

verksamhet gåvan har skänkts till. Detta pekar på att en balans måste hittas mellan 

intressenternas önskan om ökad jämförbarhet och komplexiteten i ideella föreningars 

verksamheter. Samtidigt som intressenterna önskar ökad jämförbarhet blir dilemmat att 

biståndsorganisationerna kan förmedla en felaktig bild av verksamheten och därmed skapa ett 

missförstånd dem emellan.  

 

De gällande regelverken för ideella föreningars redovisning verkar enligt Gustafson (2006b) 

främst har varit utarbetade för att tillgodose statens informationsbehov. Den 

redovisningsinformation som staten efterfrågar verkar som ett kontrollverktyg för föreningens 

verksamhet samt som ett beslutsunderlag gällande skatteskyldighet. Den information som 

efterfrågas av de andra intressenterna kan skilja sig från detta behov och istället kräva ett 

annat omfång och typ av information. Detta bekräftas genom branschorganisationernas 

anpassningar och krav på mer information än den formella information som ÅRL kräver 

vilket ofta leder till att branschorganisationerna kräver in kompletterande finansiell 

information av biståndsorganisationerna. Dock ser inte Bolminger, Almquist och Smedeby 

detta som ett problem och motiverar detta med att branschen i sig har jobbat för att anpassa 

reglerna till insamlingsorganisationer och därmed biståndsorganisationer. Törning, Birath, 

Bolminger och Almquist nämner att de tycker att arbetet med att anpassa lagstiftningen till 

den specifika branschen har gått bra.  

 

Då ÅRL fungerar som ett ramverk som erbjuder ett brett spelrum för utformningen av 

redovisningen har branschen tagit avstamp i lagen och hittat lösningar på de befintliga 

bristerna vilket bland annat kan ses i FRII:s Kvalitetskod och Styrande riktlinjer för 
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årsredovisning. Detta innebär att reglerna angående redovisningens utformning istället är 

indirekt reglerade av branschorganisationerna istället för lagstiftaren. Ett exempel på en 

anpassning som gjorts för insamlingsorganisationer och som återges i avsnitt 3.3.1 är att 

föreningarna ska använda sig av en funktionsindelad resultaträkning som på ett bättre och mer 

specifikt sätt disponerar fördelningen av intäkter och kostnader. I avsnittet 3.3.2 återfinns det 

att även blanketter som ska hjälpa till att specificera och förbättra redovisningen har utformats 

inom branschorganisationerna för att förbättra informationsflödet mellan 

biståndsorganisationerna och deras intressenter. Trots att anpassningarna har gjorts anser 

Törning, Bolminger och Birath att det fortfarande finns behov av att förbättra den information 

som förmedlas till intressenterna. Bolminger nämner att ytterligare rekommendationer från 

BFN skulle kunna utveckla normerna för ideella föreningar och nämner vidare att det i 

framtiden ska komma ett regelverk som ska förenkla redovisningsnormerna för ideella 

föreningar som motsvarar K2- och K3-regelverken för aktiebolag. 

 

Exempel på utvecklingsmöjligheter i redovisningen som ovanstående respondenter nämner 

kan vara att utveckla koppling mellan hur biståndsorganisationen beskriver sin verksamhet 

och hur mycket det har kostat. Även anpassningen av nyckeltal anser Törning, Bolminger och 

Birath kan förbättras. Denna anpassning måste dock vara individuell på grund av branschens 

komplexa natur. Därmed framgår det att ovanstående respondenter samt Norgren lägger tyngd 

på att även icke-ekonomisk information krävs och bör utvecklas ytterligare för att ge en 

tillfredställande bild. Detta tyder på att verksamhetsberättelsen har en stor roll i 

redovisningen. Påståendet bekräftas även i Saleha B. Khumawalas och Teresa P. Gordons 

undersökning från 1997 gjord i USA där intressenterna efterfrågade mer omfattande och 

grundlig tilläggsinformation gällande verksamheten och måluppfyllelse.  

 

Som tidigare nämnts skiljer sig resultatbegreppet i en biståndsorganisation från det 

vinstdrivande bolagets resultatbegrepp då resultatet inte mäts i pengar utan i måluppfyllelse. 

Detta leder till att den ekonomiska informationen behöver kompletteras med icke-finansiell 

information som däribland kan hittas i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen kan 

enligt Bolminger anses vara en presentation av biståndsorganisationen där de redogör för sina 

ändamål och vad de har gjort för att främja dessa samt för att ge en ökad transparens vilket i 

sin tur kan leda till stärkt trovärdighet i redovisningen. Enligt Smedeby och Norgren kan 

denna sorts icke-ekonomiska information vara avgörande för bedömningen av en 

biståndsorganisation då oförutsedda händelser kan ske. Dessa händelser kan göra att en 

biståndsorganisation avviker väsentligt från sin verksamhetsplan. Smedeby och Norgren 

påpekar vidare att det är viktigt att förmedla anledningen till avvikelsen för att uppnå insyn 

och transparens i verksamheten. Härmed blir tyngden i den finansiella informationen av 

mindre vikt då det blir viktigt för biståndsorganisationen att förklara avvikelsen i ord och 

varför deras fortsatta verksamhet är av stor vikt för omvärlden. Andra sätt att utveckla 

redovisningen i ideella föreningar är enligt Birath att utveckla sätt att mäta effektivitet på ett 

individuellt sätt. Detta bottnar i den komplexa natur som den ideella sektorn uppvisar och de 

många verksamhetsarter som finns.  
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7 SLUTSATS 
 
.edan presenteras uppsatsens slutsatser strukturerade utifrån de tre delfrågorna i 

problemformuleringen. Slutsatserna kan härledas från kapitlet Analys och ska på ett konkret 

sätt redogöra för sakfrågan. Vidare förs en diskussion där en reflektion av arbetssättet i 

uppsatsen och tankar kring resultatet ges. Därefter ges förslag till framtida studier inom 

området.  

 

 

7.1 Slutsatser 
 

• Vilka konsekvenser kan uppkomma för biståndsorganisationerna då de måste redovisa 

enligt kommersiella redovisningsnormer?  

 
Den lag som idag reglerar biståndsorganisationers redovisning är BFL och ÅRL. I 

undersökningen har det framgått att dessa regler är otillräckliga för att bistå 

biståndsorganisationerna i deras redovisningsarbete. Istället har det inom den specifika 

insamlingsbranschen där biståndsorganisationer ingår gjorts anpassningar med lagstiftningen 

som grund för att bistå biståndsorganisationerna i utvecklandet av de finansiella rapporterna. 

Även rekommendationer från BFN har utvecklats för att hantera redovisningsfrågor gällande 

ideella föreningar och biståndsorganisationer. Detta har medfört att det ställs stora krav på 

biståndsorganisationerna då de kan ha flera olika typer av verksamheter och måste anpassa 

redovisningen utefter detta. För att kunna bidra med en redovisning som uppfyller branschens 

krav krävs det också noggrant organiserade interna processer som ligger till grund för 

framställandet av redovisningen. Detta blir påtagligt då branschorganisationen SFI ställer 

hårda krav på redovisningen och de interna processerna inom biståndsorganisationen blir 

viktiga. 

 

Då biståndsorganisationerna bör eftersträva att skapa trovärdighet i redovisningen gentemot 

sina intressenter har det framkommit att det är viktigt att rätta sig efter det som anses vara god 

redovisningssed inom branschen. God redovisningssed inom insamlingsbranschen har skapats 

genom de anpassningar som FRII och SFI arbetat fram. När biståndsorganisationerna i sin tur 

arbetar med en strävan efter högre trovärdighet i redovisningen har det framkommit att det är 

viktigt att någon form av riskhantering bedrivs.  

 

Ytterligare en konsekvens av vikt som kan uppkomma när biståndsorganisationerna redovisar 

enligt kommersiella redovisningsnormer är att normerna kan skapa förvirrning bland vissa 

intressenter. Då intressenterna jämför det vinstdrivande bolagets och biståndsorganisationens 

redovisning kan en missvisande bild uppkomma. Den missvisande bilden uppkommer då 

intressenterna använder kommersiella mått för att mäta biståndsorganisationens effektivitet. 

Ett scenario som uppkommer i det vinstdrivande bolaget behöver inte ha samma betydelse i 

biståndsorganisationen. Exempel på detta kan vara när ett stort eget kapital i 
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biståndsorganisationer inte delas ut med syfte om att skapa en buffert för framtida finansiering 

för fortlevnaden av projekt. I ett vinstdrivande bolag skulle ett växande eget kapital troligen 

delas ut till ägarna i form av utdelning. Kontentan av detta blir att det vinstdrivande bolaget 

och biståndsorganisationen handlar olika i samma situation och därmed kan det vara 

förvirrande för en intressent som ser på båda rapporterna med samma ”glasögon” i och med 

att de omfattas av samma lag.  

 

Ett till missförstånd som kan uppstå vid en bedömning som ovan kan vara att intressenten 

förvirras till att fatta fel beslut angående gåvor till verksamheten. Intressenten skulle kunna 

misstolka ett växande eget kapital som ett tecken på ett överflöd i likvida medel och därmed 

dra slutsatsen att finansiering inte behövs. Då det växande kapitalet har som syfte att fungera 

som en buffert behövs fortfarande ny finansiering för biståndsorganisationens fortlevnad och 

uppstartandet av nya projekt. Det är viktigt att resursgivarna ges möjlighet att förstå 

verkligheten så att inte biståndsorganisationen hamnar i ett dödläge i form av utebliven 

finansiering.  

 

• Vilka konsekvenser kan uppkomma för intressenterna till biståndsorganisationernas 

finansiella information då biståndsorganisationerna redovisar enligt kommersiella 

redovisningsnormer? 

 

En konsekvens som kan uppkomma för intressenterna till biståndsorganisationernas 

finansiella information är en konsekvens som uppkommer i led med de missförstånd som kan 

uppstå när intressenten mäter effektiviteten för en biståndsorganisation med kommersiella 

mått. Då intressenterna ser och tolkar redovisningen med ”fel glasögon” får de en felaktig bild 

av verksamheten och uppnår inte den insikt och förståelse som krävs för att fatta ett 

välgrundat beslut. Denna konsekvens bekräftas även av att intressenterna har en ökad önskan 

efter jämförbarhet mellan de olika typerna av ideella föreningar. Samtidigt som intressenterna 

önskar ökad jämförbarhet blir dilemmat att biståndsorganisationerna kan förmedla en felaktig 

bild av verksamheten och därmed skapa ett missförstånd dem emellan som intressenterna 

missgynnas av.  

 

I undersökningen har det framgått tydligt att staten som intressent är den som ”favoriseras” av 

utformande av redovisning hos biståndsorganisationer. Motiveringen till detta är att resterade 

intressentgrupper så som allmänhet och övriga organisationer får begära kompletterande 

information för att fylla informationsbehovet. Detta kan ses då FRII, SFI, Radiohjälpen och 

Sida, som kan ses som intressenter till biståndsorganisationernas redovisning, påpekade att det 

är viktigt med insyn och transparens i en biståndsorganisation. Detta leder till att vissa av dem 

ofta fick begära kompletterande uppgifter för att kunna göra en rättvis bedömning av 

biståndsorganisationens finansiella ställning. 

 

• Vilket behov finns det av förändrade redovisningsregler för ideella föreningar?  

 
Idag finns det inget enhetligt redovisningsregelverk för samtliga ideella föreningar. De regler 

som gäller har antingen begränsningar gällande branschinriktning, storlek och verksamhet 
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samt medlemskap i branschorganisationer. Komplexiteten och variationen i samtliga ideella 

föreningars verksamheter gör det svårt att utveckla ett enhetligt och anpassat regelverk som 

kan omfatta samtliga typer av ideella föreningar. Denna synvinkel delas av en stor del av 

respondenterna och bekräftar slutsatsen då de påpekar att det skulle vara omöjligt att skapa ett 

regelverk som omfattar samtliga ideella föreningar. Istället kan det i undersökningen urskiljas 

att anpassningar har skett branschvis inom den ideella sektorn. Detta tyder på att behovet av 

förändrade redovisningsregler av ideella föreningar har funnits men är nu relativt lågt då 

regleringar har arbetats fram på andra håll.  

 

Anpassningar som har gjorts branschvis som exempelvis regleringarna skapta för 

insamlingsorganisationer av branschorganen tyder på att behovet av att förändra 

redovisningsreglerna inom den ideella sektorn har flyttats till de specifika typerna av ideella 

föreningar som finns i dagens samhälle. Detta innebär att komplexiteten av samtliga ideella 

föreningar är så pass hög att eventuella förändringar gällande redovisningsnormer för ideella 

föreningar måste hanteras på en nivå som värnar om särarten inom den ideella sektorn. Dock 

nämner en respondent att ett samlat regelverk är i arbete för ideella föreningar med ett syfte 

om att förenkla redovisningen hos dem. Samtidigt nämner denne att rekommendationer från 

BFN skulle hjälpa till att utveckla reglerna ytterligare.  

 
Riktas blickarna på redovisningsreglerna inom speciella särarter i den ideella sektorn kan det 

urskiljas att det finns ett förändringsbehov hos insamlings- och biståndsorganisationer. Detta 

behov är störst gällande förmedlingen av icke-ekonomisk information till intressenterna. 

Gällande biståndsorganisationer är den icke-ekonomiska informationen till deras intressenter 

viktigare än hos det vinstdrivande bolaget. Detta är av vikt då resultatet för en 

biståndsorganisation mäts i måluppfyllelse. Denna måluppfyllelse mäts inte enbart i 

finansiella tal utan kräver även en presentation av biståndsorganisationen där de redogör för 

sina ändamål och vad de har gjort för att främja dessa samt för att ge en ökad transparens 

vilket i sin tur kan leda till stärkt trovärdighet i redovisningen. Även en anpassning av 

nyckeltal så att de passar den specifika verksamheten hos biståndsorganisationen är 

nödvändigt för att möjliggöra en korrekt värdering av biståndsorganisationens verksamhet. 

Dock bör det påpekas att även om sådana anpassningar skulle göras så kan dessa nyckeltal 

inte användas för att jämföra biståndsorganisationer med varandra då deras verksamheter 

fortfarande kan skilja sig väsentligt åt.  

 

7.2 Diskussion 

I början av undersökningen fanns en önskan om att ha ett flertal medverkande 

biståndsorganisationer för att få en översiktlig bild av problemområdet ur deras perspektiv. 

Detta perspektiv skulle sedan jämföras med branschorganisationernas åsikter. Under arbetets 

gång visade det sig att det fanns stora svårigheter att få biståndsorganisationerna att medverka 

i undersökningen. Detta berodde på tidsbrist hos föreningarna samt det faktum att många inte 

svarade på intervjuförfrågan. I och med detta blev det väsentligt att ta tillvara på de olika 

respondenternas särarter och specifika ställningar. Genom att ta vara på respondenternas 
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särarter kunde ett gott resultat uppnås genom att jämföra inte bara biståndsorganisationer och 

branschorganisationer utan biståndsorganisationer, branschorganisationer, intressenter till 

biståndsorganisationernas redovisning och en expert inom redovisning i ideella föreningar. 

Genom en jämförelse av samtliga respondenter kunde en överskådlig bild fås som tar avstamp 

i flera olika särarter. Om fler biståndsorganisationer hade valt att delta i undersökningen hade 

troligen resultatet av undersökningen påverkats då en annan typ av inblick i branschen hade 

erhållits. Dock kan detta inte fastställas då uppsatsens befintliga 

biståndsorganisationsrespondent inte kan användas för att generera ett generaliserat svar.  

 

Intressentgruppen allmänhet är som tidigare nämnt inte representerad bland undersökningens 

respondenter. Dock anses detta inte ha påverkat resultatet nämnvärt eftersom det är osäkert 

hur mycket de som innefattas av intressentgruppen skulle kunna tillföra undersökningen. De 

som ingår i intressentgruppen allmänhet, bland andra medlemmar och icke 

organisationsbundna resursgivare, har inte ansetts ha en tillräckligt djup kännedom om 

redovisning i biståndsorganisationer. 

 

Under arbetets gång har det framkommit att trots att branschanpassningarna tar avstamp i lag 

så verkar anpassningarna ha bidragit till att skapa en bättre bild av insamlingsorganisationer 

och biståndsorganisationers finansiella ställning. Med hjälp av dessa rekommendationer har 

de negativa konsekvenserna för biståndsorganisationerna och deras intressenter dämpats och 

lyckats hållas på en låg nivå. Branschanpassningarna har även medverkat till att ett eventuellt 

behov av att förändra redovisningsreglerna för ideella föreningar har försvagats. Detta beror 

till stor del på och bekräftas av respondenterna, att anpassningarna har fungerat väl och 

hjälper till att stärka trovärdigheten i biståndsorganisationernas redovisning.  

 

7.3 Fortsatta studier 

Ett intressant område att undersöka vidare bidrogs med utav en av undersökningens 

respondenter. Hon påpekade att det kommer att komma regler för ideella föreningar som 

motsvarar K2- och K3-regelverken för redovisning i aktiebolag. Eftersom K2- och K3-

regelverken är samlade regelverk för redovisning i aktiebolag skulle ett liknande regelverk för 

ideella föreningar förmodligen innebära samma sak. Då det idag inte finns ett samlat 

regelverk för de ideella föreningarna skulle det bli intressant att studera vad detta skulle 

innebära för de ideella föreningarna och de specifika branscherna inom den ideella sektorn. 

Då det har framkommit i undersökningen att ett enhetligt redovisningssätt för samtliga ideella 

föreningar skulle vara näst intill omöjligt att uppnå på grund av komplexiteten hos de ideella 

föreningarna blir området därför intresseväckande. Vidare kan det göras en jämförelse mellan 

de befintliga redovisningsreglerna och de framtida redovisningsreglerna för ideella 

föreningar. Jämförelsen skulle kunna tala om huruvida någon större effekt uppkom av vid 

införandet av nya redovisningsregler.  
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I 
 

Bilaga 1: Intervjumanual till biståndsorganisationerna 

 
Intervjumanualen har strukturerats efter arbetets tre delfrågor som utgör arbetets 

problemformulering.  

 

Inledande frågor 
 

1. Berätta lite kort om dig själv. Hur länge har du arbetat inom branschen och vilken 

bakgrund har du?  

 

2. Beskriv redovisningssättet i din organisation. Vilka regelverk utgår ni från i 

utformandet av er redovisning? 

 
Konsekvenser som kan uppkomma för biståndsorganisationerna 

 

3. Har du upplevt någon sorts ineffektivitet vid framställandet av er redovisning som har 

uppkommit som en följd av de gällande redovisningsnormerna? 

 

4. Har du upplevt att trovärdigheten i er redovisning har äventyrats då ni redovisar enligt 

normer skapta för vinstdrivande bolag? 

 

5. Enligt vinstdrivande normer är en intäkt genererad av en motprestation eller ett utbyte 

av en vara gentemot pengar/tjänst. En kostnad är en förbrukning av en tillgång som 

möjliggör framtida intäkter. Hur hanterar ni de omvända begrepp som uppkommer för 

biståndsorganisationer när en omvänd relation råder? 

 

6. Vad innebär begreppet resultat för er och vad innebär ett positivt/negativt resultat? 

 

7. Vilka problem kan du se uppkommer då en biståndsorganisation redovisar enligt 

normer som är skapta för vinstdrivande bolag? 

 

8. Vilka andra effekter har ni upplevt av att redovisa enligt vinstdrivande normer? 

 
Konsekvenser som kan uppkomma för intressenterna 

 
9. Hur tror ni intressenterna till er redovisningsinformation påverkas då det inte finns ett 

anpassat redovisningssätt utvecklat för samtliga ideella föreningar i Sverige? 

 

10. Upplever du att ni förmedlar den information som krävs av och till intressenterna av er 

redovisning?  

 

10a. Om ja, motivera varför du anser att informationsbehovet är uppfyllt.  



 

II 
 

10b. Om nej, vad är det som du upplever saknas i informationsförmedlingen? 

 

11. Hur ser ni till att tillfredsställa era intressenters informationsbehov utöver det som 

krävs av lagar och rekommendationer? 

 
 

Behov av förändrade redovisningsregler för biståndsorganisationer 
 

12. Beskriv hur du uppfattar de för er gällande redovisningsreglerna idag.  

 

13. Hur påverkas ni av det faktum att det inte finns ett anpassat redovisningssätt utvecklat 

för samtliga ideella föreningar i Sverige? 

 

14. Känner ni ett behov av att redovisningen ska anpassas efter ert ideella syfte?  

 

14a. Om ja, på vilket sätt behövs en anpassning? 

 

14b. Om nej, motivera varför du anser att en anpassning inte är nödvändig. 

 

Övrigt 
 

15. Kan vi kontakta dig vid vidare frågor? 

 

 



 

III 
 

Bilaga 2: Intervjumanual till SFI 

 
Intervjumanualen har strukturerats efter arbetets tre delfrågor som utgör arbetets 

problemformulering.  

 
Inledande frågor 

 
1. Berätta lite kort om dig själv. Hur länge har du arbetat inom branschen och vilken 

bakgrund har du?  

 

2. Vad anser du skapar trovärdighet i redovisningen hos en biståndsorganisation?  

 

3. Var i redovisningen lägger ni fokus på när ni ska bevilja ett 90-konto? 

 

Konsekvenser som kan uppkomma för biståndsorganisationerna 
 

4. Hur upplever du att trovärdigheten i biståndsorganisationernas redovisning har 

äventyrats då de redovisar enligt normer skapta för vinstdrivande bolag? 

 

5. Vilka problem kan du se uppkommer då en biståndsorganisation redovisar enligt 

normer som är skapta för vinstdrivande bolag? 

 

6. Vilka andra effekter tror du biståndsorganisationer har upplevt av att redovisa enligt 

vinstdrivande normer? 

 

Konsekvenser som kan uppkomma för intressenterna 
 

7. Hur upplever du att trovärdigheten i biståndsorganisationernas redovisning har 

äventyrats då de redovisar enligt normer skapta för vinstdrivande bolag ur ett 

intressentperspektiv? 

 

8. Upplever du att biståndsorganisationerna förmedlar den information som krävs av och 

till sina intressenter av sin redovisning?  

 

8a. Om ja, motivera varför du anser att informationsbehovet är uppfyllt.  

 

8b. Om nej, vad är det som du upplever saknas i informationsförmedlingen? 

 
 
 
 
 



 

IV 
 

Behov av förändrade redovisningsregler för biståndsorganisationer 
 

9. Vad anser du om det faktum att det inte finns ett anpassat redovisningssätt utvecklat 

för samtliga ideella föreningar i Sverige? 

 
10. Anser du att de nuvarande reglerna för ideella föreningar hjälper till att skildra 

föreningens ekonomiska ställning på ett optimalt sätt? 

 

10a. Om ja, motivera varför du anser att de nuvarande reglerna är optimala. 

 

10b. Om nej, vilka delar skulle behöva utvecklas? 

 

Övrigt 

11. Kan vi kontakta dig vid vidare frågor? 

 



 

V 
 

Bilaga 3: Intervjumanual till FRII 

 
Intervjumanualen har strukturerats efter arbetets tre delfrågor som utgör arbetets 

problemformulering.  

 

Inledande frågor 
 

1. Berätta lite kort om dig själv. Hur länge har du arbetat inom branschen och vilken 

bakgrund har du?  

 

2. Vad anser du skapar trovärdighet i redovisningen hos en biståndsorganisation?  

 

 

Konsekvenser som kan uppkomma för biståndsorganisationerna 
 

3. Hur upplever du att trovärdigheten i biståndsorganisationernas redovisning har 

äventyrats då de redovisar enligt normer skapta för vinstdrivande bolag? 

 

4. Vilka problem kan du se uppkommer då en biståndsorganisation redovisar enligt 

normer som är skapta för vinstdrivande bolag? 

 

5. Vilka andra effekter tror du biståndsorganisationer har upplevt av att redovisa enligt 

vinstdrivande normer? 

 

Konsekvenser som kan uppkomma för intressenterna 
 

6. Hur upplever du att trovärdigheten i biståndsorganisationernas redovisning har 

äventyrats då de redovisar enligt normer skapta för vinstdrivande bolag ur ett 

intressentperspektiv? 

 

7. Upplever du att biståndsorganisationerna förmedlar den information som krävs av och 

till sina intressenter av sin redovisning?  

 

7a. Om ja, motivera varför du anser att informationsbehovet är uppfyllt.  

 

7b. Om nej, vad är det som du upplever saknas i informationsförmedlingen? 

 
 

Behov av förändrade redovisningsregler för biståndsorganisationer 
 

8. Vad anser du om det faktum att det inte finns ett anpassat redovisningssätt utvecklat 

för samtliga ideella föreningar i Sverige? 



 

VI 
 

9. Anser du att de nuvarande reglerna för ideella föreningar hjälper till att skildra 

föreningens ekonomiska ställning på ett optimalt sätt? 

 

9a. Om ja, motivera varför du anser att de nuvarande reglerna är optimala. 

 

9b. Om nej, vilka delar skulle behöva utvecklas? 

 

Övrigt 

10. Kan vi kontakta dig vid vidare frågor? 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

Bilaga 4: Intervjumanual till Sida och Radiohjälpen 

 
Intervjumanualen har strukturerats efter den av arbetets tre delfrågor som rör 

intressentperspektivet då vi anser Sida/Radiohjälpen vara en av de större intressenterna till 

biståndsorganisationernas redovisning.  

 

Inledande frågor 
 

1. Berätta lite kort om dig själv. Hur länge har du arbetat inom branschen och vilken 

bakgrund har du?  

 

2. Vad anser du skapar trovärdighet i redovisningen hos en biståndsorganisation?  

 

Konsekvenser som kan uppkomma för intressenterna 
 

3. Till hur stor del baserar ni era beslut på den finansiella information som utges av 

biståndsorganisationer? 

 

4. Hur stor vikt fäster ni vid biståndsorganisationernas resultatrapportering?  

 

5. Hur uppfattar du den redovisningsinformation som ni tar del av vid genomgång av 

biståndsorganisationers finansiella rapporter? Anser du att informationen är tillräcklig 

och korrekt eller att eventuell komplettering skulle behövas? 

 

5a. Har du upplevt att den finansiella information ni har tagit del av har gett en felaktig 

bild av verksamheten? 

 

6. Upplever du att biståndsorganisationerna förmedlar den information som krävs av och 

till sina intressenter av sin redovisning?  

 

6a. Om ja, motivera varför du anser att informationsbehovet är uppfyllt.  

 

6b. Om nej, vad är det som du upplever saknas i informationsförmedlingen? 

 

7. Hur tror du att intressenterna till biståndsorganisationernas redovisning påverkas när 

redovisningen är anpassad efter normer som är skapade för vinstdrivande bolag?  

 

Övrigt 
 

8. Kan vi kontakta dig vid vidare frågor? 



 

VIII 
 

Bilaga 5: Intervjumanual till Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 
Intervjumanualen har strukturerats efter arbetets tre delfrågor som utgör arbetets 

problemformulering.  

 

Inledande frågor 
 

1. Berätta lite kort om dig själv. Hur länge har du arbetat inom branschen och vilken 

bakgrund har du?  

 

2. Vad anser du skapar trovärdighet i redovisningen hos en biståndsorganisation?  

 

Konsekvenser som kan uppkomma för biståndsorganisationerna  
 

3. Vilka problem kan du se uppkommer då en biståndsorganisation redovisar enligt 

normer som är skapta för vinstdrivande bolag? 

 

4. Hur upplever du att trovärdigheten i biståndsorganisationers redovisningar har 

äventyrats då de redovisar enligt normer skapta för vinstdrivande bolag? 

 

Konsekvenser som kan uppkomma för intressenterna 
 

5. Hur uppfattar du begreppet resultat i en biståndsorganisation? 

 

6. Upplever du att biståndsorganisationerna förmedlar den information som krävs av och 

till sina intressenter av sin redovisning?  

 

6a. Om ja, motivera varför du anser att informationsbehovet är uppfyllt.  

 

6b. Om nej, vad är det som du upplever saknas i informationsförmedlingen? 

 

7. Hur tror du att intressenterna till biståndsorganisationernas redovisning påverkas när 

redovisningen är anpassad efter normer som är skapade för vinstdrivande bolag?  

 

Behov av förändrade redovisningsregler för biståndsorganisationer 
 

8. Vad anser du om det faktum att det inte finns ett enhetligt redovisningssätt utvecklat 

för samtliga ideella föreningar i Sverige? 

 

9. Anser du att de nuvarande reglerna för ideella föreningar hjälper till att skildra 

föreningens ekonomiska ställning på ett optimalt sätt? 



 

IX 
 

 

9a. Om ja, motivera varför du anser att de nuvarande reglerna är optimala. 

 

9b. Om nej, vilka delar skulle behöva utvecklas? 

 

Övrigt 
 

10. Kan vi kontakta dig vid vidare frågor? 

  



 

X 
 

Bilaga 6: Intervjufrågornas relation till litteraturgenomgången 

 
Krysset representerar i vilket avsnitt i litteraturgenomgången som frågan har utformats från. 

 

Intervjufrågor, Bilaga 1 
Litteraturgenomgång  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ideella föreningar                
- Biståndsorganisationer X               

Redovisning  X              
Lagstiftning och riktlinjer   X  X      X  X X X  

- FRII  X          X    
- SFI  X          X    

Begränsningar med 
redovisningsnormerna 

  X X X X X X      X  

Intressentperspektiv         X X X     
 

Intervjufrågor, Bilaga 2 
Litteraturgenomgång  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ideella föreningar            
- Biståndsorganisationer            

Redovisning            
Lagstiftning och riktlinjer    X X X X X X X X  

- FRII            
- SFI X  X         

Begränsningar med 
redovisningsnormerna    X X  X   X  

Intressentperspektiv  X     X X    
 

Intervjufrågor, Bilaga 3 
Litteraturgenomgång  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ideella föreningar           
- Biståndsorganisationer           

Redovisning           
Lagstiftning och riktlinjer    X X X X X X X  

- FRII X          
- SFI           

Begränsningar med 
redovisningsnormerna   X X  X     

Intressentperspektiv  X    X X  X  



 

XI 
 

 

 

Intervjufrågor, Bilaga 4 
Litteraturgenomgång  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ideella föreningar         
- Biståndsorganisationer X  X X     

Redovisning     X    
Lagstiftning och riktlinjer    X  X X X  

- FRII         
- SFI         

Begränsningar med 
redovisningsnormerna 

    X    

Intressentperspektiv  X X X X X X  

Intervjufrågor, Bilaga 5 
Litteraturgenomgång  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ideella föreningar           
- Biståndsorganisationer     X      

Redovisning           
Lagstiftning och riktlinjer  X  X X  X X X X  

- FRII           
- SFI           

Begränsningar med 
redovisningsnormerna   X X       

Intressentperspektiv  X   X X X  X  


