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Förord 
 
Vi vill tacka de respondenter som tagit sig tid att delta i vår fallstudie och som besvarat våra 
frågor. Vi uppskattar det vänliga bemötandet vi fick från samtliga undersökta 
biståndsorganisationer samt det material vi har erhållit. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Susanne Weinberg, opponentgrupperna och övriga 
gruppmedlemmar som under arbetets gång förmedlat kritik, synpunkter och tips vilket har lett 
till att vi har kunnat förbättra vår uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------             -------------------------------            ------------------------------- 

         Rickard Axberg                            Anna Bonnier           Tanja Bulatovic



   

Sammanfattning 

 
I och med att bokföringslagen ändrades kom alltfler ideella föreningar och stiftelser att 
omfattas av bokföringsskyldigheten. Lagen i sig har dock inte ändrats eller anpassats för dessa 
typer av organisationer vars verksamhet på många sätt skiljer sig från vinstdrivande företag. 
Ideella organisationer, i synnerhet biståndsorganisationer som vår studie är inriktad på, saknar 
ett vinstsyfte varpå begreppet resultat inte har någon större betydelse. Egentligen visar denna 
typ av organisationer ett bättre resultat om resultatposten i resultaträkningen dvs. årets vinst, 
är negativ i motsats till ett vinstdrivande företag. Detta innebär att även om dessa föreningar 
följer lagens alla led är det svårt för dem att genom den ekonomiska informationen uppfylla 
redovisningens grundprincip; att genom redovisningen förmedla en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning. Detta utgör också den grundläggande problematiken i vår 
uppsats. Vår studie syftar till att beskriva problematiken kring bedömning av prestationer och 
presentationen av denna i årsredovisningen för tre svenska biståndsorganisationer, samt att ge 
konkreta förslag på hur biståndsorganisationer skulle kunna förbättra och utveckla detta.  
 
De tre biståndsorganisationer som vi har studerat är: Rädda Barnen, Röda Korset och Caritas. 
Med hjälp av en fallstudie som till stor del baserats på intervjuer närmade vi oss 
problematiken inom respektive organisation. Vi har även intervjuat en sakkunnig revisor som 
bidragit med sin syn på problemet. 
 
I uppsatsens teoretiska och praktiska referensram presenteras olika ansatser för att mäta 
prestationer och måluppfyllelse för icke vinstdrivande organisationer. I syfte att utvärdera 
verksamhetens prestationer får dessa organisationer använda sig av andra mått såsom 
effektivitet, produktivitet och hushållning. Det finns även utarbetade ramverk bestående av 
olika indikatorer som hjälper dessa organisationer att mäta och utvärdera sina prestationer. 
Övriga hjälpmedel som presenteras är balanserade styrkort och benchmarking. 
 
Genom att analysera det empiriska materialet kopplat till den teoretiska och praktiska 
referensramen kunde vi dra slutsatsen att svårigheten inte ligger i att presentera resultatet utan 
i att bedöma det. Organisationer måste använda sig av andra mätinstrument som visar på i 
vilken utsträckning de har uppfyllt de i förväg formulerade målen. Vi argumenterar i 
slutsatsen att biståndsorganisationer genomgående måste ha en tydlig strategi för hela 
verksamheten. Strategin som är en förutsättning vid användandet av balanserade styrkort ska 
även fungera som bedömningskriterier av det utförda arbetet. Inom varje enskilt projekt eller 
program bör mål specificeras för att underlätta för utvärdering och bedömning. Utvärderingar 
i sin tur anser vi ska göras dels efter ett projekts slut samt efter några år för att bedöma om 
insatsen gett ett varaktigt resultat och om organisationen i fråga därmed uppfyller 
verksamhetens mål. För att biståndsorganisationer ska kunna presentera sitt 
verksamhetsresultat föreslår vi ett krav på en verksamhetsrapport innehållande en detaljerad 
redovisning över det gångna årets resursanskaffning och resursåtgång. Det egna förslaget 
består i att i denna visa på hur intäkterna har samlats in och hur de har fördelats, vilka målen 
med verksamheten och de olika projekten är, hur kostnaderna har fördelats och hur effektivt 
de har använts samt annan information som kan vara av vikt för bedömning. 
Verksamhetsrapporten ska presenteras tillsammans med årsredovisningen och ge läsaren 
möjlighet till bedömning av organisations insatser och resultat samt möjliggöra jämförelser. 
 
Nyckelord i uppsatsen är: ideella organisationer, biståndsorganisationer, icke 
vinstdrivande organisationer, värde för pengarna, prestationsmätning och 
verksamhetsresultat.



   

Definitioner 
 
Förening: En grupp av personer som organiserar sig för ett gemensamt ändamål och arbetar 
för att främja medlemmarnas intresse. En förening är en öppen association där medlemmar får 
gå med och gå ur som de vill. Det finns två typer av föreningar, ekonomiska och ideella. 
Dessa skiljs genom att en ekonomisk förening måste bedriva ekonomisk verksamhet och 
främja sina medlemmars ekonomiska intresse. Skulle en förening inte ägna sig åt ekonomisk 
verksamhet eller inte främja sina medlemmars ekonomiska intressen är det således en ideell 
förening.1  
 
Organisation: I en organisation samordnas mänskliga och materiella resurser för någon form 
av målinriktad verksamhet. Företag, fackförbund, ideella föreningar och kommuner är 
exempel på organisationer.2 
 
Finansiellt resultat: Det finansiella resultatet är det kvantifierbara resultatet som presenteras 
i resultat- och balansräkningen. 
 
Verksamhetsresultat: I vår uppsats har vi valt att definiera verksamhetsresultat som ett 
resultat där icke kvantifierbara prestationer ingår och visar vad organisationen har 
åstadkommit under det gångna året.  
 
Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI): 
SFI bildades 1980 och agerar som tillsynsorgan för de svenska ideella föreningarna. SFI:s  
syfte är att kontrollera att insamlingarna går rätt till och att organisationerna bedrivs på ett 
”korrekt” sätt. Stiftelsen har ca 450 anslutna organisationer.3 Varje organisation inom SFI har 
av SFI tilldelats minst ett så kallat 90-konto. Detta konto fungerar som ett bevis mot 
allmänheten att insamlingen är kontrollerad och ett kvitto på att skänkta pengar hamnar rätt. 
SFI använder sig av ett antal nyckeltal. Dessa finns tillgängliga för allmänheten på SFI:s 
hemsida. Där kan man enkelt få en bild av t.ex. de olika 90-kontoinnehavarnas 
administrationskostnader i förhållande till deras intäkter.4 
 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII): 
FRII, är en branschorganisation för de svenska organisationer som samlar in pengar hos 
allmänheten.5 Idag finns det 79 organisationer anslutna till FRII.6  Dessa står tillsammans för 
merparten av de pengar som samlas in varje år.7  FRII arbetade aktivt under övergången till 
den nya bokföringslagen med att underlätta för de sedermera bokföringsskyldiga, exempelvis 
upprättades förslag till årsredovisning och årsbokslut samt kontotabeller och 
konteringsinstruktioner. Syftet med detta var att informationen i rapporterna skulle bli 
enhetlig, jämförbar och lättillgänglig för användarna (läsarna och bidragsgivarna).8 FRII har 
även utarbetat en detaljerad mall som kan hjälpa ideella organisationer med redovisningen (se 
bilaga 5). 

                                                
1 Hemström, C. Bolag  föreningar stiftelser. (2004) s. 79 
2 Wallentin, C. & Estevall, L., Ekonomernas uppslagsbok. (1999), s. 315 
3 www.insamlingskontroll.a.se 2006-04-09 
4 Törning, E., Wall, I. & Zachrison E., God redovisningssed i insamlingsorganisationer. (Balans, 2001) 
5 Ibid 
6 www.frii.se 2006-04-09 
7 Törning, E., Wall, I. & Zachrison, E., God redovisningssed i insamlingsorganisationer. (Balans, 2001) 
8 Ibid 
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1 Introduktion 
 
I introduktionskapitlet beskrivs först bakgrunden till det område som vi valt att studera. Med 
utgångspunkt i denna förs sedan en diskussion kring uppsatsens problemområde, vilket 
mynnar ut i problemformuleringen som följs åt av syftet. 
 

1.1 Bakgrund 
Årsrapporter har alltsedan företagen vuxit i storlek och därtill ägarförhållandena blivit mer 
komplicerade fått utökad betydelse. Detta har ännu mer förstärkts i och med Krügerkraschen i 
början på 1930-talet. En ständig utveckling på området ställer allt högre krav på 
producenterna av finansiella rapporter att nå ut med korrekt och relevant information till dess 
intressenter. Detta för att kunna tjäna som beslutsunderlag, och därmed uppfylla det 
grundläggande syftet med redovisningen. Dock har olika intressenter skilda 
informationsbehov vilka bör beaktas. Redovisningen vilar i mångt och mycket på principer, 
men den moderna normgivningen tar i första hand avstamp i professionens så kallade 
föreställningsramar.9 
 
Normgivarna har under lång tid utformat dessa föreställningsramar med åtanke på de 
kommersiella företagen varpå stor vikt har lagts på resultatet i redovisningen. Kretsen av 
bokföringsskyldiga har emellertid utökats i och med nya bokföringslagen (1999:1078;BFL). 
Från och med 1 januari 2001 blev fler ideella föreningar skyldiga att upprätta redovisning i 
enighet med den nya lagen. Liksom tidigare är en ideell förening som bedriver 
näringsverksamhet bokföringsskyldig, nytt är att dessa även är skyldiga att följa 
bokföringslagens bestämmelser för hela sin verksamhet, alltså även den rent ideella delen. En 
annan viktig förändring är att även de som inte bedriver näringsverksamhet kan bli 
bokföringsskyldiga om de exempelvis är moderföretag i en koncern eller har tillgångar av 
större värde. För många ideella föreningar har detta inneburit stora förändringar då alltfler 
kom att omfattas av bokföringsskyldigheten.10 
 
En ideell förening är bokföringsskyldig om föreningen: 
 

1. Bedriver näringsverksamhet 
2. Är moderföretag i en koncern 
3. Har tillgångar som överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 30 prisbasbelopp (ca 1,5 

Mkr) enligt lagen om allmän försäkring11 
 
Vanligtvis sägs att en ideell förening som bedriver aktivitet av ekonomisk natur samt att 
aktiviteten kan betraktas som yrkesmässig gör att kriterierna för vad som utgör 
näringsverksamhet är uppfyllda.12 
 
Den ideella sektorn omfattar en stor verksamhet, i Sverige finns det runt 150 000 
organisationer inom denna sektor som skapar ungefär 125 000 arbetstillfällen. Det oavlönade 
ideella arbetet motsvarar närmare 300 000 heltidstjänster. I vårt land har vi ca 30 miljoner 
medlemskap i svenska ideella föreningar, det betyder att varje svensk i genomsnitt är medlem 

                                                
9 Artsberg, K., Redovisningsteori –policy och –praxis. (2003), s. 165 
10 www.bfn.se/publikationer/ideella_foreningar.pdf 2006-04-09 
11 Ibid 
12 Wendleby, M., Bokföring i ideella organisationer. (Balans, 2002) 
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i ca tre-fyra föreningar. En stor del av Sveriges befolkning har bevisligen ett intresse av att 
veta hur dessa föreningar sköts och bedrivs.13 
 
Därför, eftersom det finns ett mycket stort intresse för denna typ av föreningar är det viktigt 
att den ekonomiska information som delges medlemmar och andra intressenter är lätt att läsa 
och förstå, precis som för aktieägare i vinstdrivande företag. Verksamhetens resultat ska 
tydligt framgå i årsredovisningen så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om föreningens 
arbete under det gångna året. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Ideella föreningar skiljer sig åt på många sätt från de vinstdrivande företagen. Såsom icke 
vinstdrivande organisationer har ideella föreningar ett annat syfte med sin verksamhet än de 
kommersiella företagen. De strävar inte efter vinstmaximering till skillnad från vinstdrivande 
företag vilka har det som sitt främsta mål.14 
 
Mottagarna av de finansiella rapporterna från ideella organisationer skiljer sig åt från 
mottagarna av vinstdrivande företags rapporter. Biståndsorganisationernas intressenter utgörs 
främst av gåvo- och bidragsgivare. Givarna utsätter ytterst sällan ledningen för kontroll, utan 
de är främst intresserade huruvida pengarna som samlats in till organisationen har använts och 
hur resurserna har förbrukats. De har inte heller samma möjlighet som ”aktieägarna” att 
utkräva ansvar eller utöva kontroll, eftersom de skänker och därmed avsäger sig rätten till 
pengarna. För biståndsorganisationer är förtroendet av stor vikt och avgörande för deras 
överlevnad, till skillnad från vinstdrivande företag där lönsamheten utgör motsvarande 
funktion. Trots skillnaderna ska organisationerna redovisa och presentera sin ekonomiska 
information enligt samma bokföringslag.15 
 
De icke vinstdrivande organisationerna eftersträvar som tidigare påpekats inte efter att 
generera vinst och är i de flesta fall undantagna från skattereglerna. Syftet med verksamheten 
är istället att tillhandahålla service åt bidragstagarna. (se bilaga 1). Vinstbegreppet är 
överhuvudtaget inte relevant annat än för att se om de verkligen har använt de pengar som 
kommit in till att uppfylla verksamhetens syfte. Därmed elimineras även räntabilitetsmåttet 
dvs. förhållandet mellan vinst och kapital som ett relevant begrepp för att mäta framgång.16 Vi 
kan därför anta att de ideella organisationernas intressenter har ett annat behov av information 
än vinstdrivande företags intressenter. Det skulle innebära att andra definitioner, principer och 
metoder skulle vara tillämpliga när det gäller redovisning inom den ideella sektorn, men det 
har inte utvecklats några motsvarande normer för extern redovisning.17 Det finns alltså ett 
finansiellt resultat i årsredovisningen som inte bidrar med någon direkt information om vad 
verksamheten har åstadkommit under det gångna året. Enligt Jonas Grahn, revisor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, är det inte bara det ekonomiska resultatet som avgör en 
organisations framgång. Det är också viktigt att kunna redogöra för verksamheten. Den 

                                                
13 Grahn, J. & Törning E., Erfarenheter från Bästa årsredovisningen för ideella sektorn 2002 vissa brister finns 
men också mycket bra. (Balans, 2003) 
14 Gustafson, A., Normer och praxis – en pilotstudie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer – fallstudie 
av tre ideella föreningar och deras redovisning. (2006), s. 13 
15 Ibid, s. 14 
16 Ibid, s. 10 
17 Ibid, s. 18 
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egentliga frågan handlar om att mäta uppfyllelsen av ändamålet vilket har visat sig vara 
komplext för de ideella organisationerna.18 
 

1.2.1 Problemformulering 
Enligt årsredovisningslagen ska bokföringsskyldiga genom sina finansiella rapporter uppvisa 
en rättvisande bild av dess resultat och ställning. Resultatbegreppet är dock avhängigt att 
mätas och redovisas i kvantitativa termer. Detta kvantitativa resultatbegrepp, som återfinns i 
resultaträkningen i form av posten årets resultat, visar emellertid inte på en ideell 
organisations verksamhetsresultat. Dessa organisationers resultat är mer en kvalitativ 
bedömning av utförda prestationer vilket lagen inte beaktar. Till exempel går det inte för en 
biståndsorganisation att kvantitativt mäta resultatet av ett antal byggda skolor i ett land. 
Effekterna av sådana nya skolinsatser är både mätbara och icke mätbara. Utbildning leder 
förutom till ökad läs- och skrivkunnighet dessutom till ökad insikt och social kunskap, vilket i 
sin tur kan leda till att barn hindras att rekryteras till soldater, bli bortförda eller utsatta för 
sexuella övergrepp.19 Dessa effekter är ovissa varpå resultatet av insatserna är svåra att 
bedöma även i kvalitativa termer. 
 
Eftersom det inte går att kvantitativt mäta det kvalitativa inslaget som utgör en stor del i 
biståndsorganisationer, kan de inte uppvisa ett rättvisande resultat av åstadkomna prestationer 
i årsredovisningen. Detta drabbar i första hand organisationerna själva men i förlängningen 
även dess intressenter såsom gåvo- och bidragsgivare då de får svårt att utvärdera resultatet av 
organisationens verksamhet genom den ekonomiska informationen som presenteras. Frågan är 
om biståndsorganisationerna har möjlighet att förmedla sitt verksamhetsresultat i termer av 
prestationer och måluppfyllelse under rådande praxis. 
 
Ur detta kan följande frågeställning formuleras 
 
Hur ska biståndsorganisationer, givet att de inte har som mål att generera vinst, på ett 
ändamålsenligt sätt bedöma sina prestationer och presentera sitt verksamhetsresultat i 
årsredovisningen? 
 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att ge konkreta förslag på hur prestationsmätning och redovisning av 
verksamhetsresultat kan förbättras och utvecklas för biståndsorganisationer. 

                                                
18 Precht, E., En komplex sektor- som har blivit bättre på redovisning. (Balans, 2006) 
19 Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2004, Förändrade utsikter, s. 18 
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenteras vårt förhållningssätt samt val av metod. Vidare redogör vi för 
tillvägagångssättet följt av urval. Kapitlet avslutas med kvalitetskriterier samt en diskussion 
kring källkritik. 
 

2.1 Förhållningssätt 
Vi ämnar med vår uppsats att studera hur tre biståndsorganisationer hanterar 
prestationsmätning och hur de sedan presenterar sitt verksamhetsresultat. Vi avser att ge 
generaliserande förslag på hur biståndsorganisationer kan förbättra och utveckla sin 
prestationsmätning och presentationen av den. Förslagen är framarbetade utifrån den 
information som vi erhållit genom att studera tre skilda biståndsorganisationers syn på 
problemområdet. 
 

2.1.1 Val av metod – kvalitativ studie 
Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där fokus oftast ligger på tolkning av ord, 
snarare än på kvantifiering vid insamling av analys och data.20 Vi har valt att använda oss av 
en kvalitativ metod då vi anser att det är svårt, om inte omöjligt, att på ett kvantitativt sätt ta 
reda på den information som vi söker. Genom att ha intervjuat respondenterna personligen har 
vi gett dem större möjlighet att framföra sin syn på området än om vi hade använt oss av t.ex. 
enkäter av olika slag. 
 

2.2 Tillvägagångssätt - deduktion 
Deduktiv teori representerar det vanligaste förhållandet mellan teori och praktik inom 
samhällsvetenskapen. Deduktion innebär att författaren utgår ifrån olika teorier och utifrån 
dessa formulerar den empiriska undersökningen.21 
 
Vi har tagit del av litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar prestationsmätning i 
icke vinstdrivande organisationer, detta utgör studiens teoretiska och praktiska referensram, 
utifrån vilken vi har formulerat vår empiriska undersökning. Därigenom har vårt 
tillvägagångssätt varit mer effektivt, eftersom vi har kunnat utgå från olika forskares och 
författares slutsatser inom området och därefter formulera vår empiriska undersökning. På det 
sättet har våra intervjufrågor blivit mer precisa och vi har kunnat undvika att ställa redan 
besvarade frågor. 
 

2.2.1 Fallstudie 
Vi har valt att genomföra en fallstudie eftersom fallstudier strävar efter att öka förståelsen för 
vad som sker, hur det sker och varför.22 En fallstudie har två grundläggande egenskaper. Den 
ena innebär att undersökningen kretsar kring en specifik situation, händelse, företeelse eller 
person. Det specifika fallet är av vikt för att spegla den specifika situationen. Den andra 

                                                
20 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder. (2002), s. 249 
21 Ibid, s. 20 
22 Gustavsson, B., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. (2003), s. 118 
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egenskapen innebär att fallstudien genererar en omfattande ”tät” beskrivning av det som 
studeras.23 
 
Den specifika företeelsen i vår studie är prestationsmätning och resultatredovisning i icke 
vinstdrivande organisationer och för att förstå denna har vi valt att studera företeelsen ur flera 
olika perspektiv. Genom intervjuer med representanter från biståndsorganisationerna samt en 
sakkunnig revisor har vi erhållit information och beskrivningar om hur företeelsen ter sig. 
Därutöver har vi även tagit del av existerande dokument för att öka vår kunskap och förståelse 
om detta. 
 
Vår fallstudie är även normativ, då den i enighet med syftet ger konkreta förslag på hur 
biståndsorganisationer kan förbättra och utveckla sin prestationsmätning och presentationen 
av denna. 
 

2.3 Datainsamling 
Datainsamling i form av fallstudier är ett brett område. Det går nästintill att kombinera alla 
olika typer av insamlingsmetoder. Det avgörande är hur pass bra access metoden ger till 
relevant information.24 Nedan presenteras de valda datainsamlingsmetoderna av primär- och 
sekundärdata. 
 

2.3.1 Primärdata: intervjuer  
Vårt empiriska material har främst samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 
fallstudier syftar det till att generera en viss typ av information. Författaren vill ta reda på vad 
någon annan vet, tycker eller tänker på, och intervjuar människor för att erhålla sådan 
information som inte kan iakttas direkt.25 
 
I en semistrukturerad intervju vill författaren ha viss information av alla respondenter. Denna 
intervjuform styrs av ett antal frågor som ska utforskas men varken ordningsföljd eller 
ordalydelse är förutbestämd.26 Det har gjort det möjligt för oss att anpassa intervjun efter den 
specifika situationen, samtidigt som vi har använt i förväg formulerade frågor. 
 
Vid semistrukturerade intervjuer använder författaren sig av en intervjuguide bestående av en 
lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras. Vår intervjuguide innehöll konkreta 
frågor formulerade utifrån den teoretiska och praktiska referensramen. Därigenom har 
intervjuerna haft en delvis fast struktur. Dock har respondenterna vid intervjutillfällena haft 
möjlighet att ge en vidare beskrivning av respektive ämnesområde som frågorna behandlat. 
Det har även funnits gott om utrymme för oss att ställa kompletterande frågor, stryka vissa 
eller att använda en annan ordningsföljd än den i intervjuguiden. På så sätt kan intervjuerna 
anses vara mindre strukturerade.27 
 
Samtliga respondenter har i förväg kontaktats via e-post. Vid denna första kontakt har vi 
redogjort för uppsatsens ämnesområde och syfte samt bifogat problemformuleringen. Därefter 

                                                
23 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod. (1994), s. 25 
24 Gustavsson, B., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. (2003), s. 123 
25 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod. (1994), s. 86 
26 Ibid, s. 88 
27 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder. (2002), s. 301 
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har ett datum för intervjun bestämts. Innan själva intervjun har vi åter kontaktat 
respondenterna och delgett dem intervjuguiden (se bilaga 3 och 4). Detta för att ge dem 
möjlighet till att förbereda sig samt avgöra om någon ytterligare sakkunnig kollega bör 
närvara vid intervjun. Vidare medförde detta att intervjun fick ett tydligt fokus och 
effektiviserades rent tidsmässigt. 
 
Att ge respondenterna tillgång till frågorna innan intervjutillfället kan även medföra negativa 
konsekvenser. Svaren kanske inte blir desamma då respondenterna möjligtvis begränsas i sitt 
tankesätt. Vi tror dock inte att detta har påverkat själva resultatet i vår empiriska 
undersökning. Eftersom uppsatsen behandlar ett ämne som inte anses vara stötande eller 
känsligt är det inte troligt att det har gett en ”döljande effekt” dvs. respondentens svar borde 
inte ha påverkas på ett negativt sätt av att denne fick ta del av frågorna i förväg. Vi ansåg 
istället att de fick större möjlighet till eftertanke. 
 
Vid intervjuerna har vi använt oss utav bandspelare. Även detta beslut innebär generellt ett 
flertal både för- och nackdelar, dock ansåg vi att inspelningen passade bra för de intervjuer 
som genomförts i denna uppsats. Till fördelarna hör att vi kunde lyssna av och sammanställa 
intervjun i efterhand och därmed vara helt fokuserade på respondenten vid intervjutillfället. 
Det har även gett oss möjlighet att kritiskt granska intervjumaterialet då vi i efterhand kunnat 
konstatera om respondenten misstolkat en fråga i förhållande till hur vi uttryckte den. Vissa 
ämnen kan vara av känslig art och svåra att tala om, i dessa fall kan situationen förvärras 
ytterligare av att intervjun spelas in.28 Eftersom bandinspelningar utgör ett starkt bevis för vad 
respondenten sagt föreligger risk att denne undviker att uttrycka sin verkliga åsikt. Vi anser 
dock att vårt ämne inte är av den känsliga arten och därmed borde inte intervjusituationen ha 
påverkats av inspelningen. Den främsta anledningen till att vi har valt att använda 
bandspelaren är ur ett rent administrativt syfte. Samtliga respondenter tillfrågades i förväg om 
de godkände att intervjun spelades in. Av de intervjuer vi har genomfört var det ingen av 
respondenterna som motsatte sig till användandet av bandspelaren. 
 

2.3.2 Sekundärdata: existerande dokument 
Det empiriska materialet har kompletterats med tryckt information i form av årsredovisningar, 
stadgar, protokoll och tidningsartiklar. Detta har gett oss en bra grund inför intervjuerna. 
Vidare har materialet bidragit med information om företeelsen som vi studerar. 
 
Vid användandet av materialet är det vitalt att vara källkritisk och hela tiden fråga sig: ”Hur 
trolig och tillförlitlig är denna källa?”. För att beakta detta har vi i första hand använt oss av 
primärdata och endast kompletterat med information ur existerande dokument. 
 

2.4 Urval  
Vi har använt ett så kallat målinriktat urval vilket baseras på att författaren önskar upptäcka, 
förstå och få insikt om företeelsen i fråga.29 Därför har vi valt erkända biståndsorganisationer 
samt en sakkunnig revisor från KPMG. Tre biståndsorganisationer har studerats: Rädda 
Barnen, Röda Korset och Caritas. Anledningen till att vi har valt just dessa är att de arbetar 
aktivt med utformningen av årsredovisningen samt att de är väl insatta i problematiken 

                                                
28 Trost, J., Kvalitativa Intervjuer. (2005), s. 53 
29 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod. (1994), s. 61 
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gällande prestationsmätning och resultatredovisning. (För information om respektive 
organisation se bilaga 2). 
 
Det primära för oss var att komma i kontakt med personer som ansvarar för 
prestationsmätning samt presentationen av verksamhetsresultatet i årsredovisningen inom 
respektive organisation. 
  

2.5 Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning 

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet mäter i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.30 Det finns en hel del 
kontrollinstrument för att mäta reliabiliteten i resultaten, t.ex. kan detta kontrolleras genom att 
undersökningen upprepas, eller att intervjun genomförs med en annan respondent. Detta har 
inte varit aktuellt för oss eftersom en kvalitativ studie påverkas av tidpunkten då intervjun 
genomförs samt av respondenten ifråga. Det är därför inte säkert att vi skulle få samma svar 
om intervjuerna upprepades eller om vi intervjuade andra personer. Däremot kan reliabiliteten 
kontrolleras då frågorna formuleras samt när intervjun genomförs.31 Vi har därför vid 
intervjuerna upprepat och förklarat våra frågor eller bett respondenten utveckla sitt svar i de 
fall då vi varit osäkra på om vi har förstått varandra. 
 

2.5.2 Validitet 
Validitet definieras som mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det undersökningen 
avser att mäta eller beskriva. Om intervjuaren vid intervjutillfället får svar på annat än det 
som frågan avser anses svaret sakna validitet, även om svaret kan förefalla intressant. Därför 
är det viktigt att använda noggrant utformade frågor som ger en så hög validitet som möjligt.32 
Detta har vi gjort genom att utforma intervjufrågor som begränsats till uppsatsens teoretiska 
och praktiska referensram i enighet med vår studies problemformulering och syfte. Vidare 
kontrollerade och godkände handledaren frågorna innan vi skickade dem till respondenterna. 
Vid intervjuerna hände det att vi fick mer information än vad vi avsåg med våra frågor. Därför 
har vi i efterhand sållat bland svaren och på så sätt tagit fram det viktigaste för vår studie och 
därmed ökat validiteten. 
 

2.6 Källkritik 
Kvalitativa fallundersökningar är en speciell typ av forskning som har sina egna kännetecken 
och tillämpningsområden. En fallstudie görs vetenskaplig främst genom undersökarens 
kritiska medvetenhet och närvaro i den specifika situationen.33 
 
Det finns enligt Gustavsson tre krav som tillämpas inom klassisk källkritik för att få en 
pålitlig verklighetsbeskrivning: 
 

                                                
30 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik. (2000), s. 90 
31 Ibid, s. 90 
32 Ibid, s. 90 
33 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod. (1994), s. 176 
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• Det första kallas för samtidskravet och innebär att en iakttagelse som görs bör ligga så 
nära tidsmässigt det inträffade som möjligt. 

• Det andra kravet benämns tendenskravet, vilket beskriver forskarens undersökning 
och om det finns tendenser i materialet som kan ha påverkat respondentens 
iakttagelser eller om respondenten medvetet förvrängt verklighetsbeskrivningen till sin 
egen fördel. 

• Det sista kravet kallas det beroendekritiska kriteriet och innebär att forskaren studerar 
om det föreligger beroende till någon annan källa.34 

 
Dessa tre krav har vi beaktat vid bedömning av våra data. Vad gäller samtidskravet upplevs 
respondenternas verklighetsbeskrivning som pålitlig eftersom arbetet med prestationsmätning 
och resultatredovisning är en ständigt pågående process som samtliga är aktiva i. Angående 
tendenskravet har vi försökt bedöma verkligheten utifrån materialet och jämföra det med 
respondentens svar för att bedöma objektiviteten. Då de respondenter vi intervjuat är de som 
anses ha mest kunskap inom området är det svårt att avgöra om verklighetsbeskrivningen kan 
vara förvrängd. Gällande det beroendekritiska kriteriet har vi haft i åtanke om respondenten 
svarat i enighet med företagets policy eller utifrån den sanna verkligheten. 
 
Vi har under arbetets gång ansträngt oss för att förhålla oss kritiska till informationen vi 
samlat in och beaktat vilken person vi har intervjuat. Generella frågor vi ställt oss under 
arbetets gång är: 
 

• Är det sannolikt att respondenten har bristande kunskap inom ett visst område och 
påverkar detta i så fall dennes svar? 

• Kan det finnas någon anledning att tro att svaren vinklas åt något håll? 
• Finns det information som organisationerna väljer att inte dela med sig av? etc. 

 
I efterhand har vi också kontrollerat och jämfört samstämmigheten mellan primär- och 
sekundärdata för att försäkra oss om att sanningshalten är god. 
 

                                                
34 Gustavsson, B., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. (2004), s. 85 
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3 Teoretisk och praktisk referensram 
 
I denna del av uppsatsen beskriver vi till en början vad en ideell förening är samt vilka av 
dessa som omfattas av bokföringsskyldigheten. Vidare redogör vi för föreningarnas 
intressenter samt för hur årsredovisningarna ser ut hos dessa organisationer. Sedan 
presenteras metoder för hur dessa organisationer kan mäta prestationer på andra sätt. 
 
Den rådande problematiken på området omfattar alla icke vinstdrivande organisationer. Både 
idrottsförbund, stiftelser, fackföreningar, biståndsorganisationer etc. arbetar med hur de skall 
kunna redovisa verksamhetens resultat. Den litteratur och de teorier som finns att tillgå på 
området behandlar därför till stor del endast begreppet ”icke vinstdrivande organisationer” 
och mycket få behandlar biståndsorganisationer separat. Därför har vi i detta kapitel till stor 
del använt begreppet icke vinstdrivande organisationer istället för biståndsorganisationer. 
Ibland använder vi begreppet förening synonymt med organisation. Anledningen till det är att 
det är namnet på deras företagsform. 
 

3.1 Ideella föreningar 
En ideell förening syftar till att samla ett antal människor med ett gemensamt intresse i 
organiserad form. Det är lätt att tro att all verksamhet sker ideellt men det finns dock gott om 
ideella föreningar som bedriver kommersiell verksamhet och har avlönad personal. 
Merparten av ideella föreningar är allmännyttiga, vilket innebär att de följer demokratiska 
principer och har ett högtstående syfte. Dessa föreningar är skattemässigt gynnade och betalar 
inte inkomstskatt.35 
 
Det finns tre olika typer av ideella föreningar, nämligen föreningar som genom icke-
ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen exempelvis 
fackföreningar. Vidare finns det föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar 
ideella intressen, såsom religiösa samfund och idrottsföreningar dessa kallas ofta för ”rent 
ideella föreningar”. Slutligen finns det föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar 
ideella intressen vilka vi har valt att studera.36 
 
En förening måste uppfylla följande fyra punkter för att ha rättskapacitet som juridisk person. 
Endast en ideell förening som är juridisk person kan omfattas av kravet på 
bokföringsskyldighet. 
 

1. Det ska föreligga ett avtal om samarbete under organiserade former för en bestämd tid 
eller tillsvidare. 

2. Avtalet om samarbete ska gälla en viss gemensam målsättning. Målsättningen kan 
antingen vara att främja ideella eller ekonomiska intressen, om målsättningen är att 
främja ekonomiska intressen skall detta ske genom icke-ekonomisk verksamhet. 

3. Det ska ha slutits ett avtal mellan juridiska eller fysiska personer, det skall med andra 
ord finnas medlemmar i föreningen, minst två-tre stycken. Antalet medlemmar får inte 
vara begränsat och föreningen ska vara öppen för in och utträde. 

4. Avtalet ska vara grundat i stadgar, som minst ska innehålla uppgifter om föreningens 
namn och ändamål samt hur beslut ska fattas inom föreningen. 37 

                                                
35 Lundén, B. & Lindblad, J., Ideella Föreningar. (2002), s. 9 
36 Hemström, C., Bolag Föreningar Stiftelser. (2004), s. 96 
37 Wendleby, M., Bokföring i ideella organisationer. (Balans, 2002) 
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Bokföringsnämnden har i nedanstående figur specificerat för vilka som är bokföringsskyldiga 
enligt bokföringslagen: 
 
 

 
*Årsbokslut är en intern redovisningshandling, som består av resultat- och balansräkning.                                         
**Årsredovisning är en extern redovisningshandling (dvs. den ska hållas tillgänglig för allmänheten), som består 
av resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. 
 
Figur 3.1 Redogörelse för vilka som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen38 
 
De ideella föreningar som tas med i vår studie hänför sig till grupp fyra i figuren och är 
skyldiga att upprätta en årsredovisning. 
 
Det finns ingen specifik lagstiftning för ideella föreningar, däremot omfattas de av ett antal 
andra lagar exempelvis bokföringslagen, lagen om anställningsskydd, konkurslagen osv. 
Lagen om ekonomiska föreningar kan vara vägledande för ideella föreningar, men gäller 
alltså inte till fullo. Ideella föreningar ska redovisa enligt god redovisningssed i enighet med 
accepterad standard och kvalitet.39 
 

3.2 Årsredovisning i ideella föreningar 
Årsredovisningen är en viktig del i ledet att förmedla föreningens arbete till medlemmarna 
och andra intressenter, denna ska presenteras på föreningsstämman. Årsredovisningen ska ge 
medlemmarna möjlighet att bedöma hur styrelsen skött förvaltningen och föreningens 
pengar.40 

                                                
38 www.bfn.se/publikationer/ideella_foreningar.pdf 2006-04-09 
39 Lundén, B. & Lindblad, J., Ideella Föreningar. (2002), s. 14 
40 Ibid, s. 118 

Verksamhet Bokföringsskyldighet 
Avsluta 

räkenskaperna? 

1) Ideella föreningar som inte bedriver 
näringsverksamhet, inte har tillgångar vars 

marknadsvärde överstiger 30 prisbasbelopp 
och heller inte är moderföretag. Nej Nej 

2) Ideella föreningar som bedriver 
näringsverksamhet eller har tillgångar vars 

marknadsvärde överstiger 30 prisbasbelopp 
men som normalt omsätter högst 20 

prisbasbelopp och inte är moderföretag Ja Nej 

3) Ideella föreningar som bedriver 
näringsverksamhet eller har tillgångar vars 

marknadsvärde överstiger 30 prisbasbelopp 
och som normalt omsätter mer än 20 

prisbasbelopp eller är moderföretag men som 
inte har fler än 10 anställda och heller inte har 
ett nettovärde på tillgångarna i verksamheten 

som överstiger 24 mkr. Ja Årsbokslut* 

4) Andra ideella föreningar än 1-3. Ja Årsredovisning** 
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Enligt årsredovisningslagen ska en årsredovisning bestå av: 
 

• en balansräkning, 
• en resultaträkning, 
• noter, och 
• en förvaltningsberättelse. En sådan skall innehålla en rättvisande översikt över 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.41 
 
Enligt bokföringslagen ska årsredovisningen vara klar senast sex månader efter 
räkenskapsårets slut. För ideella föreningar ska årsredovisningen vara offentlig, den som vill 
ta del av den ska kunna få det.42 
 

3.2.1 Resultaträkning 
Resultaträkningen skall sammanfatta alla intäkter och kostnader som berört föreningen under 
året för att ge en god bild av hur verksamheten gått rent ekonomiskt. 
Intäkterna ska specificeras, det går inte att använda en generell benämning såsom omsättning; 
medlemsavgifter, statliga och kommunala bidrag samt insamlade medel ska redovisas separat. 
Likaså gäller för kostnaderna, ändamålskostnader skall separeras från verksamhetens 
administrations- och insamlingskostnader.43  
 

3.2.2 Balansräkningen 
Enligt den nya bokföringslagen så måste de bokföringsskyldiga ideella föreningarna använda 
årsredovisningslagens uppställningsform för balansräkningen. Centrala begrepp som 
tillgångar, skulder och eget kapital har dock en annan innebörd i dessa organisationer. 
 
Tillgångarna i en ideell förening anskaffas inte med intentionen eller föreställningen att dessa 
ska generera kassaflöden i framtiden. För ideella föreningar är sådana tillgångar inte en förlust 
utan ett hjälpmedel för dem att realisera syftet med sin existens.44 
 
En ideell förening har inget ägarkapital.45 Eget kapital definieras i dessa som de medel som 
tillställts organisationen för att uppfylla dess syften. Dessa medel delas inte ut och finns kvar i 
organisationen på balansdagen, det föreligger således inte heller någon juridiskt bindande 
förpliktelse som klassificeras som skuld eller avsättning.46 
 
Skulder i en ideell förening är förpliktelser, men det betyder inte att alla förpliktelser är 
skulder. En förpliktelse kan vara fasta planer som inte nått kontraktsstadiet, medan andra kan 
gälla planer som är möjliga att genomföra vid en gynnsam utveckling men som också kan 
ställas in.47 
 

                                                
41 FARs samlingsvolym 2004 del 1, s. 358 
42 Lundén, B. & Lindblad, J., Ideella Föreningar. (2002), s. 119 
43 Ibid, s. 121 
44 Gustafson, A., Normer och praxis – en pilotstudie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer – fallstudie 
av tre ideella föreningar och deras redovisning. (2006), s. 5 
45 Ibid, s. 5 
46 Röda Korsets årsredovisning 2004. s. 53 
47 Gustafson, A., Normer och praxis – en pilotstudie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer – fallstudie 
av tre ideella föreningar och deras redovisning. (2006), s. 5 
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3.3 FRII:s mall för årsredovisning 
I och med kravet på bokföringsskyldighet för ideella föreningar arbetar FRII med att ta fram 
och utveckla material om god redovisningssed för landets olika insamlingsorganisationer. 
FRII arbetar tillsammans med en arbetsgrupp som tillsatts just för denna uppgift. I 
arbetsgruppen finns representanter från exempelvis: Cancerfonden, SOS-barnbyar, Rädda 
Barnen och Röda Korset. FRII:s styrelse har tillsammans med arbetsgruppen och Eva Törning 
(redovisningsspecialist), utarbetat ett förlag till hur en årsredovisning i en ideell förening eller 
stiftelse bör se ut. 
 
Materialet är sammanställt i en mall som är användbar för både ideella stiftelser och 
föreningar (se bilaga 5). FRII-mallen är utformad i samråd med bokföringsnämnden, ett antal 
auktoriserade revisorer samt med SFI och den uppdateras årligen. Syftet är att underlätta 
arbetet med årsredovisningar i de insamlingsorganisationer som ska upprätta årsredovisning 
enligt årsredovisningslagen eller årsbokslut enligt bokföringslagen. Den visar hur en 
årsredovisning respektive ett årsbokslut kan utformas med beaktande av de krav som ställs på 
föreningars informationsutgivning enligt årsredovisningslagen/bokföringslagen och god 
redovisningssed.48 
 
Det ska tydligt framgå ifall en förening redovisar enligt mallen eftersom den rekommenderar 
andra benämningar på poster i resultaträkningen än vad årsredovisningslagen gör. 
Årsredovisningen publiceras ofta som en del av föreningens verksamhetsberättelse. Utöver 
årsredovisningen innehåller i dessa fall verksamhetsberättelsen ofta en detaljerad beskrivning 
av föreningens aktiviteter under året. Det är dock endast årsredovisningen som revideras 
varför det är viktigt att verksamhetsberättelsen särskiljs från denna.49 
 

3.4 Intressenter 
Biståndsorganisationernas intressenter består av dem som skänker pengar och på så sätt utgör 
inkomstkällan. Den utav intressenterna som står för störst del av intäkterna är också den 
viktigaste, varpå resultatredovisningen i första hand riktar sig till dem. För icke vinstdrivande 
organisationer är medlemmar, gåvo- och bidragsgivare (SIDA, EU, stat och kommun),50 
företag, sponsorer, potentiella sponsorer samt SFI exempel på vanligt förekommande 
intressenter.51 Utöver dessa är anställda, media och allmänheten andra intressegrupper som 
beaktas. 
 
Beroende på vem den största intressenten är t.ex. om det är SIDA eller medlemmarna får 
redovisningen olika utformning. Presentationen av resultatet anpassas till de olika i syfte att 
tillgodose deras informationsbehov. En resultatredovisning riktad till SIDA består till större 
del av ren ekonomisk information och kan presenteras direkt till dem. Om den största 
intressenten istället utgörs av medlemmar fordras det en mer utförlig beskrivning av resultatet 
i årsredovisningen samt att denna bland annat publiceras i tryckt format samt på Internet. 
 

                                                
48 www.frii.se 2006-04-09 
49 God redovisningssed för insamlingsorganisationer. (2006), s. 8 
50 Gustafson, A., Normer och praxis – en pilotstudie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer – fallstudie 
av tre ideella föreningar och deras redovisning. (2006), s. 14 
51 Rädda Barnens kommunikationsplan. (2006), s. 2 
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3.5 Att mäta resultat 
För att kunna bedöma en verksamhet behövs en måttstock. De flesta organisationer använder 
sig därmed av resultatbegreppet. Det gör det möjligt att jämföra olika verksamheter med 
varandra och över tiden. Resultat brukar oftast definieras som skillnaden mellan producerade 
produkter och förbrukade produktionsresurser.52 Denna definition av resultat passar bra för en 
organisation som producerar varor, den lämpar sig dock mindre bra för tjänsteproducerande 
organisationer eller för icke vinstdrivande organisationer. En alternativ definition av resultat 
ges av Hicks som uttrycker det som: ”Det belopp man kan konsumera under en period och 
ändå vara lika förmögen (’well off’) vid periodens slut som vid dess början”.53 
 
För att fastställa ett resultat måste vad som avses med förmögenhet definieras. Det finns olika 
slags förmögenhet, de av ekonomiskt slag och av icke ekonomiskt slag eller de av både 
materiellt och icke materiellt slag. En god hälsa, ren miljö och ett rikt liv är faktorer som 
bidrar till att vi mår bra, är bättre ”well off”. Inom ekonomin och i redovisningen är vi dock 
begränsade till att redovisa sådant som vi kan kontrollera, mäta och sätta pris på. Därför kan 
inte icke ekonomiska resultat redovisas i traditionell bemärkelse utan måste istället redogöras 
för i ord. Försök pågår ständigt att utveckla detta vilket miljöredovisning är ett bra exempel 
på.54 
 
Enligt Fisher finns det tre olika grundläggande resultatmått: (1) upplevelseresultat som 
baseras på människors sinnesintryck av en organisations verksamhet, (2) reellt resultat som 
baseras på påtagliga aktiviteter i en organisation och (3) monetärt resultat som baseras på de 
pengar som strömmar in och ut ur en organisation.55 Dessa begrepp har gett resultatet en 
innebörd utan att ange hur det ska mätas och kallas således för en nominell resultatdefinition. 
Om definitionen samtidigt anger en mätregel kallas det för en operationell resultatdefinition. 
 
Två operationella definitioner för resultatmätning är: 
 

1. Aktivitetsprincipen: Resultat = Summan av ekonomiska aktiviteter under en given 
tidsperiod 

2. Förmögenhetsprincipen: Resultat = Skillnad i ekonomiskt tillstånd vid periodens slut 
och början 

 
Dessa är resultatbegrepp som passar för varuproducerande och tjänsteproducerande företag. 
De är dock mindre lämpliga i icke vinstdrivande organisationer. 
 
För offentliga organisationer som kommuner, landsting och statliga myndigheter måste ofta 
andra resultatbegrepp gälla. Dessa mätte egentligen aldrig något resultat fram till mitten av 
80-talet men på senare år har allt större krav ställts på att redovisa ett mer preciserat resultat 
genom att relatera prestationer till insatta resurser.56 Resultatmätning för icke vinstdrivande 
organisationer handlar mer om att mäta hur väl de uppfyller sina mål samt hur effektivt de 
använder sina resurser. 
 

                                                
52 Gröjer, J-E., Grundläggande redovisningsteori. (2002), s. 43 
53 Hicks, J., Capital and growth. (1965), s. 90 
54 Artsberg, K., Redovisningsteori – policy och – praxis. (2003), s. 328 
55 Parker, R.H. & Harcourt, G.C., Readings in the concept and measurement of income. (1969), s. 33 
56 Gröjer, J-E., Grundläggande redovisningsteori. (2002), s. 51 
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3.6 Värde för pengarna 
Värde för pengarna sätter den ekonomiska styrningen i icke vinstdrivande organisationer på 
sin spets. För dessa är sociala mål mer relevanta än rent finansiella, därför talas det om 
strävan mot social avkastning istället för en finansiell.57 Inom kommersiella företag är 
begrepp som lönsamhet, likviditet och soliditet centrala. För icke vinstdrivande organisationer 
är sådana mått mer eller mindre ointressanta, däremot är begrepp som måluppfyllelse bra att 
använda då detta inte behöver vara ett resultatmått som uttrycks i pengar. Många ställer sig 
skeptiska till om ideella mål överhuvudtaget bör anges i pengar eller monetära relationstal. 
Istället efterfrågas olika uttryck för måluppfyllelse. Verksamheten skall snarare vara tjänlig 
eller ändamålsenlig än lönsam, på så sätt blir resultatet mer en fråga om värdering.58 
 
Begreppet ”värde för pengarna” rotade sig under 70-talet i den offentliga sektorn. Enligt 
Isaac-Henry definierar Rouse begreppet som ”det ekonomiska anskaffandet av resurser och 
dess effektiva användning i syfte att förverkliga organisationens mål”. Idag har det utvecklats 
till att främst förknippas med tre termer: 1) effektivitet, 2) produktivitet och 3) hushållning.59 
 
1) Effektivitet: I icke vinstdrivande organisationer ger inte räntabilitet och lönsamhet någon 
relevant dimension av effektivitetsbegreppet. Mål och måluppfyllelse kan inte uttryckas som 
ett resultat av lönsamhet eller överskott. Strävan är istället att uppnå högsta möjliga mängd 
eller kvalitet av utförda prestationer av ett visst slag till en given resurs eller resursmängd. 
Alternativt kan det handla om att utföra en prestation eller uppnå viss kvalitet till lägsta 
möjliga kostnad eller med minsta möjliga insatta resurser.60 
 

                                     
 
Effektivitetsbegreppet kan sammanfattningsvis beskrivas som den grad av måluppfyllelse, 
som effekterna ger, ställt i förhållande till resursinsatsen. Det innebär en kvot mellan den 
måluppfyllelse eller resultat som uppnås och de uppoffringar som görs i form av resursinsats 
eller kostnader.61 
 
2) Produktivitet: Produktivitet mäter relationen mellan input och output och handlar om att 
maximera användbart output.62 Produktivitet kan definieras som kvoten mellan mängd output 
och mängden input eller mängden produkter i förhållande till mängd produktionsresurser.63 
 

 
3) Hushållning: Det tredje begreppet, hushållning (economy) handlar om att ge en försäkran 
om att organisationens tillgångar och inputs anskaffas och bibehålls till lägsta möjliga 
kostnad.64 
 

                                                
57 Paulsson, F., Värde för pengarna. (1989), s. 15 
58 Ibid, s. 18 
59 Isaac-Henry, K. m fl, Management in the public sector: challange and change. (1993), s. 61 
60 Paulsson, F., Värde för pengarna. (1989), s. 179 
61 Ibid, s. 180 
62 Wilson, J., Financial management for the public services. (1999), s. 170 
63 Gröjer, J-E., Grundläggande redovisningsteori. (2002), s. 12 
64 Wilson, J., Financial management for the public services. (1999), s. 170 

Effektivitet =  
Grad av måluppfyllelse 
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Hushållning och produktivitet handlar om att göra saker rätt medan effektivitet handlar om att 
göra rätt sak.65 
 
För biståndsorganisationerna är det i allra högsta grad viktigt att beakta dessa begrepp och 
använda dem inom organisationens olika delar. De fungerar som verktyg för att mäta värde 
för pengarna och att avgöra hur väl de använder de insatta resurserna. 
 

3.7 Prestationsmätning 
Prestationsmätning uppstod ur begreppet värde för pengarna och har idag en viktig roll inom 
den icke vinstdrivande sektorn då det handlar om att mäta och förmedla verksamhetens 
prestationer. Prestationsmätning bygger på de ovan beskrivna begreppen: effektivitet, 
produktivitet och hushållning. Ofta används även ett fjärde begrepp, rättvisa, vilket hänvisar 
till hur rättvist projekt och resultat fördelas.66 
 
Att mäta prestationer är någonting som alla organisationer gör. Prestationsmätning utgör ett 
viktigt verktyg vid beslutsfattande och bedömningar, både i och utanför organisationen.  
Särskilt viktigt är prestationsmätning för icke vinstdrivande organisationer då de traditionella 
mätinstrumenten såsom de finansiella ofta är otillräckliga och bristfälliga. Det finns många 
olika anledningar till varför de använder sig av tekniken, dessa kan vara: 
 

• att visa på framgångar, att undersöka om verksamheten uppfyller dess syfte  
• att delge intressenterna transparent information om organisationen och dess processer  
• att kartlägga problem och brister samt ge förslag till förbättringar 
• att visa intressenterna att organisationen har belägg för dess handlingar samt 
• att visa att de planerade förbättringarna verkligen har genomförts.67 

 
Icke vinstdrivande organisationer har till skillnad från vinstdrivande organisationer inte något 
mått på uppnådd kvalitet på de tjänster de utför. På den kommersiella marknaden finns det 
indikatorer såsom pris som signalerar både kvalitet och kvantitet av utbudet i förhållandet till 
efterfrågan. Sådana indikatorer saknas inom den icke vinstdrivande sektorn, därav är deras 
prestationer osäkra och svåra att mäta.68 Det är emellertid viktigt att de ideella 
organisationerna kan mäta sina prestationer och därmed visa ett resultat. För att kunna göra 
detta är de beroende av utvärdering och bedömning.69 
 
Anheier tar upp ett antal olika metoder som är applicerbara på icke vinstdrivande 
organisationer för att utvärdera prestationer. Tre av dessa är: 
 

• Programutvärdering undersöker i vilken utsträckning ett program tillgodoser specifika 
behov. Det är en samling metoder som bestämmer allt från huruvida tjänster utförda 
av människor kommer att nyttjas, om tjänsten i sig är tillräcklig för att tillgodose de 
identifierade behoven, om tjänsten utförs som planerat, och om tjänsten verkligen 

                                                
65 Drucker, P.F., Management: tasks, responsibilities, practices. (1974), s. 45 
66 Wilson, J., Financial management for the public services. (1999), s. 171 
67 Parker, C., Performance measurement. (2000), s. 63 
68 Anheier, H., Nonprofit organizations theory, management, policy. (2005), s. 189 
69 Ibid, s. 190 
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hjälper de människor som har behovet, och det till en rimlig kostnad utan omfattande 
sidoeffekter.70 

 
• Målbaserad utvärdering undersöker hur väl ett specifikt program uppfyller 

förutbestämda mål. En sådan innefattar en jämförelse mellan behoven före ett program 
och det verkliga utfallet t.ex. stödundervisning i skolan där elevernas betyg jämförs  
före och efter att de tagit del av undervisningsprogrammet.71 

 
• Processbaserad utvärdering handlar mindre om måluppfyllelse och mer om att skapa 

förståelse för hur programmet verkar, hur det producerar de resultat som det gör. 
Dessa utvärderingar är användbara för långsiktiga fortlöpande program, som verkar i 
instabila miljöer eller för program som med tiden blivit ineffektiva. Detta uppnås 
genom att låta de involverade utvärdera projektet ifråga, för att skapa sig en bild av 
hur väl processen fungerar ur deras perspektiv.72 

 

3.7.1 Ramverket 
Anheier förespråkar ett ramverk för skapande av välfärd, ”POW- the production of welfare 
framework”. Detta är ett ramverk som är anpassat för icke vinstdrivande organisationer i syfte 
att underlätta för prestationsmätning och bedömning.73 Även Peursem har sammanställt ett 
ramverk som är specifikt utformat för hälsovården. Detta ramverk bygger på samma principer 
som Anheiers och syftar till att mäta prestationer och värdera dessa inom vården.74 Utöver det 
finns det ett flertal andra ramverk som bygger på samma principer och som mynnar ut i 
samma resultat. Vi har därför valt att koncentrera oss på endast ett av dessa, nämligen 
Anheirs. 
 
För icke vinstdrivande organisationer saknas det fullt accepterade mått, många av de 
tillgängliga måtten härstammar direkt från vinstdrivande företag. Terminologin på området 
består av termer såsom input och output, tillgångar och skulder, kunder osv. Dessa begrepp 
fångar inte upp prestationsmätning i dess rätta bemärkelse. Det är än i dag svårt att finna 
relevanta och allmängiltiga prestationsindikatorer för de icke vinstdrivande 
organisationerna.75 På senare år har det dock gjorts ansträngningar på området med att 
utveckla specifika prestationsmått för icke vinstdrivande organisationer varför Anheirs 
ramverk är högst aktuellt.76 
 
Ramverket föreslår att ideella organisationer ska vidta en vidare ansats för att mäta prestation 
och inverkan på ett sätt så att indikatorer för insatta resurser, mätbart resultat och 
verksamhetens resultat finns. Av stor vikt är förhållanden mellan de olika måtten såsom 
hushållning, produktivitet, effektivitet och rättvisa. Ramverket använder sig av både 
ekonomiska och icke ekonomiska mått. 
 

                                                
70 Anheier, H., Nonprofit organizations theory, management, policy. (2005), s. 190  
71 Ibid, s. 190 
72 Ibid, s. 190 
73 Ibid, s. 190 
74 Van Peursem, K.A. m fl, Health management performance a review of measures and indicators. (1995), s. 34 
75 Wynn-Williams, K.L.H., Performance assessment and benchmarking in the public sector. (2005), s. 482 
76 Anheier, H., Nonprofit organizations theory, management, policy. (2005), s. 190 
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Huvudelementen i ramverket är: (se figur 3.2) 
• Insatta resurser (personal, volontärer, finansiering) 
• Kostnader förknippade med insatta resurser (standard kostnader eller verkliga 

kostnader) 
• Immateriella insatta resurser, sådana som inte kan uppskattas i pengar (motivation, 

attityder, värdet av volontärer och personal) 
• Mätbart resultat (antal byggda skolor eller sjukhus och kapacitetsförmåga) 
• Verkligt resultat i termer av organisationens mål och mission (ökad levnadsstandard 

och förbättrade levnadsvillkor)77 
         

 
 
Figur 3.2 Visar ramverkets sammansättning.78 
 
Ramverket illustrerar förhållandet mellan mätbart och verkligt resultat av en ideell 
organisations verksamhet. Således kan resultatet betraktas från olika aspekter. För att 
tydliggöra betydelsen av de olika delarna i ramverket ger vi nedan ett exempel: 
 
En organisation har som mål att förbättra boendesituationen för fattiga jordbrukare i 
utvecklingsländer genom att erbjuda lågkostnadsboende. 
 
Det finansiella resultatet finns i det horisontella förhållandet i figuren, nämligen det mellan 
kostnader (eller budget) och insatta resurser. Utkomsten är ett resultatet uttryckt i finansiella 
termer (mätbart resultat). Ur detta kan produktiviteten räknas fram som kvoten mellan 
kostnaden för insatta resurser och mätbart resultat. I exemplet motsvaras det av 
kostnadsreducering per byggd bostadsenhet samt uppnådd kapacitetsökning till konstant 
kostnad. Det går även att utläsa hur väl organisationen hushåller med resurser. I exemplet 
framgår detta genom att de använder sig av volontärer som arbetskraft och billigt material 
som finns på plats (kostnadsmedvetenhet). Den mätbara effektiviteten innebär förbättrad 
boendestandard för fattiga jordbrukare och den mätbara rättvisan utgörs av lika villkor att få 
tillgång till försett boende.79 
 
Är organisationens verksamhetsresultat (verkligt resultat) av intresse ser man till alla element 
i ramverket. Då beaktas även personalens motivation och värdet av volontärer etc. För att 
avgöra den verkliga effektiviteten måste projektets faktiska mål ianspråktas. I vårt exempel 
utgörs den verkliga effektiviteten av förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden tack 

                                                
77 Anheier, H., Nonprofit organizations theory, management, policy. (2005), s. 191 
78 Ibid, s. 191 
79 Ibid, s. 191 
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vare projektet. Den verkliga rättvisan utgörs i sin tur av lika villkor till förmåner som uppstår i 
samband med boendeprojektet. 80 
 
I nedanstående tabell ges exempel på kriterier med tillhörande indikatorer för att förtydliga 
innebörden av dessa i remverket. 
 
Hushållning Rättvisa Urval/Pluralism 

• Insatta resurser • Konsekvent utdelningspolicy • Koncentrerat 

• Utgifter • Målinriktade tjänster • Utbrett 

• Genomsnittskostnad • Avvägning mellan kostnad vs. nytta Produktivitet 

Effektivitet  (tillhandahållande av tjänster) • Tillgänglighet • Produktivitet i det mätbara resultatet 

• Verksamhetsresultat • Det egna kapitalets cykel • Produktivitet i verksamhetsresultatet 

• Mottagarens tillfredsställelse Delaktighet Nyheter 

• Mätbart resultat i volym • Medlemskap/volontärer • Rapporterade nyheter 

• Mätbart resultat i kvalitet • Attityder och intresse • Hinder och möjligheter 

Befrämjande   
• Befrämjande av insatta resurser   
• Berämjande av det mätbara resultatet   
 
Figur 3.3 Visar prestationskriterier och indikatorer som ingår i ramverket 81 
 

3.7.2 Resultatstyrning 
Winai skriver i sin rapport till SIDA om biståndsorganisationernas resultatstyrning. Rapporten 
syftar till att utveckla och förbättra resultatrapporteringen från organisationernas sida. Den 
nuvarande termen resultatstyrning har ersatt den tidigare mest använda termen målstyrning. 
Detta har inneburit att resultaten kommit i fokus, vilket markerar att styrningen skall inriktas 
mot önskvärda och uppnådda resultat. Grundläggande är oavsett om en organisation arbetar 
med mål- eller resultatstyrning att relatera målen till måtten. 82 
 
Resultatstyrningen har två syften, dels kontrollsyftet som säger att resultatet av insatserna 
måste kunna följas upp och kontrolleras i mätbara termer. Dels lärandet, vilket säger att 
resultatet skall kunna ställas mot de föreställningar organisationen hade då målen 
formulerades om vad som borde uppnås liksom de metoder som förutsattes, antogs eller 
anades borde tillämpas.83 
 
Organisationerna arbetar intensivt med att utveckla styrprocesserna men mycket arbete 
återstår. Det har visat sig vara svårt för de ideella organisationerna att omsätta 
resultatstyrningens idéer i praktiken. Orsakerna är flera, Winai tar bl.a. upp att 
resultatstyrningen ofta uppfattas som teknokratisk, omständlig och alltför tidskrävande.  
Dessutom finns risk för att hamna i måttfällan, vilket betyder att de mäter det som går att mäta 
och inte det som är relevant att mäta.84 
 

                                                
80 Anheier, H., Nonprofit organizations theory, management, policy. (2005), s. 191 
81 Ibid, s. 191 
82 Winai, P., Studie av ramorganisationernas resultatstyrning. (2004), s. 6 
83 Ibid, s. 6 
84 Ibid, s. 14 



     19 

3.7.3 Balanserat styrkort 
Det balanserade styrkortet kom till för att komplettera de finansiella måtten eftersom de själva 
var otillräckliga som prestationsmått.85 Övergripande karaktäriseras balanserade styrkort som 
en metodik eller en samling idéer om hur företagens vision och strategi kan sammanlänkas 
med den kortsiktiga operativa verksamheten. En förutsättning för användningen av 
balanserade styrkort är att balans skapas. Begreppet syftar på den balans som erhålls främst 
mellan finansiella och icke-finansiella mått, kortsiktiga och långsiktiga mål, det externa och 
det interna perspektivet och mellan objektiva och subjektiva mål. Balanserade styrkort är som 
en instrumentpanel på ett flygplan. För att säkert kunna föra ett företag från dess vision och 
strategi till dess implementering (”flyga ett flygplan från en destination till en annan”) behövs 
information av flera slag.86 
 
Prestationsmätning ska komma ur organisationens strategi och betona vikten av de strategiska 
målen. Ett strategiskt styrsystem behövs för att skapa en balanserad, effektiv och produktiv 
organisation. En strategi som värdesätter resultat och tillhandahåller service både inom och 
utom organisationen. Balanserade styrkort utgör en strategisk modell för prestationsmätning i 
högpresterande organisationer. Kaplan och Norton har tagit fram en modell för balanserade 
styrkort som ska tjäna som hjälpmedel i syfte att samla in icke finansiell data. Denna ska 
belysa problem, förbättra processer och hjälpa dem att nå uppsatta mål på ett sätt som är 
tydligt i verksamhetens alla led.87 
 
I modellen ska företagets strategi klargöras i fyra avseenden: 
 

• Det finansiella perspektivet; som speglar verksamhetens förmåga att verka 
kostnadseffektivt och leverera maximalt värde för pengarna. 

• Kundperspektivet; som speglar hur väl organisationen uppfyllt intressenternas 
förväntningar och intressen. 

• Det interna perspektivet; som avspeglar företagets interna verksamhet och lägger 
fokus på de processer som är avgörande för att företaget ska kunna skapa värde för 
intressenterna. 

• Lärande och tillväxtperspektivet; som ger en bild av den beredskap och den förmåga 
organisationen har för att bibehålla sin förmåga till förändring och lärande.88 

 
Dessa perspektiv ska inte ses som givna, valet beror på innehållet i organisationens strategi 
och vision. Med utgångspunkt i verksamhetens formulerade strategi väljs mål och mått för de 
ovan beskrivna perspektiven. Såväl mål som mått kommer att vara specifika för den 
verksamhet som avses, skälet är att olika verksamheter arbetar med olika strategier och 
interna processer samt har olika relationer till intressenter. Målen uttrycker vad som ur 
strategisk synpunkt ska uppnås. Därefter väljs prestationsmått för vart och ett av målen 
(vanligtvis ett per mål). Syftena med måtten är att kunna mäta och utvärdera 
måluppfyllelsen.89 
 

                                                
85 Sanger, M., Supporting the balanced scorecard. (1998), s. 197 
86 Ax, C. m fl, Den nya ekonomistyrningen. (2003), s. 672 
87 Amaratunga, D. m.fl, Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard 
methodology. (2001), s. 182 
88 Kaplan, R., How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model. (2005), s. 42  
89 Ax, C. m fl, Den nya ekonomistyrningen. (2003), s. 674 
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3.7.4 Benchmarking 
Benchmarking är ett erkänt hjälpmedel som används för att ständigt förbättra och utveckla en 
organisation. Metoden har länge och flitigt använts i den kommersiella sektorn.90 Enligt 
Riksrevisionsverket definieras benchmarking enligt följande: ”Benchmarking innebär att man 
genom systematiska jämförelser lär sig av dem som är bäst eller ledande inom det område 
som man själv vill förbättra eller utveckla. Vad som skiljer benchmarking från andra 
jämförelser är det systematiska angreppssättet kombinerat med en uttalad 
förändringsambition.”91 Metoden kan användas för att jämföra hela organisationer med 
varandra eller enbart utvalda delar och områden.92 Dess ansats till förbättring är obeveklig och 
systematisk: cyklisk, upprepande och fortlöpande.93 
 
Processen delas vanligtvis in i fyra steg: 
 

• analysera din nuvarande position; 
• finn någon som presterar markant bättre; 
• ta lärdom av deras tillvägagångssätt för att uppnå detta; 
• anpassa och implementera de rutiner och processer som kommer att medföra störst 

förbättringar i din organisation. 
 

Dessa steg ska upprepas kontinuerligt inom verksamheten för att denna ständigt ska kunna 
förbättras.94 
 
Den kommersiella och ideella sektorn verkar i olika miljöer och har olika syften med sin 
verksamhet, den stora skillnaden mellan dessa är synen på vinst.95 Förutom det har båda mål 
och visioner som de strävar efter att uppfylla, exempelvis genom att leverera maximalt värde 
för pengarna. Därför torde benchmarking som från början har utvecklats av och för 
vinstdrivande företag fylla stor funktion även för icke vinstdrivande företag.96 
 
Benchmarking används idag mest av de vinstdrivande företagen och resultatet är oftast 
uttryckt i finansiella termer. En icke vinstdrivande organisation får istället söka icke 
finansiella mått på framgång som kan användas för jämförelse. Utifrån den bäst presterande 
inom det område som avses förbättras försöker de förnya de egna rutinerna och processerna i 
syfte att göra så bra ifrån sig som möjligt. När allt kommer omkring handlar det om att sätta 
ord på de förbättringar som har gjorts och hålla den informationen tillgänglig för allmänheten 
(t.ex. i form av en årsredovisning) för att på så sätt infria sina skyldigheter.97 
 
Sammanfattningsvis kan fyra viktiga inslag inom benchmarking belysas: 

1. det är en fortlöpande process, 
2. jämförelser bygger på mätningar, 
3. det är inte bara slutprodukter utan även arbetssätt och processer som lyfts fram. 
4. Jämförelser görs med de bästa i eller utanför den egna sektorn i bestämda avseenden. 

 

                                                
90 Fowler, A., Benchmarking and performance management in clinical pharmacy. (2001), s. 327  
91 Riksrevisionsverket, Benchmarking – att effektivisera genom jämförelse. (1996), s. 9 
92 Tyler Conley, M., Benchmarking in the non-profit sector in Australia. (2005), s. 220  
93 Wynn-Williams, K.L.H., Performance assessment and benchmarking in the public sector. (2005), s. 485 
94 Tyler Conley, M., Benchmarking in the non-profit sector in Australia. (2005), s. 220 
95 Fowler, A., Benchmarking and performance management in clinical pharmacy. (2001), s. 332 
96 Yasin, M., The theory and practice of benchmarking: then and now. (2002), s. 232 
97 Wynn-Williams, K.L.H., Performance assessment and benchmarking in the public sector. (2005), s. 487 
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Utifrån dessa inslag är det viktigt att betona att benchmarking inte är en isolerad företeelse 
utan tvärtom är en integrerad process i verksamheten.98 

                                                
98 Riksrevisionsverket, Benchmarking – att effektivisera genom jämförelser. (1996), s. 11 
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4 Empirisk undersökning 
 
Nedan visas det empiriska material som vi har samlat in via intervjuer liksom det 
kompletterande materialet som inhämtats från respektive organisations årsredovisning från 
år 2004 samt en del internt material. Det empiriska resultatet har delats in efter 
biståndsorganisation och den information som presenteras ligger till grund för vår analys. 
Sist i kapitlet görs ens sammanställning av det empiriska materialet för att läsaren lättare ska 
få en överblick.  
 
Då en årsredovisning presenteras tillsammans med en verksamhetsberättelse ges dokumentet 
ett annat namn. Således använder organisationerna olika benämningar på respektive 
dokument. Rädda Barnen kallar sin för årsrapport, Röda Korsets benämns årsbok och Caritas 
en årsberättelse. 
 

4.1 Rädda Barnen 

4.1.1 Respondenter 
Från Rädda Barnen har vi intervjuat fyra personer: 
 

• Hans Askaner är planeringsansvarig. Askaner har arbetat med redovisningsfrågor i den 
ideella sektorn sedan år 2000 och på Rädda Barnen sedan oktober 2005. 

 
• Lars-Erik Palm arbetar på den internationella programavdelningen. Palm har arbetat 

med redovisningsfrågor mestadels med verksamhetsredovisning i ideella 
organisationer i ungefär 20 år, i nuvarande position i sju år. 

 
• Ann Neveling arbetar med bokslut på ekonomiavdelningen och har gjort så i tio år. 

 
• Anna-Carin Carlsson är projektledare på kommunikationsavdelningen. Carlsson har 

arbetat på Rädda Barnen i fem år varav tre i sin nuvarande position. 
 

4.1.2 Intressenter 
Rädda Barnens huvudmålgrupp för årsredovisningen är Årsmötet (motsvarande 
bolagsstämma), vilket är Rädda Barnens högsta beslutande organ. Årsmötet äger rum en gång 
per år och varje medlem har då rätt att närvara och yttra sig. Till Årsmötet upprättas en 
årsrapport som där presenteras för medlemmarna. Denna är indelad i två delar, en allmän 
presentation av årets utförda arbete (verksamhetsberättelsen) samt organisationens 
årsredovisning. 
 
Andra huvudmålgrupper är samarbetspartners i Sverige (andra organisationer, myndigheter 
etc.), företag, sponsorer och potentiella sponsorer. Övriga målgrupper som Rädda Barnen 
vänder sig till är medlemmar, ungdomsgrupper, faddrar och givare, arbetssökande, 
intresserad allmänhet, skolungdomar, alliansen (internationella Rädda Barnen) och 
samarbetspartners utomlands. Som helhet använder Rädda Barnen årsrapporten för att 
kommunicera med intressenterna, både i Sverige och utomlands. För att underlätta för 
utländska läsare översätter de delar av rapporten till engelska. 
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Rädda Barnen arbetar med att anpassa årsredovisningen till de olika målgrupperna genom att 
göra verksamhetsberättelsen lättillgänglig och lättförståelig. Deras målsättning är att den ska 
vara lätt att ta till sig, ha många bilder samt vara rolig att läsa. 
 

4.1.3 Bokföringsskyldigheten 
För Rädda Barnen har bokföringsskyldigheten inneburit att årsredovisningen förbättrats. I 
december 2004 fick de pris för bästa årsredovisning i den ideella sektorn för gällande 
årsrapporten för verksamhetsåret 2003. 
 

4.1.4 Prioriteringsordning 
Rädda Barnen prioriterar ett antal kärnverksamheter: kommunikation och 
programverksamheter samt en hel del stödfunktioner såsom IT, ekonomi och personal. De ser 
dock en viss svaghet inom organisationen då det gäller att högprioritera mellan dessa. Alla 
prioriteringar som görs sker på ledningsnivå. Styrelsen sätter upp stora huvuddrag avseende 
själva planeringsverksamheten av olika programområden samt hur resurserna ska fördelas. De 
prioriterar sådant som bidrar till uppfyllelsen av programområdena. 
 
Vartannat år gör Rädda Barnen en utvärdering i form av en omvärldsanalys som presenteras 
på Årsmötet. Utöver detta görs en årlig uppföljning som syftar till att utvärdera 
organisationens insatser. De beaktar faktorer där de har störst möjlighet att påverka och bidra 
med förändring, ”om en miljon barn far illa någonstans där vi vet att vi inte har möjlighet att 
påverka, så lägger vi inga resurser där”. 
 
Rädda Barnen arbetar utifrån strategiska prioriteringar. Deras huvudfråga är att arbeta för 
barnens rättigheter vilket fungerar som en ledstjärna och leder organisationens prioriteringar. 
Sammanfattningsvis kan sägas att tre faktorer styr deras prioritering: behoven, möjligheten att 
påverka och den strategiska inriktningen. Rädda Barnen uppskattar projekt som ger tydliga 
resultat men de försöker inte gradera dem genom ett värderesonemang. 
 

4.1.5 Prestationsmätning och verksamhetsresultat 
Rädda Barnen försöker inte väga eller gradera utförda prestationer mot varandra. Inom 
organisationen diskuteras om det finns möjlighet att arbeta fram någon form av mått för att 
underlätta prestationsmätning. I vissa delar av deras verksamhet kan de mäta värdet t.ex. är 
det teoretiskt möjligt att mäta värdet för ett land att få ett visst antal barn läs- och 
skrivkunniga. Men mycket av den andra verksamheten går inte att mäta t.ex. insatserna mot 
barnaga. 
 
Organisationen arbetar med att utveckla användbara nyckeltal. De anser att det är komplicerat 
att finna sådana som är relevanta både för organisationen och för läsarna. Deras mål är att 
finna ett sätt att mäta effekten av arbete/insats. På ekonomiavdelningen använder de sig av 
nyckeltal för att beräkna exempelvis administrationskostnader, men dessa saknas i den övriga 
verksamheten. Olika faktorer komplicerar mätningen t.ex. kan flera utomstående aktörer 
arbeta med samma projekt vilket försvårar mätningen av Rädda Barnens andel av det 
åstadkomna resultatet. 
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Målstyrning är ett centralt begrepp inom Rädda Barnen. Just nu arbetar de med att 
implementera balanserade styrkort i verksamheten för att bättre kunna mäta måluppfyllelse. 
De planerar att börja använda dessa från år 2007. Idag sätter de upp resultatorienterade mål 
för alla projekt och aktiviteter. Sedan görs bedömningar om målen uppfyllts såväl för hela 
organisationen som för varje enskild aktivitet. Detta förmedlas till användarna i årsrapporten 
genom att beskrivas i löpande text (i verksamhetsberättelsen). 
 
Respondenterna anser att fördelen med dagens resultatredovisning är att den är anpassad för 
deras typ av verksamhet. De anser att de saknar möjlighet att förmedla resultat på samma sätt 
som vinstdrivande företag. Inom Rädda Barnen är det inte säkert att resultatet uppstår samma 
år som kostnaderna redovisas, många gånger kan resultatet komma långt efter att pengarna 
har använts. Om de t.ex. gör en folkinsamlingsinsats mot barnaga i ett land under ett år så kan 
resultatet komma att synas först efter fem år, långt efter att pengarna har använts. Insatserna 
följs upp dels löpande under arbetets gång samt vid dess slut. Ibland har de även gjort 
uppföljningar långt senare i tiden men det är dock ovanligt. 
 
Respondenterna anser att resultatet förmedlas på ett bra sätt i årsrapporten. De belyser att 
deras verksamhet är väldigt komplex och mångfasetterad och att det därmed inte går att återge 
allt de gör. De säger att utifrån olika opinionsundersökningar har allmänheten gott förtroende 
för deras organisation. Däremot saknar allmänheten en klar och tydlig bild av det arbete 
Rädda Barnen bedriver varpå de anstränger sig för att tydliggöra denna. 
 
Rädda Barnen tittar på hur andra ideella organisationer redovisar genom att läsa deras 
årsredovisningar. Om det finns något som de anser vara riktigt bra tar de med sig tekniken och 
applicerar den i den egna organisationen. De anser det vara svårt att bedöma hur mycket det 
har påverkat Rädda Barnens redovisning i det skede de befinner sig i idag. 
 

4.1.6 Bokföringslagen 
Från organisationernas håll däribland Rädda Barnen har behov av en anpassning av 
bokföringslagen funnits varför FRII-mallen har skapats. De anser inte att lagen behöver 
anpassas specifikt för dem utan de finner FRII-mallen vara fullgod. Trots mallen kvarstår en 
del problem för organisationen, såsom vissa finansiella benämningar som inte kan undvikas. 
Som exempel på detta nämner de posten eget kapital vilken de anser vara svårtolkad i deras 
typ av organisation. Posten fyller dock en funktion då den visar omsättningen på de medel 
som kommer in samt hur dessa utnyttjas. Respondenterna anser överlag att dagens utformning 
av lagen inte visar på organisationens egentliga prestation. 
 

4.1.7 FRII och SFI  
Rädda Barnen använder sig av FRII:s mall och följer den väldigt noga i upprättandet av sin 
årsredovisning. De sitter även med i den projektgrupp som har arbetat fram mallen, vilken 
fungerar som ett levande dokument och anpassas med tiden. Rädda Barnen uppskattar 
möjligheten att kunna vända sig till FRII och diskutera förändringar som sker i omvärlden och 
sådant de skulle vilja ändra på. Alla medlemmar i FRII har möjlighet att delvis påverka 
mallen. 
 
Rädda Barnen påverkas av SFI genom att de kräver en särskild redovisning över resultat- och 
balansräkning. Ur dessa räknar de fram särskilda nyckeltal som är av intresse i syfte att kunna 
jämföra de olika 90-kontoinnehavarna med varandra. 
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4.2 Röda Korset 

4.2.1 Respondenter 
På Röda Korset intervjuade vi två personer: 
 

• Ola Grudin, ansvarig för framställningen av årsredovisningen. Grudin har arbetat med 
redovisningsfrågor i 30 år. Han har varit aktiv i biståndsorganisationer sen 15 års ålder 
och arbetat i ideella organisationer i åtta år varav tre på Röda Korset. 

 
• Eva Forsberg Berggren, chef för administrationen. Forsberg Berggren har en bakgrund 

som revisor på revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers där hon var verksam 
under 15 år. Berggren har även varit ekonomichef utanför den ideella sektorn. Hon har 
arbetat med redovisningsfrågor i 20 år varav tre månader på Röda Korset. 

 

4.2.2 Intressenter 
Enligt respondenterna riktar sig Röda Korsets årsbok till många, främst till medlemmar, 
givare och media. De finner årsboken vara ett väldigt viktigt medium för att visa allmänheten 
vad de har gjort under året och värderar den mycket högt. Inom organisationen pågår en 
ständig utvecklingsprocess med att anpassa framställningen till de olika målgrupperna vilket 
är svårt då verksamheten är så bred. I och med den nya rapporten för år 2005 har de gjort en 
radikal förändring. Den nya årsboken kommer i sin helhet endast att publiceras på nätet. Där 
kommer det förutom informationen för år 2004 även gå att ta del av det arbete som de bedrivit 
i olika delar av världen. Rapporten kommer att delas upp efter områden som t.ex. Sverige, 
Afrika, Asien. Därifrån går det att klicka sig vidare och se på bilder, videoklipp, läsa artiklar 
etc. På detta sätt tror respondenterna att de kommer att nå en större målgrupp. 
 
Vidare anser de att de begränsas av att trycka information, dels till en smalare målgrupp, dels 
till upplagan. Med det nya sättet kan Röda Korset komplettera med information under tiden, 
dessutom ges läsaren möjlighet att själv välja vad denne vill läsa och ta del av. Tidigare har de 
även provat att ge ut rapporten på engelska i syfte att nå fler läsare. Även Röda Korset har 
varit med i finalen av tävlingen om bästa årsredovisningen men dock aldrig vunnit. 
 

4.2.3 Bokföringsskyldigheten 
Respondenterna anser att Röda Korsets årsredovisning alltid hållit god kvalitet och varit bra, 
och de har ständigt arbetat med framställningen av denna. Bokföringsskyldigheten har därför 
enligt dem inte inneburit några större förändringar för organisationen. En bra sak som 
bokföringsskyldigheten har medfört är emellertid att FRII-mallen har tillkommit. 
 

4.2.4 Prioritetsordning 
Det är Röda Korsets riksstämma, vilken är dess högsta beslutande organ, som anger riktlinjer 
som organisationen ska arbeta utifrån. En del direktiv kommer direkt från internationella 
Röda Korsets huvudkontor i Genève varifrån appeller skickas ut till de olika 
medlemsländerna. Dessa kan innehålla intresseförfrågningar till de olika medlemsländerna 
om att bistå med hjälp. Förra året skickades ca 26 sådana appeller. De talar vidare om att en 
stor del av Röda Korsets verksamhet omfattas av katastrofhjälp, som det visserligen sätts 
undan pengar till men som aldrig kan förutses i konkreta termer. 
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4.2.5 Prestationsmätning och verksamhetsresultat 
Respondenterna tycker att prestationsmätningen försvåras av att verksamheten är så bred, det 
är svårt att mäta och utvärdera varje enskild prestation. Prestationsmätning är ett pågående 
arbete inom Röda Korset som ständigt förbättras. Särskilt stolta och nöjda är de över sin 
verksamhetsstatistik som de tycker förmedlar bra information och återfinns i mitten av 
årsboken. I den nya formen kommer det enligt dem att märkas genom att det redovisas mer 
ingående information om projekten i de olika länderna. 
 
Respondenterna betonar vikten av det ideella arbetet som är organisationens främsta resurs. 
Inom Röda Korset går det en tjänstemannatimma på ungefär fyra frivillighetstimmar, vilket 
det värdesätter högt. De betonar vikten av att ständigt väga kostnaden av att administrera 
sådan information mot nyttan av den. Väldigt stolta är de också över hur lite pengar styrelsen 
tar för sitt arbete, vilket de anser tyder på organisationens seriositet. 
 
Prestationsmätningen förmedlas till användarna i beskrivande text. De anser att de är 
informativa och att de genom årsboken förmedlar en rättvisande bild av verksamhetens 
måluppfyllelse. Nackdelen med detta tycker de är att årsboken blir väldigt omfattande och 
lång. För årsrapporten i sin helhet saknar respondenterna nyckeltal som faktiskt visar vad de 
gör. Det finns ett uttalat krav från allmänheten på sådana och de arbetar tillsammans med 
FRII för att ta fram nyckeltal så att information kan jämföras. För internt bruk använder de 
vissa nyckeltal, som t.ex. självförsörjningsgrad samt att de tittar på och jämför olika kretsar 
inom Röda Korset. 
 
För närvarande arbetar Röda Korset med att implementera balanserade styrkort i dess olika 
delar. Respondenterna betonar att det är ett viktigt steg i att mäta måluppfyllelsen. Idag 
använder de sig av balanserade styrkort i en liten skala, främst för internt bruk. Deras 
målsättning är att så småningom kunna presentera detta i rapporterna. 
 
Vid framställning av årsboken tittar de gärna och hämtar tips från andra 
biståndsorganisationer genom att läsa deras årsredovisningar. 
 

4.2.6 Bokföringslagen 
Röda Korset har även innan FRII-mallens tillkomst alltid följt lagen. De tycker sig inte ha 
behov av en ny lag skapad för biståndsorganisationer utan de finner FRII-mallen vara fullgod. 
De tror att en sådan skulle bli för snäv. Dessutom tror de att det skulle vara svårt för läsarna 
att förstå skillnaden mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer. Desto mer 
betonar de vikten av att vara tydliga och förklarande i hur resultatet beräknas. Svårigheten för 
dem ligger främst i att motivera varför de har så stort eget kapital. Posten behövs eftersom 
organisationen bundit upp sig på framtida projekt och måste ha en buffert. 
 

4.2.7 FRII och SFI 
Röda Korset följer FRII:s mall och sitter även med i projektgruppen som har utvecklat denna. 
De ser på FRII som bryggan mellan dem och lagen. De anser att det hade varit mycket svårare 
utan mallen. FRII är enligt respondenterna väldigt snabba på att agera t.ex. kallade de till ett 
extra sammanträde i samband med tsunamikatastrofen för att diskutera hur medlemmarna 
skulle använda de medel som kommit in till ändamålet. 
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Röda Korset sätter stort värde på allmänhetens förtroende. I det sammanhanget ser de SFI 
som viktiga då deras 90-konton fungerar som en sorts kvalitetsbevis gentemot allmänheten. 
 

4.3 Caritas 

4.3.1 Respondenter 
På Caritas intervjuade vi en person: 
 

• Adriana Castrillón, ekonomichef och ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 
Castrillón har arbetat med redovisningsfrågor på Caritas i 14 år. Dessförinnan arbetade 
hon i Colombia med liknande arbetsuppgifter. 

 

4.3.2 Intressenter 
Caritas främsta målgrupp är finansiärerna: SIDA, svenska missionsrådet, katolska kyrkan 
samt bidragsgivare såsom privatpersoner, organisationer och medlemmar. Enligt Castrillón 
anpassar de inte sin framställning av årsredovisningen speciellt till dessa utan de har alltid 
redovisat enligt lagen. Senaste åren har dock Caritas arbetat mycket med FRII mallen. 
 
På projekt- och verksamhetsnivå har de däremot en mer detaljerad redovisning i syfte att 
presentera attraktiva projekt för medlemmar och därigenom attrahera bidragsgivare och 
finansiärer. 
 

4.3.3 Bokföringsskyldigheten 
För Caritas har bokföringsskyldigheten inte inneburit någon egentlig förändring eftersom de 
alltid har följt lagen. Bokföringsskyldigheten i sig har enligt respondenten unifierat branschen 
vilket underlättar för jämförelser. 
 

4.3.4 Prioritetsordning 
Castrillón berättar att det finns en biståndskommitté som sätter upp strategiska planer vart 
femte år. Det finns även regionala specialister som rekommenderar specifika projekt att 
prioritera. Projekten måste dock stämma överens med den strategiska planeringen. 
 
Caritas tillhör en konfederation bestående av 168 organisationer i världen. Humanitära 
insatser koordineras på central nivå, av Caritas internationals. Därifrån skickas appeller ut till 
de olika organisationerna om att stödja vissa humanitära insatser och behov. Inom 
organisationen finns olika centrala teman och projekt. De centrala teman är t.ex. 
fattigdomsbekämpning och demokratifrågor. Projekten kan var mikrokrediter i Indien, 
bekämpa kastsamhället i Asien eller återuppbyggnaden i Bosnien. 
 

4.3.5 Prestationsmätning och verksamhetsresultat 
Enligt Castrillón kan måluppfyllelsen inte uttryckas i balans- och resultaträkningen, utan 
måste kompletteras i verksamhetsberättelsen samt i analyser. Caritas sätter upp mål, delmål 
och indikatorer som utgör en garanti för att målen uppnås. Under ett projekts gång görs besök 
och uppföljningar för att försäkra sig om att allt utvecklas enligt planerna. Vid dess slut tittar 
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de på olika indikatorer för att bedöma hur väl målen har uppfyllts. När allt är klart (efter 
6mån, upp till ett år) gör de en utvärdering samt en analys av hur väl projektet har genomförts. 
Utförda och framtida projekt redogörs för i verksamhetsberättelsen. 
 
Castrillón anser att de redovisar sin ekonomiska information detaljerat vilket är bra då det 
bidrar till ökad transparens. Dock ger inte siffrorna hela bilden av verksamheten, som består 
av så mycket mer. Prestationsmätningen redovisas i verksamhetsberättelsen och Castrillón 
efterfrågar ökat krav på analysen av denna. Efter en lång period av mycket ekonomisk 
information har SIDA insett att det finns en hel dimension som tidigare har förbisetts och inte 
värderats på rätt sätt. De nya instruktionerna som kommer från SIDA kommer att innehålla 
mer analys och dialog kring hur arbetet har gått till samt vad som har åstadkommits. Detta 
uppskattas av respondenten då det finns många teman som inte kan uttryckas genom det 
ekonomiska perspektivet. 
 
Organisationen använder sig utav två nyckeltal som rekommenderas av SFI. Framförallt för 
att mäta administrativa kostnader i förhållande till insamlade medel. 
 
Caritas sätt att redovisa resultat på är långt ifrån perfekt. Castrillón önskar att det uppfanns en 
metod för att kunna mäta det som åstadkommits rent mänskligt (kvalitativt) och som kan 
bevisa organisationens nytta. Det går alltid att visa den investering de har gjort i pengar samt 
redogöra för det antal människor som deltagit i programmet men detta blir en mycket 
subjektiv bedömning. Castrillón anser att de förmedlar en bra bild av verksamheten. Det 
viktigaste är egentligen inte det ekonomiska utan vilken kvalitet det är på arbetet. Genom att 
läsa hela årsredovisningen för år 2004 får läsaren en korrekt bild av Caritas men inte en 
komplett bild. 
 
Caritas tittar på och tar lärdom av hur andra biståndsorganisationer redovisar. Castrillón 
betonar att det är svårt då många andra organisationer är mycket större än de(Caritas omsätter 
ca 100 miljoner om året) och kan därför presentera exempelvis egendomar vilka Caritas 
saknar. 
 

4.3.6 Bokföringslagen 
Castrillón upplever vissa delar av den nu gällande lagen som lite obekväma eftersom en del 
kriterier egentligen saknar mening för biståndsorganisationer. 
 

4.3.7 FRII och SFI 
Caritas följer FRII-mallen och anser att det är bra att biståndsorganisationerna redovisar på 
ungefär samma sätt då det möjliggör för jämförelser. Castrillón tycker att FRII gör ett bra 
arbete och att de är mycket professionella. 
 
Respondenten upplever att de skulle klara sig bra utan SFI. Det kostar mycket pengar att vara 
medlem och avgiften har omotiverat höjts. Vidare talar hon om att det fortfarande åligger den 
enskilda organisationen att anlita en revisor för att kontrollerar densamma. Den enda tjänsten 
de betalar för är att en revisor anlitad av SFI granskar det en annan revisor redan har 
kontrollerat. Anledningen till att Caritas inte lämnar SFI är att de innehar monopol på 90-
kontona vilka de marknadsfört som en kvalitetsgaranti. Castrillón anser att SFI borde stå för 
själva kontrollen och säkerheten av de pengar som en givare ger till en organisation. Hon tror 
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inte att folk skänker pengar till deras organisation för att de har ett 90-konto då de har andra 
givare. De har funderat på att gå över till ISO-certifiering istället, men detta är för kostsamt. 
 

4.4 KPMG 

4.4.1 Respondent 
På KPMG intervjuade vi en sakkunnig revisor: 
 

• Gunilla Wernelind, expert på redovisning i ideella organisationer. Wernelind har 
arbetat med revision i drygt 20 år, under den tiden har hon arbetat med ideella 
organisationer parallellt med vinstdrivande. På KPMG har hon arbetat i sex år, 
dessförinnan på en mindre byrå specialiserad på ideella föreningar och stiftelser. 

 

4.4.2 Bokföringslagen 
Wernelind anser att det är bra att det finns ett ramverket/regelverket att utgå ifrån. Vidare 
tycker hon att det är bra att alla juridiska personer lyder under samma lag, vilket är unikt för 
Sverige då andra länder håller den ideella sektorn utanför. Det som skulle kunna göras är att 
anpassa dessa regler för den ideella sektorn, vilket bokföringsnämnden kan göra. Wernelind 
berättar att bokföringsnämnden påbörjade ett projekt som inte slutfördes pga. tidsbrist. 
Projektet innefattade rekommendationer som rör ideella föreningar. Idag finns det åtta stycken 
sådana, dessa kallas för allmänna råd. 
 
Respondenten betonar att det idag är aktuellt med en proposition om förenklade 
redovisningsregler för ideella föreningar. För mindre ideella föreningar skall det bli lättare att 
redovisa genom att dessa kommer att undantas från vissa tilläggsupplysningar, exempelvis 
genom att inte behöva lämna delårsrapport och kassaflödesanalys. Sammanfattningsvis anser 
hon att det är bra att de ideella föreningarna lyder under lagen, dock är årsredovisningslagen 
utvecklad för vinstdrivande företag och därför bör de normgivande organen anpassa denna 
efter de ideella organisationerna. 
 
Wernelind berättar att det har funnits förslag på att upprätta mallar för olika typer av ideella 
organisationer men då uppstår istället ett kategoriseringsproblem. Det hela är svårt och väldigt 
individuellt. Vidare nämner respondenten att mycket av problematiken kommer att försvinna 
av sig självt i och med förenklingsförslaget som träder i kraft 1 januari 2007. De 
organisationer som då inte uppfyller 50/25/50 dvs. mer än 50 anställda, 25 miljoner i 
balansomslutning och 50 miljoner i nettoomsättning, behöver då bara upprätta årsbokslut 
vilket är mycket mindre omfattande. Wernelind framför att det vore bättre om de ideella 
organisationerna fick använda termen intäkter istället för nettoomsättning eftersom 
nettoomsättning enligt lagen definieras som försäljning av varor och tjänster vilket gör att 
ideella organisationer hamnar utanför. 
 
Lagändringen kommer att leda till att endast de större ideella organisationerna behöver 
upprätta en årsredovisning. Då anser respondenten att bokföringsnämnden borde kunna 
upprätta rekommendationer där det behövs. Speciellt efterfrågar hon en rekommendation 
angående det egna kapitalet samt en som visar hur de ska hantera ändamålsbestämda gåvor 
(tidigare fanns ett utkast om ändamålsbestämda gåvor som fick så mycket kritik att det togs 
bort). 
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4.4.3 FRII 
Wernelind tycker att FRII:s årsredovisningsmall är bra för de organisationer som har det 
hjälpande ändamålet och är skattebefriade för sina kapitalintäkter så kallade ”ideella ideella 
organisationer”. Däremot passar det inte för andra typer av ideella organisationer som t.ex. 
fackförbund och idrottsförbund. Enligt respondenten är det självklart att alla som är med i 
FRII ska följa mallen men hon är inte för ett krav för då kanske en del mindre organisationer 
skulle välja att gå ur. Hon tror inte att bokföringsnämnden kommer att rekommendera/kräva 
att FRII:s mall skall följas då det skulle innebära en skyldighet för dem att uppdatera den. 
 

4.4.4 Resultatredovisning 
Respondenten anser att resultatet bör beskrivas med ord samt att relevanta nyckeltal ska 
användas med avseende på bransch. Hon föredrar en årsredovisning bestående av ett 
dokument, innehållande både verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse följt av 
balansräkning, resultaträkning och noter. Det som inte kommer fram i balans- och 
resultaträkningen ska organisationen enligt respondenten redogöra för i 
förvaltningsberättelsen t.ex. när det gäller ideella insatser. Att en organisation inte har betalat 
ut löner, bör enligt allmänna rådet redovisas för att underlätta bedömningen av verksamheten. 
 
Det viktigaste enligt Wernelind är att organisationerna beskriver vilka projekt de har arbetat 
med samt vilka resurser som har krävts. Resultatet av det är svårt att verifiera och omöjligt i 
många fall att uttrycka i kvantitativa termer men förmedlar ändå en viss känsla för 
verksamheten. 
 
Wernelind efterfrågar inget krav på att organisationerna skall använda nyckeltal i sin 
resultatredovisning för det skulle i sådana fall krävas att någon definierar vad som är rätt och 
fel gällande beräkningen. SFI arbetar med att ta fram användbara nyckeltal och skapar tabeller 
för jämförelser mellan organisationerna. SFI fyller en viktig funktion som garant. Det ställs 
hårda krav för att få 90-konton. SFI gör ingen egen granskning av 90-kontoinnehavarnas 
årsredovisningar utan förlitar sig på att revisorerna har gjort en fullgod sådan. Respondenten 
belyser också vikten av att de ideella organisationerna har en egen god intern kontroll. 
 

4.5 Sammanställning av intervjuerna 

4.5.1 Intressenter 
De studerade biståndsorganisationerna vänder sig till liknande målgrupper fast i olika 
utsträckning beroende på intresse. Rädda Barnen och Röda Korset ser i första hand 
medlemmarna och gåvo- och bidragsgivare som viktiga läsare av årsredovisningen. Caritas 
vänder sig däremot främst till finansiärer i form av SIDA, svenska missionsrådet och katolska 
kyrkan. 
 
Årsredovisningens anpassning till intressenterna hos de studerade organisationerna kommer 
till uttryck i verksamhetsberättelsen. Den använder de sig av för att kommunicera till 
intressenterna vad de åstadkommit under året. Rädda Barnen och Röda Korset arbetar mycket 
med att utforma denna så att så många som möjligt kan läsa och förstå den. Caritas däremot 
anpassar inte sin verksamhetsberättelse på något speciellt sätt. 
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4.5.2 Bokföringsskyldigheten 
För samtliga undersökta biståndsorganisationer har bokföringsskyldigheten inte medfört 
någon större förändring. Rädda Barnen anser att deras årsredovisning dock har förbättrats de 
senaste åren, och de har även mottagit ett pris för bästa årsredovisning. Röda Korset arbetar 
ständig med att förbättra sin årsbok och sätter stort värde på FRII-mallen. Caritas har alltid 
redovisat enligt lagen för att givare och finansiärer ska känna sig trygga med att donerade 
pengar används på rätt sätt. 
 

4.5.3 Prioritetsordning 
Alla studerade organisationer arbetar utifrån ett antal prioriterade områden vilka oftast 
bestäms på ledningsnivå. Rädda Barnen nämner tre faktorer som styr deras prioriteringar 
nämligen: behoven, möjligheten att påverka och den strategiska inriktningen. Hos Röda 
Korset och Caritas utgör katastrofhjälp en stor del av verksamheten vilken inte går att planera 
för. Både Caritas och Röda Korsets arbete styrs till viss del av appeller som skickas ut från 
deras internationella centralorgan. 
 

4.5.4 Prestationsmätning och verksamhetsresultat 
Samtliga studerade organisationer uttrycker problem då det gäller att mäta prestationer. Rädda 
Barnen försöker inte väga olika prestationer mot varandra, de uttrycker att vissa delar av 
verksamheten är möjliga att mäta, andra inte. Röda Korsets prestationsmätning försvåras av 
att verksamheten är så bred, men detta är ett pågående arbete där det sker förbättringar hela 
tiden. Caritas bedömer de egna prestationerna utifrån hur väl de i förväg formulerade målen 
har uppfyllts. Samtliga har målstyrning som ett centralt inslag. De arbetar mot uppsatta mål 
vars uppfyllelse de utvärderar och mäter vilket utgör en stor del av prestationsmätningen. 
 
Det används få nyckeltal inom dessa organisationer. De mest frekvent förekommande är SFI:s 
som mäter administrationskostnader i förhållande till insamlade medel. Rädda Barnen arbetar 
med att utveckla användbara nyckeltal men det är komplicerat att finna sådana som är 
intressanta både för organisationen och för läsarna. Röda Korset använder vissa nyckeltal för 
internt bruk exempelvis självförsörjningsgrad. De upplever dock att de måste arbeta med detta 
och möta allmänhetens krav på fler nyckeltal så att information kan jämföras. 
 
Ett centralt problem för samtliga är att många insatser ger resultat först långt senare vilket 
försvårar en utvärdering av resultatet. Vidare kan det vara svårt att urskilja den egna 
organisationens prestation då många biståndsorganisationer arbetar på samma plats vid 
samma tidpunkt. Caritas uttrycker att de går miste om en annan dimension av resultatet 
genom att bara redovisa enligt lagen. Det saknas ett vedertaget sätt att utvärdera och mäta den 
mänskliga aspekten varför den ofta lämnas åt den subjektiva bedömningen. Under de 
förhållanden som råder anser ändå organisationerna att de förmedlar sitt uppnådda resultat på 
ett bra sätt samt att de ger en sanningsenlig bild av verksamhetens måluppfyllelse. Alla tre 
förmedlar verksamhetsresultatet till intressenterna i löpande text i verksamhetsberättelsen. De 
tycker att det fungerar bra, då det blir informativt, men anser att det är svårt att få med allt och 
det lätt blir väldigt långt. 
 
Wernelind anser att resultatet bör beskrivas med ord samt att nyckeltal ska användas i den 
mån det går. Hon betonar att årsredovisningen bör bestå av endast ett dokument innehållande 
både verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse följt av balansräkning, resultaträkning 
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och noter. Det viktigaste är att redogöra för vilka projekt de har arbetat med samt 
resursåtgången för dessa. 
 
Alla tre tittar på övriga biståndsorganisationers årsredovisningar för att utveckla och förbättra 
sin egen. 
 

4.5.5 Bokföringslagen 
Ingen av organisationerna anser att lagen behöver anpassas specifikt för dem, de anser att 
FRII-mallen fungerar som en bro mellan dem och lagen. Dock anser de att dagens utformning 
av lagen inte visar på organisationens egentliga prestation samt att vissa poster och termer är 
svåra att förlika sig med. 
 
Wernelind poängterar att det är bra att alla juridiska personer utgår ifrån samma regelverk . 
Vidare belyser hon lagförändringen som kommer att innebära att färre ideella föreningar 
måste upprätta årsredovisning. Enligt henne bör förenklingsförslaget även underlätta 
bokföringsnämndens arbete med att utforma nya rekommendationer där de behövs. Även hon 
anser att en del av posterna i balans- och resultaträkning för biståndsorganisationerna har en 
annan betydelse och därmed behöver anpassas. 
 

4.5.6 FRII och SFI  
Alla tre organisationerna följer FRII:s mall för årsredovisning vilket de tycker fungerar bra. 
Rädda Barnen och Röda Korset har även varit involverade i arbetet med att upprätta mallen. 
De anser överlag att FRII fyller en viktig funktion. 
 
Samtliga är anslutna till SFI och har därmed ett 90-konto. Röda Korset värdesätter SFI som 
kvalitetsgarant medan Caritas ifrågasätter dess funktion för deras verksamhet. Vidare tycker 
Caritas att SFI själva borde stå för kontrollen av de pengar som en givare ger till en 
organisation istället för att endast granska det en annan revisor (anlitad av organisationen) 
redan har kontrollerat. 
 
Wernelind anser att SFI fyller en viktig funktion som garant eftersom det ställs hårda krav på 
de organisationer som önskar inneha ett 90-konto. Även hon påpekar den höga avgift som 
kontoinnehavet innebär. 
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5 Analys 
 
Nedan följer en analys av det empiriska materialet som presenterades i föregående kapitel.  
Detta görs med hjälp av den teoretiska och praktiska referensramen som presenterades i 
kapitel tre. 
 

5.1 Prestationsmätning 
I den teoretiska och praktiska referensramen redogörs för ett flertal olika sätt för hur 
målstyrning spelar in i prestationsmätningen. Samtliga organisationer använder också 
målstyrningen som ett centralt inslag i prestationsmätningen. Utifrån organisationernas 
övergripande mål bestäms olika projekt och program i syfte att uppfylla målen. När ett projekt 
eller program är genomfört utvärderas detta i förhållandet till graden av måluppfyllelse. De 
arbetar mot uppsatta mål vars uppfyllelse de bedömer och utvärderar.  Detta tyder på att 
organisationerna är väl medvetna om vikten av effektivitet i verksamheten. Effektivitet är ett 
begrepp som redogjordes för i den teoretiska och praktiska referensramen och som utgörs av 
grad av måluppfyllelse i förhållande till resursinsats eller prestation i angiven mängd. Rädda 
Barnen påpekar detta ytterligare genom att de prioriterar satsningar som de vet kommer att ge 
ett gott resultat. De prioriterar att använda resurser på ett sätt som uppfyller målen snarare än 
att satsa på projekt där resultatet är osäkert vilket ytterligare belyser effektivitetstänkandet 
inom organisationen. Dock uttrycker prestationsmätningen oftast bara hur många som tagit 
del av biståndet genom ett visst program och inte det verkliga resultatet eller effekten av detta. 
Enligt organisationerna själva kan de ganska enkelt bedöma hur många personer som fått ta 
del av en insats, t.ex. hur många som erbjudits bromsmedicin mot HIV, de kan också avgöra 
om spridningen av sjukdomen minskar. Däremot försvåras utvärderingen av den enskilda 
organisationens insats då ett flertal biståndsorganisationer samverkar i en och samma fråga. 
Trots att denna information många gånger är osäker används den som beslutsunderlag för 
framtida arbetsinsatser i brist på mer tillförlitlig bedömning. 
 
Liksom i Anheiers ramverk som presenterades i kapitel tre använder sig Caritas av olika 
indikatorer för att mäta prestationer och utvärdera hur väl verksamhetens olika mål har 
uppfyllts. Främst har de i årsberättelsen fokuserat på hushållning (insatta resurser och 
kostnader), nyheter, urval och pluralism. Redogörelse för effektivitet och produktivitet är 
bristfällig vilket kan ha sin förklaring i att det är komplicerat, tidskrävande och kostsamt. 
 
Både Rädda Barnen och Röda Korset använder sig av balanserade styrkort om ännu dock i 
liten skala för att analysera hur pass väl de uppfyller de i förväg formulerade målen. Båda 
organisationerna upplever användandet som svårt vilket kan tänkas bero på att de saknar en 
tydlig och konkret strategi. Istället för strategier använder de sig av olika arbetssätt och 
metoder vilka är mer oklara, varför det blir svårare att styra mot målen. 
 
Samtliga organisationer uttrycker en önskan om att det skulle finnas någon typ av mått som 
kunde mäta effekten av arbete eller insats. De arbetar internt med att utveckla nyckeltal som 
ska kunna fungera som en sorts hjälp för detta. 
 

5.2 Redovisning av verksamhetsresultatet 
Enligt bokföringslagen finns inget krav på att en årsredovisning skall innehålla en 
verksamhetsberättelse. Inte heller FRII tar upp det i sin mall, ändå uttrycker samtliga 
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respondenter att det är i den som de presenterar sitt resultat. Wernelind uttrycker dessutom en 
önskan om att årsredovisningen bör bestå av ett dokument, innehållande en 
verksamhetsberättelse utöver det lagstadgade innehållet. Efter att ha tagit del av de olikas 
årsrapporter kan vi konstatera att det är just i verksamhetsberättelsen som resultatet 
presenteras varpå dess betydelse i detta sammanhang är ovärderligt. 
 
Som uttrycks i den teoretiska och praktiska referensramen spelar en organisations intressenter 
en viktig roll vid utformandet av den ekonomiska informationen. Att Rädda Barnen och Röda 
Korset publicerar sina årsredovisningar på Internet och att Caritas inte gör det kan förklara 
just det, att de riktar sig till skilda målgrupper. Rädda Barnen och Röda Korset har media och 
allmänheten som viktiga intressenter varför det för dem är av stor vikt att deras årsrapporter 
finns lättillgängliga. Caritas däremot vänder sig mer direkt till dess finansiärer vilka till störst 
del består av SIDA, därför är de inte i lika stor utsträckning beroende av att det ekonomiska 
materialet finns tillgängligt. 
 
I förhållande till sina intressenter anpassar de olika organisationerna sitt verksamhetsresultat 
på ett ändamålsenligt sätt. Rädda Barnen och Röda Korset vänder sig till en bred målgrupp 
vilket syns i utformningen av deras årsrapporter. Detta visar sig tydligt då de innehåller 
mycket bilder och färg, tabeller, ett enkelt språk samt att de även har översatt informationen 
till engelska. Caritas årsberättelse är betydligt mer blygsam, innehållande färre illustrationer 
och avsaknad av färg. Även detta kan förklaras av att de i första hand riktar sig till den statliga 
myndigheten SIDA. Rent informativt kan dock deras årsredovisning jämställas med de övriga 
organisationernas. Utformningen av årsredovisningen tycks således i enighet med teorin bero 
på vilka intressenter organisationen har. 
 
Alla tre organisationerna använder sig av benchmarking genom att studera varandras 
årsredovisningar vilket tyder på att de anstränger sig för att förbättra presentationen av 
resultatet. Anledningen till att de inte använder sig av det i större utsträckning kan bero på att 
organisationerna skiljer sig på många sätt och har olika prioriteringar vilket kan göra en 
jämförelse svår. 
 
Samtliga redovisar i enighet med FRII- mallen. FRII tillgodoser organisationernas behov av 
stöd i redovisningsfrågor och har genom mallen på många sätt underlättat deras arbete. 
Resultatet av mallens tillkomst kan även observeras av att redovisningen bland 
biståndsorganisationer har blivit mer homogen. Därigenom går det idag lättare att jämföra 
olika biståndsorganisationer som använder sig av mallen. 
 

5.3 Förslag på förbättring och utveckling 
Utifrån den teoretiska och praktiska referensramen kombinerat med den empiriska 
undersökningen avser vi att i detta avsnitt ge förslag på hur biståndsorganisationer kan 
förbättra och utveckla prestationsmätning och presentationen av denna. 
 

5.3.1 Förbättring och utveckling av prestationsmätning 
Utifrån Fishers tre grundläggande resultatmått; upplevelseresultat, reellt resultat och monetärt 
resultat, anser vi att biståndsorganisationer bör koncentrera sig på att mäta och utvärdera de 
två första. Upplevelseresultatet, som baseras på sinnesintryck av en organisations verksamhet 
bör sannolikt vara svårare att mäta än det reella resultatet som grundar sig på påtagliga 
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aktiviteter. Dock anser vi att det är av stor vikt att även mäta upplevelsen av en tjänst hos den 
som erhåller denna för att kunna utvärdera prestationen. 
 
För att lättare kunna mäta hur väl organisationerna uppfyller sina mål måste de ha en tydlig 
strategi som genomsyrar hela organisationen. Vi är medvetna om svårigheten med att hålla en 
strategi då verksamheterna är mångfacetterade. Det är dock av vikt att i alla projekt 
implementera en passande strategi för att utifrån denna kunna göra en grundlig utvärdering. 
Det skulle även medföra att de lättare kan styra mot uppsatta mål och därmed skulle 
balanserade styrkort få en utökad funktion. För att de balanserade styrkorten ska fungera på 
ett tillfredsställande sätt krävs att organisationerna klargör dess strategi inom de fyra olika 
perspektiven som är specifika för den enskilda organisationen. Kaplan betonar vikten av att 
dessa fyra olika perspektiv i sin tur inte ska ses som givna utan att de måste knyta an till 
organisationens specifika strategi och vision. Vi anser liksom Amaratunga att balanserade 
styrkort erbjuder en funktionell metod för att mäta måluppfyllelse i biståndsorganisationer då 
denna hjälper till att belysa problem, förbättra processer och hjälpa organisationerna att nå 
uppsatta mål på ett sätt som är tydligt i verksamhetens alla led. 
 
Utvärderingen av prestationerna skulle även kunna förbättras om de använde sig av 
indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. I kapitel tre redogjordes för Anheiers ramverk 
innefattande olika indikatorer för att mäta och utvärdera prestationer. Organisationerna skulle 
kunna nyttja dessa indikatorer genom att titta på mottagarna av biståndets tillfredsställelse 
eller genom att undersöka hushållningen vid ett program genom att analysera hur väl insatta 
resurser används. Vidare är det viktigt att beakta de engagerades attityder och intresse i ett 
visst projekt samt hinder och möjligheter för att genomföra det. 
 
Vi anser även att det är viktigt att dessa organisationer använder sig av ovan beskrivna 
indikatorer på lång sikt i form av uppföljningar för att bättre kunna bedöma hur väl de har 
uppfyllt de uppsatta målen. Detta verkar generellt vara en brist hos de undersökta 
organisationerna då de saknar möjlighet att följa upp projekt som avslutats långt tillbaka i 
tiden. Anledningen till detta kan antas bero på kostnaderna som det medför. Vi anser dock att 
det skulle bidra till ökad kontroll och insikt i prestationsmätningen om de utvärderade projekt 
som avslutats långt tidigare för att se om effekterna är varaktiga eller inte.  Som exempel kan 
nämnas att Rädda Barnen har genomfört ett projekt mot barnaga i Libanon. Då projektet var 
genomfört gjordes en utvärdering vilken visade på ett tillfredsställande resultat. Dock planerar 
de inte att återgå till detta specifika projekt om ett antal år för att se om resultatet kvarstår. Vi 
anser att det är viktigt att de insatser de gör ger bestående resultat för att de på sikt ska kunna 
uppfylla sina visioner. En annan aspekt på detta är att det kan ta lång tid innan resultatet av ett 
projekt blir uppenbart t.ex. kan Rädda Barnens projekt mot barnaga tänkas ta lång tid innan 
den verkliga effekten visar sig då det handlar om att ett generationsskifte måste ske för att 
synen på barnaga ska förändras. Om en utvärdering då endast sker i samband med avslutat 
projekt kan organisationen gå miste om den verkliga prestationen som åstadkommits. 
 
Som tidigare nämnt i vår teoretiska och praktiska referensram är begreppen effektivitet och 
produktivitet viktiga i bedömningen av en organisations prestation. För de 
biståndsorganisationer som denna uppsats behandlat är det förmodligen lättare att mäta 
produktiviteten än effektiviteten. Produktiviteten kan utgöras av mängd service i förhållande 
till insatta resurser t.ex. kan antalet barn som fått gå i skola mätas och jämförelser kan göras 
med kostnaderna för insatsen. Dock är produktiviteten bara en sida av resultatet då det inte 
beaktar kvalitet och effekter. Effektiviteten blir genast svårare att beräkna men måttet har till 
skillnad från produktiviteten en annan dimension som tar hänsyn till grad av måluppfyllelse 
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inom organisationen. Trots att detta mått är svårt verkar det vara av stor vikt och fylla en 
viktig roll för organisationerna. Det kan tänkas att det är ännu svårare att mäta effekter i 
biståndsorganisationer än i övriga icke vinstdrivande organisationer. Detta eftersom 
verksamheten ibland sker i samband med katastrofsituationer och att ”arbetsplatsen” ofta 
ligger långt från de administrativa enheterna som beräknar effektiviteten. Vi anser att det 
liksom med utvärderingen är viktigt att mäta effekten på lång sikt för att beakta att de 
långsiktiga målen uppfylls. 
 
De undersökta organisationerna använder sig idag främst av målstyrning, vi anser dock, i 
enighet med Winai att resultatstyrning borde användas i större utsträckning då den syftar till 
att utveckla och förbättra resultatrapporteringen från organisationernas sida. 
Resultatstyrningens två syften, kontrollsyftet och lärandet avser att en organisations insatser 
ska kunna följas upp och kontrolleras samt att resultatet ska kunna ställas mot de 
föreställningar som fanns då målen formulerades. Vi anser att de undersökta organisationerna 
bedriver en delvis bristfällig prestationsmätning främst då det gäller att följa upp och 
kontrollera projekt och program, därför skulle de gynnas av att tillämpa resultatstyrning i 
större utsträckning. 
 

5.3.2 Förbättring och utveckling av presentationen 
Enligt dagens årsredovisningslag finns inget krav på att upprätta en verksamhetsberättelse i 
samband med årsredovisningen. Ändå är det i denna som biståndsorganisationerna presenterar 
sitt resultat. Vi har sett att behov finns för en mer detaljerad verksamhetsredovisning där 
resultatet av organisationens prestationer presenteras eftersom organisationerna har framfört 
att deras resultat bara kan beskrivas i ord. Vårt förslag är att det ska finnas ett lagkrav på att 
alla biståndsorganisationer utöver årsredovisningen ska upprätta en särskild 
verksamhetsrapport. Denna ska ersätta dagens verksamhetsberättelse och presentera 
verksamhetens resultat ingående med hjälp av bland annat diagram, tabeller och 
sammanställningar (se bilaga 6). Därigenom ska den bidra med detaljerad information om 
verksamhetens prestationer. 
 
Verksamhetsrapporten ska redogöra för varifrån intäkterna kommer samt hur stor procentuell 
andel varje intäktskälla utgör. Detta ska tydliggöras i form av stapel- och cirkeldiagram för att 
ge läsaren en överskådlig bild. Vidare ska det redogöras för målen med verksamhen. Syftet är 
att läsaren då själv kan skapa sig en bild av vilka målen är samt avgöra i hur hög grad 
organisationen uppfyller dessa. Därefter ska organisationerna redovisa sina kostnader och hur 
dessa har fördelats. Det ska anges fördelning per världsdel (eller annat geografiskt område där 
de är verksamma), länder och specifika projekt inom respektive land. Detta för att läsaren ska 
ges en klar bild över resursernas fördelning på olika områden och projekt. Av vikt är att 
konkreta mål för de olika projekten specificeras så att läsaren själv kan avgöra huruvida de 
har uppfyllt målen och därmed avgöra hur effektivt verksamheten har använt sina resurser. 
 
I verksamhetsrapporten ska statistik uppvisas över bland annat antal verksamma i form av 
volontärer, organisationens anställda (nationellt och internationellt), Sidas anställda. Här kan 
de även specificera om de har haft samarbetspartners eller om andra biståndsorganisationer 
har deltagit i biståndsarbetet kring samma syfte. Vidare ska de även redogöra för utbildningar 
som har genomförts samt för olika program och aktiviteter men även för mottagare av bistånd. 
 
En avgörande uppgift för bedömningen är informationen om effekten av insatsen. 
Organisationerna ska föra statistik över hur väl de har uppfyllt projektens i förväg 
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formulerade mål vilken ska delges läsarna i verksamhetsrapporten. Statistik ska även föras 
långsiktigt för att ser om resultatet av insatserna förändras över tiden. 
 
Vad gäller själva årsredovisningen anser vi att biståndsorganisationerna ska redovisa enligt 
FRII-mallen då denna är anpassad efter organisationernas verksamhet samt bidrar till en mer 
homogen och jämförbar redovisning. Trots att FRII-mallen använder andra benämningar på 
posterna i resultat- och balansräkningen så har organisationerna uttryckt en svårighet med 
innebörden av posterna resultat och eget kapital. För att underlätta för förståelsen för 
resultatbegreppet i resultat- och balansräkningen föreslår vi att biståndsorganisationer istället 
ska använda sig av underskott och överskott. Även det egna kapitalet fyller en annan funktion 
då dessa organisationer inte har något ägarkapital. Istället utgör det egna kapitalet en buffert 
som kan användas då intäkterna inte räcker till. Därför anser vi att denna post istället bör 
benämnas buffert som tydligare anger dess funktion. 
 
I syfte att förbättra presentationen av verksamhetsresultatet föreslår vi att organisationerna i 
större skala ska använda sig av benchmarking. Ett enkelt är att kontinuerligt titta på vinnaren 
av ”Bästa årsredovisningen inom ideella sektorn” och applicera dennes metoder i den mån det 
går. På så sätt skulle alla nå en högre nivå. 
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6 Avslutande ord 
 
Här presenteras de slutsatser som vi kan dra ifrån tidigare gjord analys och som på så vis ska 
uppfylla uppsatsens syfte. Därefter presenteras egen kritik av arbetet som följs av förslag till 
fortsatt forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
De kvalitativa inslagen i biståndsorganisationerna försvårar bedömningen av de egna 
prestationerna och fordrar ett annat tillvägagångssätt. Vi anser att biståndsorganisationer bör 
beakta ett antal olika faktorer för att på ett bättre sätt kunna bedöma sina prestationer. I första 
hand bör de utforma konkreta mål för hela verksamheten som varje projekt syftar till att 
uppfylla. Dessutom bör mål specificeras inom varje enskilt projekt eller program för att 
underlätta för utvärdering och bedömning. Utvärderingar i sin tur anser vi ska göras dels efter 
ett projekts slut samt efter några år för att bedöma om insatsen gett ett varaktigt resultat och 
om organisationen i fråga därmed uppfyller verksamhetens mål. 
 
För att uppfylla de långsiktiga målen är det av stor vikt att biståndsorganisationen har en 
konkret strategi utifrån vilken de verkar. Strategin spelar även en viktig roll vid 
implementerandet och användandet av balanserade styrkort vilket är ett bra verktyg att 
använda för att mäta prestationer. Vi anser att organisationerna bör formulera tydliga 
strategier som ska vara vägledande och fungera som bedömningskriterier av det utförda 
arbetet. Vidare anser vi att biståndsorganisationerna kan ta hjälp av olika indikatorer för att 
utvärdera och bedöma sina prestationer. Exempel på indikatorer som är användbara är 
mottagarna av biståndets tillfredsställelse, de engagerades attityder och intresse i ett visst 
projekt samt hinder och möjligheter för att genomföra det. 
 
Idag utgör målstyrning ett centralt inslag i prestationsmätningen hos organisationerna, nya 
metoder har dock arbetats fram för att hjälpa biståndsorganisationer att utvärdera och bedöma 
sitt resultat. En av dessa metoder är resultatstyrning som alltmer kommer att ersätta 
målstyrningen. Resultatstyrningens kontrollsyfte medför att dessa organisationer ska arbeta på 
ett sätt som är lätt att följa upp och kontrollera innebär att prestationsmätningen blir lättare att 
genomföra. Det andra kriteriet, lärandet, avser att organisationerna genom att tillämpa 
resultatstyrning har möjlighet att ställa resultatet mot de föreställningar de hade då målen 
formulerades. På det sättet förtydligas måluppfyllelsen ytterligare och effektiviteten blir också 
lättare att mäta. 
 
De undersökta organisationerna upplever inte själva att de har några problem med att 
förmedla verksamhetens utförda arbete under det gångna året. Samtliga presenterar idag 
verksamhetens resultat i löpande text i en verksamhetsberättelse, som sammanfogas med 
årsredovisningen. Vi anser dock att det finns behov av en enhetlig uppställning av denna 
beskrivande redogörelse så att det blir lätt för läsaren att överblicka och ta till sig 
informationen. Vi anser också att det skulle vara positivt om alla biståndsorganisationers 
årsrapporter såg ut på samma sätt då det skulle underlätta för jämförelse och bedömning. Vårt 
förslag är att alla biståndsorganisationer ska fordras upprätta en verksamhetsrapport 
tillsammans med årsredovisningen. Denna ska vara uppställd på ett speciellt sätt (se bilaga 6) 
som ska vara lika för alla. Först ska organisationens intäkter specificeras utifrån var de 
kommer ifrån samt hur stor procentuell andel varje intäktskälla utgör. Vidare ska 
verksamhetens mål presenteras utförligt så att läsaren kan jämföra och utvärdera 
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organisationens arbete i förhållande till dessa. Därefter ska det gångna årets kostnader 
presenteras, fördelade på världsdelar samt den procentuella andelen som respektive världsdel 
har tilldelats. För att vidare redogöra för resursförbrukningen ska organisationerna presenterna 
kostnadsfördelningen på länder inom de olika världsdelarna, samt kostnaderna för varje 
projekt inom det specifika landet. Tillsammans med en tydlig målformulering avseende 
projekten menar vi skulle ge läsaren en möjlighet att bedöma om dessa har uppfyllts samt hur 
pass effektiv organisationen har varit i det hänseendet. 
 
Vidare önskar vi att dessa organisationer ska upprätta statistik över vilka som varit delaktiga 
inom olika projekt, t.ex. hur många volontärer, lokalt anställda och experter inom olika 
områden som samverkat. Vi vill också se verksamhetsstatistik över utbildningar (nationella 
som internationella, lokala utbildningar, funktionärsutbildningar etc.), olika program och 
aktiviteter, mottagare av bistånd etc., sådant som organisationerna genomför i syfte att 
förbättra sin verksamhet. Till slut vi vill vi också att de ska föra statistik över de utvärderingar 
de genomfört för att på så sätt kunna avgöra om resultatet av olika projekt kvarstår över tiden. 
 
Slutligen vill vi också belysa vikten av att biståndsorganisationerna tar hjälp av varandra för 
att snabbare och på ett lättare sätt kunna förbättra sin prestationsmätning och presentationen 
av det. Ett enkelt sätt att genomföra detta på är att använda benchmarking och kontinuerligt 
titta på och ta lärdom av hur vinnaren av tävlingen ”bästa årsredovisning i den ideella 
sektorn” hanterar prestationsmätning och presentationen av resultatet. 
 

6.2 Egen kritik 
Efter att ha genomfört studien har vi kommit till insikt att en del saker kunde ha gjorts 
annorlunda. Vi var genomgående noga med valet av respondenter, trots det genomförde vi vid 
ett tillfälle en intervju som vi inte har kunnat använda i studien då respondenten inte besatt 
den informationen som var nödvändig. Detta skedde även fast vi i förväg skickade 
intervjuguiden i syfte att säkerställa respondentens kompetens. Vidare fanns det inte möjlighet 
för oss att träffa den personen som vi borde ha träffat från början. Av detta har vi lärt oss att 
än mer arbeta för att säkerställa att respondenten i fråga verkligen är rätt person för studien. 
 
Det hade varit intressant att ha med åtminstone en organisation som inte redovisar enligt 
FRII:s mall för årsredovisning, för att på så sätt få en mer diversifierad bild av fenomenet. 
 
Vidare har vi reflekterat över ifall utfallet av vår studie hade blivit annorlunda om vi hade 
genomfört enskilda intervjuer med respektive respondent inom en och samma organisation. 
Möjligtvis hade detta gett oss en mer omfattande och ”tät” beskrivning av fenomenet i fråga. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att fortsatt forskning inom följande områden skulle vara av intresse: 
 

• Att jämföra resultatmätningen inom stora och små biståndsorganisationer. 
• Att studera hur andra typer av ideella organisationer såsom fackföreningar och 

idrottsförbund hanterar resultatmätningen och redovisar denna. 
• Att studera hur resultatmätning och presentationen av detta ter sig i små 

biståndsorganisationer. 
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• Att studera vad förenklingsförslaget som träder i kraft 1 januari 2007 kommer att 
innebära för ideella organisationer. 
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Bilaga 1 Analysmodellen 
 
Nedan följer analysmodellen, en modell som visar på skillnader mellan vinstdrivande och 
icke- vinstdrivande dvs. ideella organisationer. Denna modell ligger till grund för 
problematiken i uppsatsen. Den redogör för de skillnader som finns i organisationernas olika 
syfte och strävan, dess olika effektivitetsmått osv. Det är viktigt att vara medveten om 
skillnaderna mellan vinst och icke vinstdrivande organisationer för att kunna förstå 
problematiken inom redovisningsfrågorna. 
 
Analysmodellen: bygger på skillnader mellan vinstdrivande och ideella organisationer.99 
 
Syfte 
¤ Vinstdrivande företag: Vinst till aktieägarna. 
 
* Ideell organisation: Sälja service åt bidragstagarna, gratis eller till ett lägre pris än 

anskaffningskostnaden. 
 
Verksamheter 
¤ Vinstdrivande företag: Produktion och försäljning av produkter och/eller tjänster till ett 

pris som överstiger kostnaden för att tillverka och sälja. 
 
*Ideell organisation: 1) Samla in pengar. 

2) Erbjuda service 
 
Mått på framgång 
¤ Vinstdrivande företag: Vinst; Räntabilitet: Finansiellt tillstånd. 
 
* Ideell organisation: Procent av insamlade medel som har använts för uttalat syfte. 

Insamlade medel. 
 
Livskraft 
¤ Vinstdrivande företag: Beror på om kunder är nöjda med kvalité, pris och service. 
 
* Ideell organisation: Beror på framgång med att samla in pengar och kontroll på 

utgifter. 
 
Syftet med resurser 
¤ Vinstdrivande företag: Resurser förväntas bli använda i verksamheten för att generera 

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

 

                                                
99 Gustafson, A., Normer och praxis – en pilotstudie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer – fallstudie 
av tre ideella föreningar och deras redovisning. (2006), s. 9 
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* Ideell organisation: Resurser förväntas bli använda för att erbjuda tjänster som 
distribueras gratis eller till ett underpris. 

 
Intressenter och deras relationer 
¤ Vinstdrivande företag: Kapitalintressenterna förväntar sig vinster och kapitalskydd; 

ledningen är utsatt för investerares kontroll; nöjda kunder är 
viktigt; kreditgivare och anställda har intressen av varierande 
styrka. 

 
* Ideell organisation: Gåvo- och bidragsgivare är viktiga: ledningen är utsatt för kontroll 

enbart vid extrema tillstånd i ideella organisationer. 
 
Information för beslutsfattande 
¤ Vinstdrivande företag: Nyckeltal: vinstbelopp, räntabilitet, soliditet. 
 
* Ideell organisation:  Nyckeltal: andelen använda medel av insamlade medel. Vilka 

slags utgifter man haft. Omfattningen av nuvarande och framtida 
behov av insamlade medel. 
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Bilaga 2 Presentation av organisationerna 
 
Rädda Barnen 
Rädda Barnens vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld 
där varje barn uppskattas och respekteras, där alla barn har inflytande och där alla barn har 
möjligheter och framtidstro. Rädda Barnen är en politisk och religiöst obunden demokratisk 
folkrörelse. Totalt har de 83 500 medlemmar och 250 000 som stödjer deras verksamhet i 
form av donation och fadderskap. 
 
Röda Korset 
Röda Korset är en av världens största och äldsta humanitära organisation med syfte att 
förhindra och lindra mänskligt lidande. Svenska Röda Korset är en demokratisk förening som 
har funnits sedan slutet på 1800- talet och har idag 280 000 medlemmar. Idag arbetar Röda 
Korset mycket med ensamma äldre, flyktingar och att skapa mötesplatser för olika människor. 
Organisationen samlar också in pengar för att stödja Röda Korsets arbete i andra länder. Det 
finns 181 nationella röda kors föreningar som främst arbetar i sina egna länder, men stödjer 
också varandra efter förmåga. 
 
Caritas 
Caritas är katolska kyrkans biståndsorganisationer som arbetar för alla människors lika värde 
och rättigheter. Caritas arbete känner inga gränser för etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, 
religion, sexuell läggning eller politiska värderingar och de kämpar för människor som lever i 
fattigdom och är marginaliserade. Caritas arbete bygger på tilltro till människans egen 
förmåga och vill stärka den enskildes delaktighet i samhället genom att öka kunskapen om vår 
värld och vad som styr samhällsutvecklingen. Organisationens arbete sker i samarbete med 
respektive lands lokala organisationer för att ta vara på de kunskaper som redan finns 
samtidigt som kunskapen stannar kvar i landet.  
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Bilaga 3 Intervjuguide: Rädda Barnen, Röda Korset, Caritas 
 

1. Hur länge har du/ni arbetat med redovisningsfrågor? 
2. Hur länge har du/ni arbetat i en ideell organisation? 
3. Hur länge har du/ni arbetat på organisationen i denna position? 

 
4. Till vem riktar sig organisationens årsredovisning främst, vem är den tänkte läsaren?  
5. På vilket sätt anpassar ni er framställning av årsredovisningen till målgruppen? 

 
6. Vi har läst att ideella organisationers årsredovisningar har förbättrats markant från det 

att bokföringsskyldigheten infördes. 
– Håller du med om det? Om ja, vad ser du som förbättring? 
– Hur har ert arbete utvecklats sedan bokföringsskyldigheten infördes? 
– Drar ni nytta av andra ideella organisationers framsteg inom redovisningen? 
– Hur gör ni det? 

 
7. Hur prioriterar ni mellan olika projekt och aktiviteter inom organisationen? 

– Hur bestäms prioriteringsordningen? 
– Hur bestämmer ni värdet av de olika projekten? 

 
8. Hur mäter ni er prestation, det ni faktiskt har åstadkommit? Exempelvis färre hemlösa, 

analfabeter etc. 
– Hur förmedlas detta till användarna? (själva resultatet, ej statistik) 
– Vilka anser du är fördelarna med det sätt ni redovisar resultat på idag? 
– Och vilka är bristerna med det sätt ni redovisar resultat på idag? 
– Känner du till några bättre lämpade/mer passande sätt att mäta och redovisa 
prestationerna på? 
– Använder ni er av andra nyckeltal än de i årsredovisningen för internt bruk? I så fall 
vilka? 

 
9. Anser du att organisationens verksamhetsresultat och prestationer presenteras för 

användaren på ett ändamålsenligt sätt? 
– Förmedlar ni enligt dig en rättvisande bild av verksamhetens måluppfyllelse? Dvs. 
tycker du att man genom att läsa årsredovisningen får en korrekt uppfattning gällande 
vad organisationen under året uträttat. 
– Finns enligt dig behov av en anpassning av bokföringslagen till ideella 
organisationer? 

 
10. Om och hur påverkas er verksamhet av frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII 

och stiftelsen för insamlingskontroll, SFI? 
– Om och hur påverkas er redovisning av FRII? 
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Bilaga 4 Intervjuguide: KPMG 
 

1. Hur länge har du arbetat med revision? 
2. Hur länge på KPMG? 
3. Hur mycket av den tiden har du arbetat med frågor som rör den ideella sektorn? 

 
4. Är det enligt dig tillfredsställande att ideella organisationer lyder under samma 

bokföringslag som vinstdrivande organisationer?  
– Finns det ett behov för egen lagstiftning eller anpassning av den gällande lagen? 
– Om ja, på vilket sätt? 

 
5. Skulle du föredra att ideella organisationer hade som praxis att redovisa enligt FRII:s 

mall för årsredovisning? 
– Om ja, på vilket sätt skulle det förbättra redovisningen? 

 
6. På KPMG:s hemsida kan man läsa att ideella organisationer sällan lyfter fram och 

redogör för den måluppfyllelse som uppnåtts under det gångna året. 
– Hur skulle de ideella organisationerna enligt dig på ett bra sätt kunna förmedla sitt 
resultat i årsredovisningen? 
– På vilket sätt skulle man kunna uttrycka resultatet i kvalitativa termer? 

 
7. Ni skriver vidare på er hemsida att det är svårt för de ideella organisationerna att 

redogöra för hur väl organisationen lyckats uppfylla sina mål i förhållande till 
resursförbrukning dvs. de resurser som går åt till att uppfylla målen, 
(kostnadseffektivitet). 
– På vilket sätt skulle de kunna förmedla detta i sina årsredovisningar? 

 
8. Huvudproblematiken i uppsatsens är hur de ideella organisationerna kan mäta och visa 

på verksamhetens resultat. Många av de finansiella nyckeltal som finns är ju inte 
relevanta för dessa organisationer. Finns det några nyckeltal som mäter prestation, 
effektivitet, måluppfyllelse eller dylikt som du anser är bra? 
– Tycker du att det borde finnas krav på nyckeltal som mäter exempelvis hur effektivt 
pengarna används i organisationerna? 

 
9. SFI ställer ju krav på att de ideella organisationerna med 90-konto måste granskas av 

en revisor, påverkas ditt arbete av SFI? 
– Om ja, på vilket sätt? 
– Anser du att SFI fyller en viktig roll vad gäller kvalitetssäkring av redovisningen? 
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Bilaga 5 FRII-mallens uppställning 
Nedanför finns ett utdrag ur FRII-mallen. Mallen i sin helhet finns att läsa på www.frii.se 
 
Mall för årsredovisning 
 
 
Insamlingsorganisationen 
Organisationsnummer ……. 
 
 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-- 2005-12-31 
Styrelsen och generalsekreteraren/kanslichefen/verkställande direktören100

 för 
Insamlingsorganisationen avger härmed följande årsredovisning. 
 
 
Innehåll       Sida 
Förvaltningsberättelse      xx 
Resultaträkning – funktionsindelning      xx 
Resultaträkning – kostnadsslagsindelning     xx 
Balansräkning      xx 
Kassaflödesanalys      xx 
Noter       xx 
 
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor101. Uppgifter inom parentes 
avser föregående år. 
 
 
Årsredovisningen publiceras ofta som en del av föreningens verksamhetsberättelse. Utöver 
årsredovisningen innehåller i dessa fall verksamhetsberättelsen ofta en detaljerad 
beskrivning av föreningens aktiviteter under året. Det är endast årsredovisningen som 
föreningens revisor lämnar revisionsberättelse över varför denna ska särskiljas. 
 
 

                                                
100 De personer som ska underteckna årsredovisningen bör framgå av stadgarna. 
101 Mindre organisationer kan föredra att ange alla belopp i kr. 
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Resultaträkning* 102 FRII:s huvudförslag 
 
Funktionsindelad resultaträkning 
 

Not  2005  2004 
Verksamhetsintäkter    2 
Medlemsavgifter      xx    xx 
Insamlade medel       xx    xx 
Försäljning, reklam och annonser103      xx    xx 
Bidrag        xx    xx 
Övriga verksamhetsintäkter       xx    xx 
Verksamhetskostnader 
Ändamålskostnader104      xx    xx 
Insamlingskostnader       xx    xx 
Administrationskostnader       xx    xx 
 
Verksamhetsresultat       xx    xx 
 
Resultat från finansiella investeringar      
 
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar    5    xx    xx 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   6    xx    xx 
Räntekostnader och liknande resultatposter -       xx    xx 
Förvaltningskostnader       xx    xx 
Summa resultat från finansiella investeringar        xx    xx 
 
Resultat efter finansiella poster      xx    xx 
Skatt     7    xx    xx 
 
 
Årets resultat          xx    xx 
 
Fördelning av årets resultat    
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)      xx    xx 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år    xx    xx 
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats 
under året       xx    xx 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital       xx   xx 

 
Rutan är till för att på ett tydligt sätt redovisa de under året insamlade medel som ändamålsbestämts av givaren 
eller organisationens styrelse för ett visst framtida ändamål och de medel som under året kostnadsförts men som 
insamlats tidigare år. Med kvarstående belopp avses det belopp som förs till balanserad vinst eller förlust, dvs. 
medel som inte är öronmärkta för ett visst ändamål. Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja 
ändamålsbestämma detta balanserade kapital görs omföring i noten över eget kapital. 

                                                
102 Eventuellt med tillägg för budget för innevarande år om årsstämman fastställt en väl utvecklad 
resultatbudget. 
103 Dessa intäkter kan härröra från näringsverksamhet och klassificeras då av BFN som nettoomsättning. Detta 
begrepp är av vikt vid bestämning av omfattningen av organisationens bokföringsskyldighet. 
104 Postens innehåll varierar inte bara beroende på aktiviteter utan även om organisationen har ett 
insamlingsändamål eller ett medlemsändamål. Detta ändamål framgår av förvaltningsberättelsen. 
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Resultaträkning*105 
 
Kostnadsslagsindelad resultaträkning 

Not  2005  2004 
Verksamhetsintäkter      2 
Medlemsavgifter       xx    xx 
Insamlade medel       xx    xx 
Försäljning, reklam och annonser106     xx    xx 
Bidrag        xx    xx 
Övriga verksamhetsintäkter         xx    xx 
 
Verksamhetskostnader 
 
Handelsvaror          xx    xx 
Övriga externa kostnader         xx    xx 
Personalkostnader      3   xx    xx 
Av- och nedskrivningar       xx    xx 
Summa verksamhetskostnader         xx   xx 
 
Verksamhetsresultat       xx    xx 
 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar      5   xx    xx 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter      6    xx    xx 
Räntekostnader och liknande resultatposter        xx    xx 
Förvaltningskostnader       xx    xx 
Summa resultat från finansiella investeringar        xx    xx 
 
Resultat efter finansiella poster      xx    xx 
Skatt       7    xx    xx 
Årets resultat          xx    xx 
 
Fördelning av årets resultat107    15 
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)      xx    xx 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år      xx    xx 
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats 
under året        xx    xx 
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital        xx    xx 

 
 

                                                
105 Eventuellt med tillägg för budget för innevarande år om årsstämman fastställt en väl utvecklad 
resultatbudget. 
106 Eventuellt med tillägg för budget för innevarande år om årsstämman fastställt en väl utvecklad 
resultatbudget. 
107 Rutan är till för att på ett tydligt sätt redovisa de under året insamlade medel som ändamålsbestämts av 
givaren eller organisationens styrelse för ett visst framtida ändamål och de medel som under året kostnadsförts 
men som insamlats tidigare år. Med kvarstående belopp avses det belopp som förs till balanserad vinst eller 
förlust, dvs. medel som inte är öronmärkta för ett visst ändamål. Om styrelsen vid ett senare tillfälleskulle vilja 
ändamålsbestämma detta balanserade kapital görs omföring i noten över eget kapital. 
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Balansräkning* 
Not  2005  2004 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar     8    xx    xx 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark      9    xx    xx 
Inventarier        xx    xx 

  xx    xx 
Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav    10    xx    xx 
Långfristiga fordringar     11    xx   xx 

  xx    xx 
Summa anläggningstillgångar      xx    xx 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Handelsvaror         xx    xx 
Förskott till leverantörer       xx   xx 

  xx    xx 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar       xx    xx 
Övriga fordringar       xx    xx 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    13    xx    xx 

  xx    xx 
 
Kortfristiga placeringar    14    xx    xx 
 
Kassa och bank       xx    xx 
 
Summa omsättningstillgångar      xx    xx 
 
Summa tillgångar        xx    xx 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 2005 2004 
 
Eget kapital       15 
 
Stiftelsekapital/donationskapital      xx    xx 
Värdesäkringskapital       xx    xx 
Ändamålsbestämda medel, ändamålet X        xx    xx 
Ändamålsbestämda medel, ändamålet Y        xx    xx 
Balanserat kapital       xx    xx 

  xx    xx 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   16,17    xx    xx 
Avsättningar för skatter (i aktiebolag)      xx    xx 
Övriga avsättningar    18    xx    xx 

  xx    xx 
Långfristiga skulder    19 
Checkräkningskredit (avtalad kredit … resp …)        xx    xx 
Övriga skulder till kreditinstitut         xx    xx 
Övriga skulder          xx    xx 

  xx    xx 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut       xx    xx 
Leverantörsskulder       xx    xx 
Skatteskulder          xx    xx 
Skuld till Sida och andra myndigheter samt Allmänna 
Arvsfonden        xx    xx 
Övriga skulder          xx    xx 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       20    xx    xx 

  xx    xx 
Summa eget kapital och skulder      xx    xx 
Ställda säkerheter      21    xx    xx 
 
Ansvarsförbindelser      17, 22    xx    xx 
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Bilaga 6 Eget förslag 
 
 
Det här är vårt förslag på hur en verksamhetsrapport skulle kunna se ut.  
 

Verksamhetens prestation 2006 
 
I följande rapport klargörs organisationens prestation under det gångna året. Härmed 
redovisas resultatet av organisationens insatser. 
 
 

� Intäkterna 
• Nedan anges organisationens insamlade medel under året i tusentals kronor samt 

dessa intäkters källor. Därefter presenteras den procentuella andelen av dessa. 
 

Intäkter 2006
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� Mål med verksamheten 
• Här presenteras organisations mål med verksamheten. 
- Katastrofhjälp 
- Integrationsinsatser 
- Hälsa och social omsorg i världen 
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� Kostnaderna 
• Nedan anges organisationens resursförbrukning under året i tusentals kronor 

fördelad på världsdelar. Därefter presenteras den procentuella andelen av dessa 
kostnader. 

 

Kostnader 2006
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Procentuell kostnadsfördelning per världsdel
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• Nedan presenteras kostnadernas fördelning inom de olika världsdelarna på 
olika länder samt projektens/programmens resursåtgång. 

  
Afrika  

Kostnader i Afrika (tkr)
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Procentuell kostnadsfördelning i Afrika
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• Här visas kostnadsfördelningen inom länder samt målet med insatsen. 
 
Exempel Sudan: 

Procentuell kostnadsfördelning i Sudan
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Mål med insatsen i Sudan: 

- Arbeta för familjeåterförening 
- Ge stöd till asylsökande 
- Förbättra den lokala kompetensen 
- Öka läskunnigheten 
- Öka antal boendeenheter till fördrivna människor 

 
Deltagande (verksamma): 
Här anges hur många människor som har deltagit i insatsen såsom antal personer från Sida, 
antal volontärer, organisationens egna medarbetare; nationella som internationella etc. 
Eventuellt kan man här även specificera samarbetspartners och om andra 
biståndsorganisationer har deltagit i biståndsarbetet kring samma syfte. 
 
Verksamhetsstatistik: 
Här anges utbildningar (nationella som internationella, lokala utbildningar, 
funktionärsutbildningar etc.), olika program och aktiviteter, mottagare av bistånd, antal 
frivillighetsarbetare. 
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Utvärdering: 
En av de mest kritiska uppgifterna. Här ges information om hur situationen bedömdes vara 
innan organisationen gjorde någon insats, efter projektets/programmets genomförande samt 
en långsiktig uppföljning exempel fem år efter insatsen. Statistik presenteras över 
utvärderingen. 


