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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien var att skapa en större förståelse för hur den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen tillämpades och tolkades av större ideella organisationer år 2014 vid 
övergången till nya K3-regleverket. Samt att skapa en förståelse för utmaningen som de större 
ideella organisationerna mött i och med anpassningsprocessen och kravet på tillämpning av 
ett principbaserat regelverk. Den teoretiska referensramen omfattades av legitimitetsteorin 
som kan förklara varför organisationer strävar efter att bli legitima, och institutionell teori 
som kan förklara varför organisationer tenderar att likna varandra. Studien upprättades genom 
en kvalitativ metod och med en deduktiv forskningsansats med inslag av abduktion, detta 
eftersom studien har baserats på ett växelspel mellan vetenskapliga studier och praktisk 
problematik. I studien användes ett tolkande synsätt där fokus riktades mot tillämparnas egna 
tolkningar av K3-regelverket och den nya upplysningen. Tillvägagångsätt för insamling av 
empirisk data var genom en dokumentstudie och flertalet intervjuer som synliggjorde 
skillnader och likheter i tillämpningen av den nya upplysningen. Ur den empiriska datan 
identifierades goda och bristfälliga exempel på hur den nya upplysningen tillämpats och tre 
perspektiv kunde utformas; dokumentstudiens exempel, tillämparens- och expertens-
perspektiv. I analysen jämfördes perspektiven mot varandra och detta resulterade i ett 
nyanserat underlag, och när den insamlade empirin ställdes mot teorin synliggjordes möjliga 
bakomliggande orsaker till varför tillämpningarna blev goda eller bristfälliga. 
Sammanfattningsvis resulterade studien i en större förståelse för identifierade utmaningar och 
en större förståelse för hur de goda och bristfälliga exempel av den nya upplysningen har 
tillämpats och tolkats. Resultatet visades kunna förklaras av strävan hos de ideella 
verksamheterna att vara legitima mot sin omgivning och av att professionens kunskaps- och 
samarbetsnivå är betydande, samt av hur djup tillämparnas förståelse är för omgivningens 
förväntningar på redovisningen.  
 
 
  



	  

ABSTRACT  
 
The purpose of this thesis was to gain a greater understanding how the new information in the 
director’s report was applied and interpreted by large non profit organizations in 2014, when 
the transition to the new accounting regulations took part. The aim was also to gain a greater 
understanding for the transition from one accounting framework to another. The study was 
based on a qualitative method with an adductive research approach, due to the interaction 
between scientific research and practical issues. The thesis had a deductive research approach 
and was performed with the focus on the individual’s interpretation of the new accounting 
regulations. The study was based on a documentary survey and several interviews, which 
strengthen the identified differences and similarities in the new director’s report. The 
theoretical framework was based on the legitimacy theory, which declare how the non profit 
organizations strive against legitimacy. Furthermore, the Institutional theory explains how the 
organizations strive towards similar behavior. The empirical data made it possible to identify 
ideal and inadequate outcomes. Three perspectives were created; the documentary’s outcome, 
the accountant’s perspective and the specialist’s perspective. The perspectives were compared 
to each other and lead to a wide documentation that supported the analysis. The empirical data 
was analyzed against the theoretical framework, where the explanations for the different 
outcomes were identified. The final conclusions of the study identified both ideal and 
inadequate outcomes in the director’s report. Furthermore, the thesis also identified 
challenges in accounting. The conclusions could be explained by the strive towards 
legitimacy, the professional level of the accountant and the professional level of internal 
cooperative partners as well as the understanding for expectations of the organizations 
environment.  
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1. INTRODUKTION 
 
Detta kapitel inleds med en bakgrund gällande kravet om att större ideella organisationer ska 
från och med 2014 tillämpa och redovisa enligt nya K3-regelverket. I bakgrunden identifieras 
den nya upplysningen som ska tillämpas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
Bakgrunden leder fram till problemdiskussionen där tidigare studier inom andra kontexter 
diskuteras, studierna handlar om tillämpningen av nya principbaserade regelverk och detta 
identifierar det vetenskapliga gapet som studien syftar att fylla vilket leder fram till studiens 
syfte och frågeställning. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Årsredovisningslagen, ÅRL, ligger till grund för samtliga regelverk och rekommendationer 
gällande redovisning i Sverige (SRF Redovisning, 2016). Enligt ÅRL kap 2:2 ska 
organisationers årsredovisningar upprättas i enlighet med god redovisningssed. (SFS 
1995:1554) God redovisningssed genomsyrar samtliga svenska K-regelverk som är framtagna 
i linje med Bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR 2012:1 (Bokföringsnämnden, 2016; 
SRF Redovisning, 2016). K2-regelverket är ett förenklat regelverk som följer regelbaserade 
redovisningsstandarder med tydliga avgränsningar och riktlinjer, medan K3-regelverket följer 
principbaserade redovisningsstandarder vilket innebär mer öppenhet för den egna tolkningen 
av professionen som upprättar redovisningen (Bokföringsnämnden, 2016; KPMG 
International, 2013). När ideella organisationer är större så ökar kraven och komplexiteten på 
redovisningen i årsrapporterna, vilket tidigare ledde till att större ideella organisationer skulle 
tillämpa gamla K3-regelverket för att uppfylla kravet om en rättvisande bild och kravet om 
överskådlighet enligt ÅRL kap. 2:3 (Anthony, 2014; Bokföringsnämnden, 2016; KPMG 
International, 2013; PwC 2014; SFS 1995:1554). År 2014 infördes nya krav för svenska 
redovisningsstandarder vilket innebar förändring i redovisningen för flertalet större ideella 
organisationer (Andersson & Andréasson, 2013; PricewaterhouseCoopers, Författarna & 
Studentlitteratur, 2013). Förändringen innebar att större ideella organisationer från och med 
2014 ska tillämpa nya K3-regelverket, som består av nya kapitel som specifikt är utformade 
för olika ideella verksamheter (Bokföringsnämnden 2016; PricewaterhouseCoopers et al., 
2013; PwC 2014; SFS 1995:1554). Detta leder till att en mer detaljerad årsredovisning ska 
upprättas och därmed följer nya krav på en ny upplysning i förvaltningsberättelsen (Grahn, 
Nobrand, Welin & Wilkens, 2014; PricewaterhouseCoopers et al., 2013). Den nya 
upplysningen ska på årsbasis förklara hur organisationen lyckats främja verksamhetens 
ändamål och ett resonemang ska föras kring hur de önskvärda kort- och långsiktiga 
samhällseffekterna tagit form under det gångna räkenskapsåret (Grahn et al., 2014; 
PricewaterhouseCoopers et al., 2013). 
 
Finansiella rapporter ska förmedla information till omgivningen om resultatet och vinsten 
som en verksamhet har skapat. Finansiella rapporter kan därför inte enskilt förmedla det 
verkliga resultatet som en ideell organisation skapat, eftersom verksamhetens ändamål inte är 
att skapa likvid vinst. För ideella organisationer handlar redovisning om att förmedla till 
omgivningen hur verksamheten har uppfyllt sitt syfte, och detta kan inkluderas i begreppet 
social redovisning (Föreningsresursen, 2015). Begreppet social redovisning är ett omfattande 
begrepp som uppkom på 80-talet och har vuxit fram till en mer betydande del i redovisningen 
för olika typer av företag och organisationer och för att redovisningen ska kunna motsvara 
förväntningar från samhället, redovisar flertalet av dessa hur verksamheten har påverkat sin 
omgivning. (Verksamhet, 2015) Fram till att nya K3-regelverket trädde i kraft 2014 har 
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flertalet större ideella organisationer efterliknat vinstdrivande företags redovisning, vilket har 
skapat en problematik eftersom olika syften och organisationsstruktur föreligger mellan de 
ideella organisationernas verksamheter och vinstdrivande företags verksamheter (Grahn et al., 
2014) 
 
En ideell organisations årsredovisning ska dels redovisa den finansiella ställningen och de 
ekonomiska resultatet, årsredovisningen ska även beskriva vilka samhällseffekter som 
verksamheten har lyckats frambringa och hur organisationens finansiärer gjort detta möjligt 
(Grahn et al., 2014). Ideella organisationer finansieras till stor del av likvida bidrag och gåvor 
från organisationer, företag och allmänheten vilket skapar en beroendeställning gentemot 
deras omgivning. Det har visats vara önskvärt för flertalet ideella organisationer att beskriva 
de kvalitativa värden som skapas av verksamheten i deras omgivning och vilket 
ansvarstagande som de axlat i samhället. (Grahn et al., 2014; Föreningsresursen, 2015) I och 
med tillämpningen av nya K3-regelverket som införts 2014 ska den nya upplysningen som 
tillkommit i förvaltningsberättelsen kortfattat beskriva “hur föreningens ändamål har 
främjats under räkenskapsåret” (Grahn et al., 2014, s. 22).  
	  
1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare studier visar på skillnader i redovisningen, beroende på om regelbaserade 
redovisningsstandarder tillämpats jämfört med om principbaserade redovisningsstandarder 
tillämpats (Agoglia, Doupnik, & Tsakumis, 2011; Bradbury & Schröder, 2012; Collins, 
Pasewark, & Riely, 2012). Flertalet av dessa studier är genomförda inom en annan kontext än 
denna studie avser att undersöka, studierna är upprättade på vinstdrivande företag medan 
denna studie är baserad på ideella organisationer där vinstintresse inte är syftet. Agoglia et al.  
(2011), Bradbury & Schröder (2012) och Collins et al. (2012) tidigare studier visar på att 
utmaningar i tillämpningen kan bero på otillräcklighet, antingen i regelverkets utformning 
eller otillräcklig kunskapsnivå inom företaget eller hos personerna som upprättar 
redovisningen. Frostenson (2015) instämmer med tidigare forskare om att när tillämpning av 
nya redovisningsstandarder sker är det nödvändig att undersöka om det underliggande 
riktlinjerna i redovisningen är anpassade för den sociala kontexten kring företaget. Albu, Albu 
& Alexander (2014) menar att företagets anpassningsprocess till nya redovisningsstandarder 
påverkas av hur den sociala kontexten, beteenden och attityder var anpassade kring den 
ursprungliga redovisningsstandarden. Om den sociala kontexten är bristfälligt anpassad till 
redovisningen kan problem uppstå och kan inte företagen och organisationerna anpassas 
relativt snabbt till nya förändringar finns risken att legitimiteten gentemot omgivningen går 
förlorad (Deegan, 2002; Frostenson, 2015; Hoque, 2006). Därför bör företagens ändamål och 
intressen som skapar legitimitet förändras i takt med tillämpning av nya regelverk för att 
underlätta anpassningsprocessen och inte förlora legitimitet (Albu et al., 2014). 
 
Ideella organisationers redovisning ska förmedla hur verksamheten har uppfyllt sitt syfte och 
vilka samhällseffekter som skapats, innan 2014 var K3-regelverket utformat för vinstdrivande 
företag som syftar att redovisa finansiellt resultat och för ideella organisationer innebar detta 
att de tvingades följa en redovisningsmall som gav ett resultat de inte avsåg att redovisa. 
(Grahn et al., 2014) Med förändringen i K3-regelverket 2014 tillkom nya kapitel 36 och 37 
med regler och förordningar specifikt utformade för ideella föreningar, registrerade 
trossamfund och liknande sammanslutningar (PricewaterhouseCoopers et al., 2013). Innan 
förändringen av regelverket tillkom, förelåg en komplex redovisningssituation där osäkerhet 
uppstått och de tvingas härma vinstdrivande företags tillämpning av redovisning. Nu möter 
ideella organisationer en annan typ av komplexitet då det handlar om en anpassningsprocess 
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till ett nytt principbaserat regelverk (DiMaggio & Powell, 1983; Grahn et al., 2014). Därför är 
det viktigt för ideella organisationer att inte hamna efter samhällets förändrade förväntningar 
och efterfrågan de har på verksamhetens redovisning, då detta kan leda till förlorad legitimitet 
(Hoque, 2006).  
 
Enligt Frostenson (2015) ska redovisningen avbilda verksamheters verklighet på bästa sätt 
och därför kan tillämpning av principbaserad redovisning vara mer lämplig för en ideell 
organisation då en öppen tolkning tillåts (Grahn et al., 2014). Instruktionerna till den nya 
upplysningen ger endast en kortfattad beskrivning som lämnar utrymme för tillämparens egna 
fria tolkning och instruktionerna finns i nya tilläggs kapitlet 37 i paragraf 37.2.1 
(PricewaterhouseCoopers et al., 2013). Instruktionerna lyder enligt följande: “Om en 
förenings ändamål är att bidra med ideella arbetsinsatser, kan det vara ett lämpligt mått att 
ange hur många timmar av sådana insatser som uppnåtts under året.” 
(PricewaterhouseCoopers et al., 2013, s. 1063) 
 
Ytterligare instruktioner angående tillämpningen av den nya upplysningen finns att tillgå från 
exempelvis Frivillighetsorganisationernas insamlingsråd, FRII, som menar att den nya 
upplysningen kan upprättas i en överskådlig form för att sedan hänvisa läsaren till externa 
effektrapporter för en djupare läsning (Frivilligorganisationernas insamlingsråds, 2016). Olika 
branschanpassningar finns även att tillgå och ett exempel är Svenska kyrkans 
redovisningskommittés branschanpassning, KRED, där instruktionerna lyder: “X församlings 
(xxxxx-xxx) grundläggande uppgift är, enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för 
Svenska kyrkan, att “fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. 
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap 
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Församlingen har 
ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Förutom denna 
grundläggande uppgift ansvarar församlingen för begravningsverksamhet enligt begravnings 
lagen.” (Svenska kyrkans redovisningskommitté, 2015, s. 11)   
 
Ideella organisationens redovisningsproblematik är ett aktuellt ämne att undersöka och 
tillämpningen av den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen har visats utmanande. Den 
nya upplysningen ska kortfattat beskriva “hur föreningens ändamål har främjats under 
räkenskapsåret” (Grahn et al., 2014, s. 22). Utmaningarna uppstår när beskrivningen på 
årsbasis ska redogöra för verksamhetens ändamål och främjandet av ändamålen. Ett 
resonemang ska också föras kring hur korta och långsiktiga önskvärda samhällseffekter tagit 
form under det gångna räkenskapsåret. (Grahn et al., 2014; PricewaterhouseCoopers et al., 
2013) 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen har tillämpats och tolkats av större ideella organisationer, samt att 
skapa en förståelse för utmaningar i och med anpassningsprocessen och kravet på tillämpning 
av ett principbaserat regelverk. Syftet mynnar ut i frågeställningen nedan: 
 

• Hur har den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen i K3-regelverket tillämpats 
och tolkats av större ideella organisationer år 2014? 

 
• Vilka utmaningar har identifierats och varför?  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel ger inledningsvis en fördjupad inblick i antaganden och teorier som ligger till 
grund för studien. Tidigare studier i ämnet och en beskrivning av ideella organisationers 
verksamhet presenteras och fortsättningsvis beskrivs legitimitetsteorin och institutionell teori 
som tillsammans bygger upp en teoretisk grund och kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av den teoretiska referensramen.  
 
2.1 Tidigare studier om tillämpning av redovisning 
 
Redovisningsteori är ett gemensamt uttryck för flertalet olika teorier, tillvägagångsätt och 
modeller som utgör en grund för olika redovisnings- och värderingsprinciper med olika syften 
(Deegan & Unerman, 2011; Frostenson, 2015). Frostenson (2015) menar att när redovisning 
tillämpas skapar redovisningsteorier en vägledning för hur redovisningen ska gå till. 
Regelverken ger inte alltid konkreta eller direkta svar på vad som är rätt att göra i en viss 
situation, istället ska tillämparen själv tolka regelverket på bästa sätt och det viktiga är att 
valen som gjorts kan motiveras. Detta gör att tillämparen kan vara tvungen att ta olika beslut 
och bedöma om redovisningen är rimligt eller inte, samt kunna ha förståelse för hur andra 
redovisat utifrån deras olika perspektiv. (Albu et al., 2014; Bradbury & Schröder, 2012; 
Frostenson, 2015)  
 
Redovisning är inte ett exakt tillvägagångsätt istället är det ett sätt att försöka skapa en bild av 
det en verksamhet har utfört, det handlar om att skapa en konstruktion av verkligheten. 
Redovisning kan beskrivas som en kartläggning av verksamheter och detta kan ge en 
förklaring till varför redovisning fått en mer konsulterande roll i dagens samhälle. 
(Frostenson, 2015) Enligt Collins et al. (2012) kräver redovisningens nya roll att tillämparen 
besitter kvalitativ kunskap och bred kompetens om hur verksamheten och den kringliggande 
ekonomin fungerar. Nya krav och förväntningar uppstår kontinuerligt på redovisning och 
detta gör att redovisningen måste kunna förmedla information som når upp till efterfrågan och 
förväntningarna som samhället har på redovisningen (Frostenson, 2015). För ideella 
organisationer har detta visats utmanande då kontinuerliga förändringar i förväntningarna från 
verksamhetens breda omgivning är svåra att nå upp till och redovisa (Grahn et al., 2014). 
 
Frostenson (2015) belyser i sina studier att när nya redovisningsstandarder ska tillämpas är 
det nödvändig att undersöka den sociala kontexten omkring verksamheten, och sedan 
grundligt kontrollera om de nya redovisningsstandarderna och riktlinjerna för kraven på den 
nya redovisningen är anpassade mot verksamhetens omgivning. Om det inte föreligger en god 
anpassning, så kan problem uppstå och kan inte organisationen då anpassas relativt snabbt till 
de nya förändringarna så finns risken att legitimiteten mot omgivningen går förlorad, se 
avsnitt 2.5 (Deegan, 2002; Frostenson, 2015; Hoque, 2006). Om den ideella organisationen 
förlorar sin legitimitet mot deras omgivningen kan de risker att finansieringen minskar, vilket 
kan leda till ett sämre främjande av verksamhetens ändamål och syfte (Grahn et al., 2014). 
 
2.2 Att tillämpa ett nytt regelverk 
 
Tidigare studier visar på att tillämpning av ett nytt regelverk kan skapa komplexitet och högre 
grad av svårigheter under övergången och anpassningsprocessen till ett nytt principbaserat 
regelverk (Agoglia et al. 2011; Albu et al., 2014; Bradbury & Schröder, 2012; Collins et al, 
2012). Ablu et al, (2014) studier handlar om implementeringen av ett nytt regelverk i en ny 
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kontext, och studien handlar specifikt om anpassningsprocessen på landsnivå när ett 
internationellt principbaserat regelverk ska implementeras i ett utvecklingsland. Albu et al, 
(2014) studier har upprättats utifrån institutionell teori se avsnitt 2.6, som hjälper till att 
förklara varför organisationer tenderar att efterlikna varandra och hur detta påverkar 
anpassningsprocessen och redovisningen under övergången mellan regelverk. (Albu et al., 
2014; DiMaggio & Powell, 1983) Studierna visar på att när det nya regelverket inte är 
anpassat till kontexten runt organisationen uppstår en komplex situation, vilket leder till en 
mer komplex och långdragen anpassningsprocess. Men också om beteenden, attityder och 
inställning mot det nya regelverket är negativa kan detta leda till att en svårare 
anpassningsprocess uppstår, och detta kan beskrivas utifrån den institutionella teorin som ett 
tryck på organisationen från omgivningen, se avsnitt 2.6. Om omgivningens inställningar 
istället varit positiva till nya regelverket hade det kunnat underlätta anpassningsprocessen av 
det nya regelverket i kontexten. Studien visar också på att det institutionella trycket kan leda 
till att organisationers ändamål och intressen som skapar legitimiteten mot omgivningen 
måste förändras i takt med tillämpningen av det nya regelverket just för att inte förlora 
legitimiteten, se avsnitt 2.5. (Albu et al., 2014; Deegan, 2002; Frostenson, 2015; Hoque, 
2006) 
 
2.3 Tillämpning av regelbaserade redovisningsstandarder jämfört med 
principbaserade redovisningsstandarder 
 
Tidigare studier har visat på skillnader i utfallet av finansiellrapportering och redovisning 
(Agoglia et al., 2011; Bradbury & Schröder, 2012; Collins et al, 2012). I dessa studier har 
jämförelser analyserats gällande tillämpning av regelbaserade redovisningsstandarder ställt 
mot principbaserade redovisningsstandarder (Agoglia et al., 2011; Bradbury & Schröder, 
2012; Collins et al, 2012). K3-regleverket är uppbyggt på principbaserade 
redovisningsstandarder, medan K2-regleverket är uppbyggt på regelbaserade standarder 
(KPMG International, 2013; PwC 2014). Principbaserade redovisningsstandarder utmärks av 
tydliga avsikter och målsättningar, men där tillvägagångssättet inte alltid är förutbestämt det 
vill säga att en detaljerad vägledning inte finns att tillgå. Istället lämnas en öppenhet för egen 
tolkning som möjliggör anpassning för den enskilda organisationens specifika situation och 
behov. (Bradbury & Schröder, 2012) Studierna visar på att det då ställs högre krav på 
professionen, eftersom professionella bedömningar och tolkningar måste tillämpas löpande 
under arbetet med principbaserad redovisning, vilket leder till striktare och ytterligare krav på 
professionen (Collins et al, 2012). Regelbaserade redovisningsstandarder är mer konkreta och 
ger en beskrivning om hur och vilket tillvägagångssätt som är lämpligast samt ger en mer 
konkret vägledning som beskriver utförligt vilket resultat som önskas, vilket leder till mindre 
strikta krav på professionen (Bradbury & Schröder, 2012). 
 
Kritiker betonar att ett problem med principbaserade redovisningsstandarder är att de bygger 
på subjektiva bedömningar. Subjektiva bedömningar har visats bidra till en ökad variation i 
resultaten av redovisningen på grund av att professionella bedömningar påverkar 
tillämpningen av redovisningen, vilket leder till en mer splittrad och differentierad finansiell 
rapportering där möjligheten till jämförelse riskerar att förloras. Förespråkare av 
principbaserade redovisningsstandarder menar istället att det särskilt är den välutbildade 
professionen och deras professionella bedömningar som är direkt avgörande för om 
finansiella rapporter bidrar till en god jämförelse eller inte. Flertalet nyligen utförda studier 
som har jämfört tillämpningen av de regelbaserade mot de principbaserade 
redovisningsstandarderna förespråkar samtliga de principbaserade framför de regelbaserade, 
eftersom de visat på att tillämpningen av de principbaserade redovisningsstandarder kan 
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resultera i lägre spridning i de finansiella rapporterna, det vill säga bättre jämförelse och mer 
trovärdiga resultat. (Agoglia et al., 2011; Bradbury & Schröder, 2012; Collins et al, 2012) 
 
2.4 Ideella organisationer  
 
Ideella organisationer finansieras till stor del av likvida bidrag och gåvor från omgivningen, 
och omgivningen utgörs av andra organisationer, företag och allmänheten. Detta leder till att 
ideella verksamheter inte tillåts använda vinsten för eget syfte, dock hindrar inte detta 
möjligheten till att göra likvida vinstresultat men då är det viktigt att vinsten istället ska 
återinvesteras inom den ideella verksamheten, samt att vinsten ska kontrolleras och 
distribueras så att ändamålen som bidragen var ämnade för har uppfyllts. (Grahn et al., 2014; 
Föreningsresursen, 2015) En ideell verksamhet är beroende av finansieringen från 
omgivningen och redovisningen måste upprättas på ett sätt som skapar trovärdighet för 
omgivningen angående hur organisationen hanterar gåvor och bidragen från finansiärerna 
(Grahn et al., 2014; Föreningsresursen, 2015). Strävan som de arbetar efter, det vill säga att 
uppnå trovärdighet hos finansiärerna grundas i viljan att skapa eller upprätthålla legitimiteten 
mot omgivningen och detta för att fortsättningsvis tillgå finansieringen (Grahn et al., 2014; 
Föreningsresursen, 2015; Hoque, 2006). 
 
För att en ideell organisation ska kunna säkerställa att omgivningens förtroende upprätthålls, 
kan de bli certifierade av FRII och kan då använda sig av kvalitetsstämplar som förmedlar att 
deras redovisning är upprättad enligt kraven och riktlinjerna i kvalitetskoden som FRII skapat. 
(Frivilligorganisationernas insamlingsråds, 2016). Guldbrand & Nermans (2010) studier har 
visat på att trotts redovisning enligt FRIIs kvalitetskod är det svårt att uppnå en redovisning 
som beskriver hur den ideella verksamheten använt sina gåvor och bidrag, och därav riskerar 
trovärdigheten ändå att gå förlorad. Guldbrand & Nerman (2010) har ifrågasatt om det är så 
att FRII verkligen hjälper organisationerna, eller om det är så att de hindrar ideella 
organisationer från att på egen hand hitta bättre lösningar på att förmedla trovärdighet till 
finansiärerna.  
 
2.5 Legitimitetsteorin 
 
Legitimitetsteorin är en positiv teori, som syftar till att förklara ideella organisationens 
beteende istället för att tala om hur de ska agera (Deegan, 2002; Hoque, 2006). Teorin är även 
systembaserad, vilket innebär att ideella organisationer antas påverkas av samhällsstrukturen 
de verkar inom, se avsnitt 2.6 (Deegan, 2002; DiMaggio & Powell, 1983; Hoque, 2006). 
Legitimitetsteorin kan förklara hur ideella organisationer är en del av verksamhetens 
omgivning som kan ses som ett sammanlänkat system. Omgivningen är i ständig förändring, 
därav är det viktigt för ideella verksamheter att uppmärksamma förändringar för att behålla 
den legitimitet som skapats. (Deegan, 2002; Hoque, 2006) Exempelvis är det numera 
viktigare att redovisa en ideell verksamhet som är socialt hållbar och som uppfyller ett 
samhällsansvar mot framtida generationer. (Verksamhet, 2015)  
 
Legitimitetsteorin kan förklara varför det både finns sociala och finansiella förväntningar på 
en verksamhet, dessa förväntningar kan beskrivas som kontrakt mellan organisationen och 
omgivningen (Deegan, 2002; Hoque, 2006). Att definiera kontrakten kan vara utmanande och 
i stort handlar det om att organisationen ska leva upp till samhällets och omgivningens 
förväntningar, det vill säga att vara legitima. (Deegan, 2002; Hoque, 2006) Frostenson (2015) 
menar att nya krav och nya förväntningar ofta uppstår kring redovisning och detta skapar en 



	  

	  
	  

7 

strävan för organisationerna att leva upp till de nya förväntningarna just för att fortsätta vara 
legitima, och därmed redovisar de på ett sätt som motsvarar efterfrågan och förväntningarna 
på den information som samhället visats vill veta mer om. (Deegan, 2002; Hoque, 2006)  
Exempelvis så finansieras de ideella verksamheterna till stor del av likvida bidrag och gåvor 
från omgivningen, genom detta skapas en beroende relation mot omgivningen och strävan att 
uppnå legitimitet mot dem växer, se avsnitt 2.4 (Grahn et al., 2014; Föreningsresursen, 2015). 
 
Deegan (2002) belyser att legitimitetsteorin ofta kan associeras ihop med att organisationen 
redovisar ur ett miljö- och socialt perspektiv, men beroende på samhällets efterfrågan kan 
även den finansiella redovisning vara det legitima. Valet att redovisa till större del finansiellt 
eller socialt blir därför viktigt beroende på vad omgivningen anser vara legitimt (Deegan, 
2002; Hoque, 2006). För den ideella verksamheten handlar det om att uppfylla finansiärerna 
förväntningar på redovisningen, se avsnitt 2.4 (Grahn et al., 2014). Redovisningen som 
tillämpas fungerar därför som ett verktyg för organisationen för att skapa legitimitet. (Deegan, 
2002; Hoque, 2006) Detta leder till att legitimitetsteorin kan bidra till att förklara och skapa 
en förståelse för varför organisationer redovisar olika (Deegan, 2002; Frostenson, 2015; 
Hoque, 2006). 
 
När vunnen legitimitet går förlorad till viss del kan legitimitetsgap uppstå och detta sker när 
den uppfattade ideella verksamheten skiljs från hur samhället anser att verksamheten bör vara. 
Det viktiga blir därav att samhället skall uppfatta verksamheten på det sätt som skapar 
legitimitet. Det leder till att det inte är verksamhetens arbete som är det viktiga, utan hur 
arbetet uppfattas, och sedan hur denna uppfattning stämmer överens med det som samhället 
anser vara legitimt. Det anses lättare att upprätthålla redan vunnen legitimitet än att skapa ny 
legitimitet eller att reparera legitimitet som gått förlorad. Tillvägagångssättet en ideell 
verksamhet bör tillämpa för att upprätthålla redan existerande legitimitet är att anpassas efter 
förändringar i samhället. (Deegan, 2002; Hoque, 2006)  Deegan & Unerman (2011) beskriver 
hur institutionell teori ger bredare förklaring till varför ideella organisationer vill vinna 
legitimitet och hur samhället och omgivningen påverkar, se avsnitt 2.6. 
 
2.6 Institutionell teori 
 
Enligt Deegan & Unerman (2011) kan institutionell teori komplettera legitimitetsteorin 
genom att tillsammans så skapas en större förståelse för hur ideella verksamheter reagerar i en 
förändrande omgivning. Både Deegan & Unerman (2011) och DiMaggio & Powell (1983) 
beskriver att organisationer inom samma organisatoriska fält exempelvis bransch eller 
samhällssektor, tenderar att bli mer lik varandra och agera på liknande sätt. Exempelvis så 
strävar flertalet ideella organisationer att redovisa på ett nytt sätt i enlighet med nya K3-
regelverket där de ska redovisa mer än enbart finansiell information, på samma sätt som 
vinstdrivande företag istället strävar att redovisa finansiella resultat och likvid vinst. 
Institutionell teori kan beskriva processen av ökad homogenitet med begreppet isomorfism. 
När verksamheter är nya i det organisatoriska fältet är de oftast differentierade och har olika 
tillvägagångsätt och agerar på olika sätt, men när verksamheterna väl är etablerade utvecklas 
en mer homogen struktur inom branschen, och samtliga börjar likna varandra mer och mer. 
Efterhand uppnår verksamheterna i branschen större homogenitet just för att skapa legitimitet 
gentemot omgivningen.  (Deegan & Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983) 
 
Isomorfism förklaras i tre mekanismer, första är tvingande isomorfism som är resultatet av 
formella och informella krav på ideella organisationer skapade av andra i branschen. 
Tvingande isomorfism består även av förväntningar från samhället som tvingar ideella 
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verksamheter att efterlikna varandra. Det kan handla om krav, lagar och regler som skapas av 
lagstiftare och auktoriteter inom fältet och tvingandet uppstår genom att dessa inte går att 
undvika eller ignorera. (DiMaggio & Powell, 1983) Exempelvis har ideella organisationer 
tidigare tvingas upprätta redovisning enligt ÅRL som är skapad för vinstdrivande företag, 
därav har nya K3-regelverket tagits fram med branschanpassade kapitel för ideell verksamhet 
(Grahn et al., 2014). Andra mekanismen är härmande isomorfism som förklarar att när 
osäkerhet för verksamheter inom branschen uppkommer försöker organisationer härma och 
efterlikna varandra för att finna lösningar på problem. En standardiserad reaktion på osäkerhet 
utvecklas. Tredje mekanismen är normativ isomorfism som i huvudsak kan relateras till 
professionalismen som förklarar att arbetssätt i redovisningen skapas utifrån professionen 
inom det organisatoriska fältet, eftersom de flesta har liknande utbildningar och gemensamma 
nätverk vilket leder till mer likformade tankar och beteenden.  (DiMaggio & Powell, 1983) 
Professionen utgör samtliga arbetande i ideella organisationens avdelningar och inte bara 
tillämparen av redovisningen.  
 
2.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
För att skapa en förståelse för hur den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen har 
tillämpats och tolkats av större ideella organisationer, samt att skapa en förståelse ör 
utmaningar i och med anpassningsprocessen till nya K3-regelverket tar studien avstamp i 
institutionell teori och legitimitetsteorin. Teorierna kan förklara varför ideella verksamheter 
strävar mot att uppnå legitimitet och tenderar att efterlikna varandra. (Deegan, 2002; Deegan 
& Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983; Hoque, 2006) Tidigare studier som 
presenterats i teorikapitlet definierar utmaningen dock i en annan kontext vilket skapar ett gap 
som denna studie syftar att fylla. (Agoglia et al., 2011; Albu et al., 2014; Bradbury & 
Schröder, 2012; Collins et al, 2012; Frostenson, 2015) Figur 1 nedan tydliggör hur den 
teoretiska referensramen kommer vägleda empirin. Figuren utgår från mitten där studiens 
analysenhet presenteras,  analysenheten är nya K3-regelverket med den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen och personens egen tolkning. 

 
 
 

Figur 1: Analysenheten och teoretiska referensramen.  
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3. METOD 
 
Följande kapitel beskriver studiens metod och inledningsvis argumenteras ämnets uppkomst, 
forskningsansats och forskningsstrategi. Vidare beskrivs tillvägagångssätt för insamling av 
empirisk data, dokumentstudien och intervjuer samt att studiens tre olika perspektiv och 
trianguleringen som uppnåtts presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 
trovärdighet och äkthet. 
 
3.1 Ämnets uppkomst 
 
Ämnet identifierades i praktiken av yrkesverksamma tillämpare som arbetat med K3-
regelverket under övergången 2014, och utmaningarna med den nya upplysningen har även 
bekräftats av experter inom redovisning för ideell sektor. Det har visats på att flertalet ideella 
organisationer har misslyckats med tillämpningen, samt att tillämpning av den nya 
upplysningen i förvaltningsberättelsen har visats vara komplext eftersom instruktionerna varit 
bristfälliga. (Grahn et al., 2014) 
 
3.2 Forskningsansats 
 
Nästa steg för studien var fördjupning i tidigare studier för att identifiera det vetenskapliga 
gapet och inbringa studien ett vetenskapligt belägg. Studien upprättades genom en deduktiv 
forskningsansats med inslag av abduktion, eftersom denna studie har baserats på ett växelspel 
mellan vetenskapliga studier och praktisk problematik. (Bell & Bryman, 2011) Att tillämpa en 
deduktiv ansats innebar att studien utgick från den teoretiska referensramen vid insamlingen 
av empiri. Att denna studie också har inslag av abduktion innebar att den empiriska 
insamlingen inte enbart utgick från den teoretiska referensramen utan istället växlade studiens 
tillvägagångsätt för insamling av empirin mellan stöd i den teoretiska referensramen och det 
identifierade praktiska problemet. Studien upprättades med en kvalitativ metod och 
bakgrunden till kvalitativ forskning är att skapa förståelse för den sociala verkligheten och 
göra den tolkningsbar samt att en kvalitativ metod är lämplig när det som undersöks är svårt 
att kvantifiera. Denna studie fokuserade inte på att en stor mängd empirisk data samlats in, det 
väsentliga handlade om varför specifik data valts ut. (Bell & Bryman, 2011) Eftersom att 
syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen har tillämpats och tolkats av större ideella organisationer, samt att 
skapa en förståelse för utmaningar i och med anpassningsprocessen 2014 ansågs den 
kvalitativa metoden mest lämplig. 
 
3.3 Forskningsstrategier  
 
Studien upprättades utifrån ett tolkande synsätt där utgångspunkten var individens egen 
tolkning av världen som gav mening i sociala sammanhang. Tolkningen av världen uppstår 
genom betraktarens ögon och varje individ finner en egen subjektiv tolkning. (Bell & 
Bryman, 2011) Det tolkande synsättet gav oss möjlighet att skapa förståelse för det studien 
avsåg att undersöka, det vill säga när olika personer läser ett och samma regelverk sker 
tolkning och tillämpning på olika sätt. Personernas egna tolkningar av regelverket grundade 
studien och därav förväntades olika svar från personerna som intervjuades. Olika perspektiv 
och tolkningar av den nya upplysningen skapades genom de undersökta personernas olika 
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bakgrunder och positioner i organisationen skiljdes åt, och detta gav djup åt studien. (Bell & 
Bryman, 2011) 
 
3.4 Litteratursökning 
 
Den teoretiska referensramen byggdes upp av artiklar och litteratur inom redovisningsteori, 
vetenskaplig metod och legitimitets- och institutionell teori. Artiklarna har främst sökts via 
Luleå Tekniska Universitets databas för artikelsökning, Scopous samt Google Scholar. 
Sökorden vi tillämpade var: rules-based standards, principles-based standards, ideella 
organisationers redovisning, ideella organisationer, K3-regelverk, legitimitetsteori, 
institutionell teori, förvaltningsberättelse, accounting standards. För att säkerställa studiens 
trovärdighet är artiklarna peer-reviewed och funna i erkända tidskrifter. Årsredovisningarna 
som behandlats under datainsamlingen till dokumentstudien har hämtats via FRII, samt från 
Svenska kyrkans register över upprättade årsredovisningar. Stadgar till uppdelningen av 
kategorier i dokumentstudien har hämtats löpande från de ideella organisationernas egna 
hemsidor. Ytterligare stöd till studien har skapats genom redovisningsupplysningar, 
publicerade branschanpassningar och övriga stödjande redovisningsdokument som återfinns i 
referenslistan. Läsning av sekundärkällor har stärkt den teoretiska referensramen genom att 
bidra med kompletterande kunskap. 
 
3.5 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingsmetoden utgjordes av en dokumentstudie där olika ideella organisationers 
förvaltningsberättelser och främst tillämpningen av den nya upplysningen undersöktes. Det 
första året som större ideella organisationer skulle tillämpa nya K3-regelverket var 2014, och 
årsredovisningarna hämtades från detta år eftersom syftet med studien var att undersöka 
tillämpningarna av den nya upplysningen specifikt för år 2014 som var övergångsåret. 
Årsredovisningarna valdes ut via ett bekvämlighetsurval hämtade från FRII och Svenska 
Kyrkans register för årsredovisningar och anledningen till att dessa valdes som källa var den 
lättillgängliga accessen (Frivilligorganisationernas insamlingsråds, 2016). Tre kategorier 
skapades till dokumentstudien utformat efter verksamheternas stadgar och dessa kategorier 
utgjordes av; hjälporganisationer, stadsmissioner och trossamfund. I de utvalda 
organisationernas stadgar framgick det att organisationerna är ideella föreningar, och  
organisationens stadgar beskriver den ideella verksamhetens ändamål och hur arbetet ska 
bedrivas (Skatteverket, 2016). Stadgarna ger även en beskrivning av organisationens interna 
regler och hur organisationen praktiskt ska arbeta (Skatteverket, 2016). Dokumentstudiens 
underlag finns bifogat i Bilaga 1. Samtliga årsredovisningar i studien var hämtade från år 
2014 och inom varje kategori har fem ideella organisationer undersökts och resonemanget 
sammanfattas i tabell 1 nedan.  
 

TABELL 1: Ideella organisationer som ingår i studien. 
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I studien genomfördes intervjuer med fem personer som arbetat med tillämpningen av den 
nya upplysningen under 2014, intervjuguiderna finns bifogade i Bilaga 2 och 4. Även en 
expert inom redovisning för ideell sektor har intervjuats och intervjuguiden finns bifogade i 
Bilaga 3. I studien tillämpades en semistrukturerad intervjumetod och intervjuguider med 
specifika teman som hjälpte att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna. 
Temafrågorna i intervjuerna gav frihet till de intervjuade personerna att utforma svar utifrån 
sina perspektiv. Intervjuerna utformades i enlighet med det tolkande synsättet som studien har 
tagit avstamp i och intresset riktades mot de intervjuandes egna tolkningar och uppfattningar 
av den nya upplysningen. (Bell & Bryman, 2011) Intervjuerna utfördes via Skype och telefon 
för att få en god förståelse för helheten om hur tillämparna tolkat den nya upplysningen.  
 
3.5.1 Perspektiven som ingår i studien 
 
Dokumentstudien och intervjuerna gav studien olika perspektiv. De första perspektivet 
utgjorde dokumentstudien som tillförde ett jämförelseunderlag, de andra perspektivet var 
tillämparens som gav förståelse för identifierade utmaningar i tillämpningen av den nya 
upplysningen. De tredje perspektivet var expertens som gav kunskap och skapade djupare 
förståelse för problematiken. Tillsammans utgjorde dessa tre perspektiv; dokumentstudiens 
exempel, tillämparens- och expertens-perspektiv ett underlag som skapade förståelse för 
tillämpning och tolkning av K3-regelverket och den nya upplysningen vid övergången 2014. 
Studiens olika perspektiv sammanfattas i Tabell 2 nedan.  
 

TABELL 2: Perspektiven som ingår i studien.  
 

 
 

3.5.2 Triangulering 
 
I en vetenskaplig studie kan triangulering tillämpas vilket innebär att flera metoder, 
tillvägagångsätt eller perspektiv används. Eftersom denna studie var genomförd med ett 
tolkande synsätt och en kvalitativ metod kan resultatet anses vara subjektivt, detta motverkas 
genom trianguleringen som gjorde att det empiriska resultatet i studien kunde kontrolleras 
mellan de olika perspektiven. Detta stärker studiens trovärdighet eftersom resultatet med en 
större sannolikhet speglar verkligheten. (Bell & Bryman, 2011) Studiens triangulering 
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utgjordes av de tre olika perspektiven; dokumentstudiens exempel, tillämparens- och 
expertens-perspektiv.  
 
3.6 Analysmetod 
 
Dokumentstudien och intervjuerna genomfördes för att uppfylla syftet med studien som var 
att skapa en förståelse för hur den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen har tillämpats 
och tolkats av större ideella organisationer, samt att skapa en förståelse för utmaningar i och 
med anpassningsprocessen till ett det nya principbaserade K3-regelverket 2014. 
Analysenheten utgjordes av den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen i K3-regelverket 
och personens egen tolkning. Goda och bristfälliga exempel identifierades och jämfördes i 
analysen för att finna likheter och skillnader. Exemplen jämfördes med ett tolkande synsätt 
för att nå nyanserade reflektioner och generaliseringar med syftet att skapa förståelse för 
anpassningsprocessen och tillämpningen utifrån personernas egna tolkningarna. 
Resonemanget presenteras i figur 2. 
 

 
Figur 2: Analysens tillvägagångssätt.  

 
Goda exempel på hur den nya upplysningen har tillämpats kännetecknas enligt studien av att 
flertalet av kriterierna nedan var uppfyllda: 
 

- Att den nya upplysningen var upprättad efter en baslinje, som mätte och 
redogjorde för utgångsläget, och mot vilken förändring kunde stämmas av 
(Grahn et al., 2014). 
 

- Att ideella verksamhetens ändamål för år 2014 definierats, samt att en utförlig 
och överskådlig beskrivning av vad som åstadkommits under gångna året 
framgått (Grahn et al., 2014).   
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- Att sociala effekter som uppbringats i samhället av ideella verksamheten ska 
på lång och kort sikt ha beskrivits. Hänvisning till externa publikationer var ett 
komplement för djupare beskrivning (Grahn et al., 2014).  

 
Om tillämpningen av den nya upplysningen inte uppfyllde kriterierna för goda exempel, 
definierades övriga som bristfälliga i studien. Bristfälliga exempel saknade en baslinje och 
därav kunde inte förändring stämmas av samt att utelämning av den nya upplysningen eller 
kopiering av tillämpningsexempel var identifierade som bristfälliga exempel.  
 
3.7 Metodproblem 
 
Under studiens arbetsprocess har vi reflekterat kring de utmaningar som kan ha påverkat 
resultatet. Mason (1996) menar att när kvalitativ metod tillämpas kan trovärdighet och äkthet 
användas istället för validitet och reliabilitet. Trovärdighet innebär att studiens resultat och 
verkligheten ska stämma överens, och äkthet innebär att studien ska kunna genomföras igen 
och ge samma resultat. (Bell & Bryman, 2011). 
 
Att uppnå mättnad i studiens empiriska insamling var en viktig del för resultatet. Mättnad 
handlade om att nå tillräcklig information som uppfyllde studiens syfte och besvarade 
forskningsfrågorna. För att definiera när mättnad uppnåtts i studien testade vi att undersöka 
ytterligare förvaltningsberättelser för att se om dessa kunde bidra med mer nyanserad 
information. När så inte var fallet, identifierades rätt antal dokument för att uppnå 
trovärdighet åt studien och det resulterade i femton dokument. Problem uppstod eftersom det 
var svårt att få tag på rätt personer att intervjua, eftersom vi sökte specifikt ansvariga personer 
som upprättat den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen 2014. Anledningarna bakom 
begränsad access var att personerna vi sökt hade avslutat sina tjänster, var sjukskrivna eller 
inte fann intresse att avsätta tid för intervjun. Genom påstridighet fick vi tag på ett antal 
personer från olika organisationer som bidrog med kvalitativ data till studiens trovärdighet 
och gav mättnaden vi eftersökte, detta påverkade därför inte resultatet negativt. Eftersom 
studien var genomförd genom en kvalitativ metod kan resultatet anses ha blivit subjektivt, 
men detta motverkas genom trianguleringen som gjorde att det empiriska resultatet i studien 
kunde kontrolleras mellan de tre olika perspektiven och detta stärkte studiens trovärdighet 
eftersom resultatet med en större sannolikhet speglar verkligheten. 
 
Studiens resultat kan ha påverkats av kursens tidsram som utgjorts av tio veckor. Tidsbristen 
har begränsat studiens omfattning, om mer tid givits hade studiens omfattning kunnat 
utvecklas ytterligare. Genom god tidsplanering och framförhållning har vi lyckats disponera 
tiden och finna tillräcklig empiri som uppfyllt studiens syfte och besvarade 
forskningsfrågorna. God tidsplanering har skapat utrymme till en djup analys. Detta gav 
studien äkthet då generaliseringar i goda och bristfälliga exemplen kunde bekräftas utifrån vår 
studies olika perspektiv, detta gav slutsatserna mer trovärdighet och forskningsfrågorna kunde 
besvaras.  
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4. EMPIRI 
 
Detta kapitel beskriver den empiriska datan som samlats in för att skapa en förståelse hur den 
nya upplysningen i förvaltningsberättelsen har tolkats och tillämpats av större ideella 
organisationer 2014, samt att skapa större förståelse för utmaningen som de mött i och med 
anpassningsprocessen av det nya K3-regelverket. Skillnader och likheter synliggjordes och 
förvaltningsberättelsens nya upplysning sätts i fokus från flera olika perspektiv. 
 
4.1 Goda exempel på tillämpning av den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen 
 
I studien har goda exempel identifierats och dessa är; Stockholms stadsmission, Bris, Svenska 
kyrkan i Göteborg, Göteborgsräddningsmission, Västerås stadsmission och Hjärt- och 
lungfonden. I detta avsnitt presenteras vidare läsning om dessa goda exempel. Det som 
kännetecknar en god tillämpning är att texten i förvaltningsberättelsen på ett tydligt sätt 
uttrycker den nya upplysningen om “hur föreningens ändamål främjats under 
räkenskapsåret”. Hur detta uttrycks i texten är väldigt varierande och har tolkats av 
personerna på olika sätt. En gemensam nämnare är när läsaren tydligt kan förstå ideella 
organisationens ändamål för 2014, och läsaren förstår vad som åstadkommits för att främja 
ändamålen samt vilka effekter detta skapat ute i samhället på kort och lång sikt. Ett annat bra 
exempel är när organisationen valt att presentera en kortare överskådlig beskrivning av vad 
som främjat ändamålen för det gångna året, och sedan hänvisat till läsning i externa 
publikationer exempelvis till effektrapporter och verksamhetsberättelsen. Ett exempel på en 
god tillämpning visas i Figur.3. 
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Figur 3: Utdrag ur Stockholm Stadsmission årsredovisning, en god tillämpning. 
Anpassad efter Stockholm Stadsmission (2014, s. 30) 

 
En av förvaltningsberättelserna som utmärkts är Stockholms Stadsmission, som på ett tydligt 
och välformulerat sätt uttryckt löpande i texten hur missionens ändamål har främjats under det 
gångna året (Stockholms stadsmission, 2014). Under första rubriken “Allmänt om 
verksamheten”, i första stycket, lyfter de fram ideella föreningens ändamål “utifrån en kristen 
grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka 
samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran” (Stockholms stadsmission, 
2012, s. 30). Längre fram i stycket ges en övergripande beskrivning över hur finansieringen 
gått till och läsaren hänvisas till nästa rubrik “För att uppfylla ändamålet har följande gjort 
under 2014” (Stockholms stadsmission, 2014, s. 30-31) Här listas i punktform indelat i 
underkategorier vad som uppnåtts och vad som utförts under 2014. I första stycket hänvisas 
läsaren till en extern effektrapport som djupgående beskriver främjandet av organisationens 
ändamål (Stockholms Stadsmission, 2015). Hänvisning ges även till en utförlig 
verksamhetsberättelse där ytterligare beskrivning av verksamheten ges (Stockholm 
stadsmission, 2014). Överlag är förvaltningsberättelsen beskrivande, utförlig och har en 
förankring till nya K3-regelverkets instruktioner. Samtidigt upplevs tillämpningen välarbetad 
och en tydlig marknasföringslinje framgår, vilket innebär att texten löpande marknadsför 
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organisationens verksamhet. Denna tillämpning visar på ett tydligt exempel där förändring 
kan stämmas av.  
 
Bris - Barnens rätt i samhället har en tydlig tillämpning som utmärks i studien. Den nya 
upplysningen upplevs beskrivas löpande i förvaltningsberättelsen. De har skapat en rubrik 
som namngivits enligt “Vad har Bris åstadkommits så här långt” (Bris, 2014, s. 4), under 
rubriken följer en beskrivning om vad organisationen åstadkommit under det gångna året. 
Exempelvis kan läsaren få insikt om hur viktigt arbetet med bemötande av barn är, samt en 
beskrivning om utbildningar som organisationen utfört under 2014 som underlättar för 
bemötandet av barn. Genom dessa utbildningar har organisationen lyckats nå ut till cirka 5000 
vuxna som arbetar med barn och minskat risken för låg kunskapsnivå om bemötande av 
utsatta barn. På detta sätt beskriver Bris vilket ändamål verksamheten haft och hur de under 
året uppfyllt ändamålen. Ett annat ändamål som framgår är att de ska finnas till hands för 
utsatta barn, Bris besvarar därför varje dag cirka 70 samtal från barn. (Bris, 2014) Bris 
besvarar inte frågan om vilken effekt arbetet haft, utan menar istället att motsatt fråga ska 
ställas “Vad skulle hända om vi inte gjorde de vi gör?” (Bris, 2014, s. 5) - vilket är en 
hypotetisk och viktig fråga och tillämpningen fångar läsarens intresse genom att spela på 
känslor. Exempelvis skulle detta medföra att cirka 70 stödsamtal per dag till utsatta barn 
uteblev, vilket tyder på att verksamheten främjar ett viktigt syfte, varje dag och varje år, och 
genom det främjas ändamålen genom att uttrycka effekten menar organisationen. (Bris, 2014) 
Ett exempel på tillämpningen visas i Figur 4. 
 

 
 

Figur 4: Utdrag ur Bris årsredovisning, en god tillämpning. 
Anpassad efter Bris (2014, s. 5) 

 
Svenska kyrkan i Göteborg visar också på god tillämpning där läsaren kan skapa en god 
bild av verksamheten och omgivningen eftersom årsrapporten är kompletterad med informativ 
marknadsföring och välarbetad layout. I andra stycket i förvaltningsberättelsen beskrivs det 
att från 2014 har nya K3-regelverk tillämpats, och det är första året som tillämpningen sker 
vilket har medfört förändringar i redovisningen. (Svenska kyrkan i Göteborg, 2014) I första 
stycket beskrivs församlingens grundläggande uppgifter och olika ansvarsområden 
presenteras samt en beskrivning om hur dessa utförs. I slutet av stycket beskrivs “Ändamålet 
främjats genom att det i församlingarna firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver 
bedrivs ett stort antal aktiviteter, exempelvis konfirmandundervisning, barn- och 
ungdomsgrupper, leva vidaregrupper, besöksverksamhet och själavårdssamtal, för att 
uppfylla den grundläggande uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravnings 
lagen.” (Svenska kyrkan i Göteborg, 2014, s. 24). Texten är författad i en snarlik utformning 
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som Svenska Kyrkans Redovisningskommitté rekommenderar och exemplifierar (Svenska 
Kyrkans Redovisningskommitté, 2015). Fast än att tillämparen härmat visar tillämparen på 
god tolkning när de förankrat den introducerande marknadsföringstexten med hur ändamålet 
främjats under året och hänvisat till verksamhetsberättelsen och övriga publikationer.  
 
Göteborgs räddningsmissions förvaltningsberättelse inleds med att första rubriken beskriver 
“Året som gått 2014” (Göteborgs räddningsmission, 2014, s. 46), vilket är en redogörelse för 
verksamheten och vad de önskar att åstadkomma i samhället och det framgår tydligt vad 
ändamålen är. Det inledande stycket avslutas med en beskrivande punktlista där rubriken 
leder läsaren till “Organisationen har under 2014 fullföljt sitt ändamål och uppdrag bland 
annat genom att:” (Göteborgs räddningsmission, 2014, s. 46). Dessa övergripande punkter 
beskrivs ingående och specifikt under nästkommande rubrik “Viktiga händelser under året” 
(Göteborgs räddningsmission, 2014, s. 46-48), där texten är uppdelad i underrubriker efter 
årets månader. Beskrivning av vad ändamålen är och hur dessa har främjats under det gångna 
året är av enklare struktur men innehållet är välformulerat, samtidigt som texten följer nya 
K3-regelverkets anvisningar. Marknadsföringen framgår starkt, även om den nya 
upplysningen inte är lika utvecklad som i Stockholms stadsmissions årsrapport (Göteborgs 
räddningsmission, 2014; Stockholm stadsmission, 2014). Ett exempel på tillämpningen visas i 
Figur 5. 

 
 

Figur 5: Utdrag ur Göteborgs stadsmission årsredovisning, en god tillämpning. 
Anpassad efter Göteborgs räddningsmission (2014, s. 46) 
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Västerås Stadsmissions förvaltningsberättelse inleds i första stycket “Allmänt om 
verksamheten” med en beskrivning för ändamålen “..utifrån den kristna grundtanken om 
varje människas värdighet bedriva social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk 
och kriminalitet, för människor i behov av sysselsättning samt för utsatta barn och 
ungdomar” (Västerås stadsmission, 2014, s. 1). I nästa stycke under samma rubrik följer en 
utförlig men koncist beskrivning om verksamhetens olika delar och hur dessa främjat 
ändamålen. Ett exempel på detta är “För människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet är 
navet Dagverksamheten på Sturegatan 22. Under 2014 har cirka 70 personer kommit till 
verksamheten varje dag. Verksamheten erbjuder… ” (Västerås stadsmission, 2014, s. 1). 
Vidare beskrivs vad som ytterligare erbjuds av verksamheten och hur det främjat ändamålen 
under året “Knutet till Dagverksamheten finns ett vuxenteam som arbetar med det 
motiverande och systemstödjande arbetet.” (Västerås stadsmission, 2014, s. 1). Västerås 
stadsmission har lyckats skapa en tydlig förankring med nya K3-regelverket, där de 
regelbundet återgår till att berätta vad som åstadkommits under året. Årsrapporten håller en 
genomgående enkel struktur där marknadsföringslinjen är tydlig, men inte lika utmärkande 
som i Stockholms stadsmissions årsrapport. (Stockholm stadsmission, 2014; Västerås 
stadsmission, 2014) 
 
Hjärt- och lungfonden har lyckats på ett tydligt sätt uttrycka den nya upplysningen genom 
att göra en rubrik innehållande ordet ändamål som leder in på detta och där kan läsaren få 
inblick i hur organisationen utvecklats mot avsedda ändamål. Bland annat står det om Prins 
Daniels forskningsanslag för nya yngre lovande forskare. “Hjärt- och lungfonden vill främja 
återväxten av yngre forskare i Sverige genom att dela ut forskningsanslag riktat till forskare 
under 40 år.”  (Hjärt- och lungfonden, 2014, s. 2). Meningen talar tydligt om för läsaren vad 
det är som avses att främja. Följande finns att tillgå information om att forskningsanslaget 
delats ut under 2014, samt vad forskningen genom anslagen bidragit till. Fler intressanta 
ändamål som främjats beskrivs löpande genom texten. Exempelvis om hur betalda 
forskartjänster delats ut till ett antal forskare runt om på olika universitetssjukhus i Sverige 
och vad arbetet avsåg att leda till. Texten ger slutligen en övergripande bild över vilka 
åtgärder som organisationen vidtagit leder till främjande av ändamålen. Effekterna som 
ideella insatsen leder till i samhället redovisas här på ett bra och tydligt sätt, dock har de inte 
hänvisat till extern fördjupad läsning. (Hjärt- och lungfonden, 2014) 
 
4.2 Bristfälliga exempel på tillämpning av den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen 
 
I studien har  bristfälliga exempel identifierats och dessa är; Piteå församling, Nederluleå 
församling, Umeå Pastorat, Kalmar stadsmission, Sociala missionen, Uppsala stift, Läkare 
utan gränser, Djurens Rätt och Röda Korset. I detta avsnitt presenteras vidare läsning om 
dessa bristfälliga exempel. Det som kännetecknar en bristande tillämpning enligt studien är 
framför allt att texten i förvaltningsberättelsen på ett otydligt sätt, eller inte alls, uttrycker den 
nya upplysningen om “hur föreningens ändamål främjats under räkenskapsåret” (Grahn et 
al., 2014 s. 22). Det som studien uppmärksammat, är att bristfällig tillämpning av den nya 
upplysningen ofta skett i form av kopiering av andras text inom samma kategori. En annan 
bristfällig tillämpning är en direkt hänvisning till externa publikationer utan att upprätta text 
som beskriver ändamålen och främjandet för ändamålen i förvaltningsberättelsen. Detta blir 
bristfälligt eftersom externa publikationer ofta är för omfattande, för att ge läsaren en 
övergripande förståelse om ändamålen och främjande av dessa. Exempel på en bristfällig 
tillämpning visas i Figur 6. 
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Figur 6: Utdrag ur Piteå församlings årsredovisning, en bristfällig tillämpning. 

Källa: Anpassad efter Piteå församling (2014, s. 3) 
 
Flertalet av undersökta trossamfund har i förvaltningsberättelsen bristfälliga exempel på 
tillämpning av den nya upplysningen. Ett genomgående fenomen är härmande och direkt 
kopiering på utformningen, där texten i vissa fall kan vara av bra kvalitet men dock framgår 
inte specifik information om enskilda församlingen, om ändamålen eller främjandet av 
ändamålen. Den ursprungliga texten som kopierats är tillämpningsexemplet i KREDs 
branschanpassning för 2015 (Svenska Kyrkans Redovisningskommitté, 2015). Nedan följer 
beskrivningen av tre exempel; Piteå församling, Nederluleå församling och Umeå Pastorat. 
 
Piteå församling inleder med korta stycken om uppdraget och vilken inriktning som 
församlingen arbetar mot och löpande i dessa stycken framgår en beskrivning om olika delar i 
verksamheten  (Piteå församling, 2014). Vidare leder texten läsaren fram till rubriken 
“Främjande av ändamål” (Piteå församling, 2014, s. 4), där “Ändamålet främjas genom att 
det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver bedrivs ett stort antal 
aktiviteter exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, leva 
vidaregrupper, besöksverksamhet och själavårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande 
uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravnings lagen.” (Piteå församling, 
2014, s. 4). Efter detta följer en tabell med information i form av exakta siffror för det ovan 
beskrivna i en tidsperiod på tre år.  
 
Nederluleå församlings förvaltningsberättelse har en enklare utformning och struktur 
(Nederluleå församling, 2014). Inledningsvis presenteras information om verksamheten och 
organisationen, efter detta följer rubriken “Främjande av ändamål” (Nederluleå församling, 
2014, s. 2). Här tillämpas en snarlik beskrivning som Piteå församling också tillämpat, som 
lyder enligt “Ändamålet främjas genom att det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i 
veckan och på flera ställen. Därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter exempelvis 
konfirmandundervisning, barn - och ungdomsgrupper, musik och körer, leva vidare grupper, 
diakoni och själavårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften. 
Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravnings lagen.” (Nederluleå församling, 2014, 
s. 2). Efter detta följer även här för Nederluleås församling en tabell över det ovan nämnda, 
med ett årsspann från 2010 fram till 2014.  



	  

	  
	  

20 

Även Umeå pastorat har en liknande tillämpning av den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen. Inledningsvis beskrivs organisationen, verksamheten och kyrkliga 
indelningen (Umeå pastorat, 2014). Här följer dock inte rubriken, främjande av ändamål, utan 
rubriken lyder “Verksamhetsinformation” (Umeå pastorat, 2014, s. 3), där tolkningen av hur 
ändamålen har främjats under året beskrivs enligt “Ändamålet främjas genom att det i 
pastoratet firas gudstjänst minst en gång i veckan i varje församling. Därutöver bedrivs ett 
stort antal aktiviteter för att uppfylla den grundläggande uppgiften. 
Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravnings lagen.” (Umeå pastorat, 2014, s. 3). 
Efter detta följer även här, för Umeå pastorat precis som ovan nämnda, en tabell med ett 
årsspann från 2010 fram till 2014. Piteå församling, Nederluleå församling och Umeå pastorat 
visar på nästan identiska tillämpningar av den nya upplysningen. Detta ger inte läsaren 
förståelse för församlingens specifika ändamål och information om vad som uppnåtts under 
året av dessa texter, de fyller inte syftet för den nya upplysningen, det vill säga att förändring 
kan inte stämmas av i tillämpningarna.  
 
Kalmar Stadsmission har en upplevd bristfällig tillämpning på den nya upplysningen, som 
följer en annan utformningsstruktur där inledande stycke beskriver ändamålen “Föreningen 
vilar på kristen grund och har till huvudsakliga ändamål att utifrån en kristen människosyn 
uthålligt och handelskraftigt lindra nöd och utmana till förändring i utsatta livssituationer.” 
(Kalmar stadsmission, 2014, s. 15). Kalmars stadsmission presenterar styrelsen och årets 
ekonomi istället för relevanta händelser som främjat ändamålen och effekterna i samhället. På 
sid 17 i förvaltningsberättelsen kan läsaren få inblick i “Genomförd verksamhet och 
väsentliga händelser 2014” (Kalmar stadsmission, 2014, s. 17-19). Här följer en beskrivning 
om varje del av verksamheten under respektive rubrik där det beskrivs vad som praktiskt 
utfört under årets gång. En punktlista lämnas på “Prioriterade frågor inför 2015” i slutet på 
stycket under varje rubrik (Kalmar stadsmission, 2014, s. 17-19). Det som blir tvetydigt är om 
organisationen har lyckats främja ändamålen som var uppställda inför 2014, eftersom en 
beskrivning av detta saknas.  
 
Sociala missionens tillämpning utmärks som bristfällig till viss del. Inledning under första 
rubriken “Allmänt om verksamheten” (Sociala missionen, 2014, s. 17) presenteras inriktning 
och huvudsakliga uppgifter för verksamheten, löpande beskrivs allmänna och övergripande 
målsättning löpande i en punktlista. Här saknas en specificering över vad ändamålen för 2014 
var och hur dessa främjats. Istället beskrivs verksamhetens inriktningar i olika stycken 
följande på varandra, invävt i texterna framgår det i vissa meningar vad som åstadkommits 
under året 2014, dock är dessa meningar framförallt utformade i ett generaliserade språk där 
syften och händelser gäller i stora drag för hela ideella organisationen. (Sociala missionen, 
2014) Ett exempel på detta är under rubriken “Migrationsarbete inom Råd & Stöd..” (Sociala 
missionen, 2014, s. 18) där står det skrivet att “totalt under året har ca 600 personer fått 
individuell rådgivning, varav hälften inneburit omfattande rådgivningsinsatser.” (Sociala 
missionen, 2014,  s. 18). En närmare förklaring om arbetet som främjat ändamålen specifikt 
för 2014 framgår inte och förankring till en baslinje saknas vilket gör att förändring inte kan 
stämmas av.  
 
Uppsala stifts inleder förvaltningsberättelsen med ett längre sammanhängande kapitel under 
rubriken ”Allmänt om verksamheten” (Uppsala stift, 2014, s. 17) där ingående presentation 
för syfte, uppgifter och olika ansvarsområden av verksamheten framgår. Det som kan liknas 
mest med att försöka uttrycka den nya upplysningen är “Stiftets främjande arbete har 
genomförts inom de fyra prioriterade områden som strategidokumentet för perioden 2012-
2016 anger - andlig fördjupning, ledarstöd, kommunikation och pastoralstrategi med 
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inriktning mot dop och konfirmation.” (Uppsala stift, 2014, s. 17). Dock framgår inte djupare 
redogörelse för specifikt 2014, beskrivningen är istället generell över given tidsperiod. I 
meningen efter ovan nämnda står det “En mera detaljerad beskrivning av det 
främjandearbete som bedrivs återfinns i bifogad verksamhetsredovisning.” (Uppsala stift, 
2014, s. 17). Här väljer Uppsala stift att istället för att lägga till den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen hänvisa direkt till en extern publikation, som är för omfattande och 
lång för att läsaren ska få en övergripande bild av ändamål och främjande av dessa (Uppsala 
stift, 2014).  
 
För hjälporganisationer är det svårare att definiera om exemplen är bristfälliga eller goda. 
Detta beror framförallt på att det är välarbetade årsrapporter med stark förankring i 
marknadsföring och layouten är ofta av avancerad design. Men det som framgår är att den nya 
upplysningen inte är definierad i årsredovisningen på ett tydligt sätt.  
 
Läkare utan gränsers har inte redovisat den nya upplysningen på ett tydligt sätt eftersom 
upplysningen framgår på olika ställen i löpande texten. Läsaren ges inledningsvis en kort 
överblick över 2014 där goda prestationer och andra händelser som följt presenteras dock 
framgår inte hur ändamålen för 2014 har främjats. (Läkare utan gränser, 2014) En 
sammanfattningen av gångna årets händelser beskrivs, exempelvis “Under första halvåret 
2014 förhandlade vi fram vårt nya treåriga avtal med Sida som sträcker sig till 2016” 
(Läkare utan gränser, 2014, s. 18). Sida skulle bidra med finansieringen av arbetet som 
verksamheten vill åstadkomma under kommande tre åren. Vidare finns att läsa om fler 
händelser som ägt rum under året, exempelvis om påverkansarbetet, som under 2014 
fokuserat på hiv/aids, multiresistens tuberkulos, vaccin och humanitära utmaningar. Inom 
dessa områden har Läkare utan gränser expertkunskaper och kunde vid ett seminarium, 
förmedla kunskaperna vidare till riksdagen. På detta sätt har ändamålen för påverkansarbetet 
främjats eftersom organisationen lyckats sprida kunskap. (Läkare utan gränser, 2014) 
Tillämpningen blir bristfällig eftersom kriterierna för god tillämpning inte uppfylls, samt att 
en förankring till en baslinje saknas och förändring inte kan stämmas av.  
 
Djurens rätt har en bristfällig tillämpning och under rubriken “Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång” (Djurens rätt, 2014, s. 2) finns spår av vad 
som ska beskrivas i den nya upplysningen. Ett exempel är arbetet med en “ägg-kampanj” som 
nu 2014 lett till att ytterligare två matkedjor gått med på att bli buräggsfria och nu är det 
endast två matvarukedjor i Sverige som återstår från att alla är buräggsfria. Detta kan tolkas 
som främjande av ändamålen. Under 2014 har “min röst för minkarna” varit en 
huvudkampanj och med arbetet som lagts ner kring exempelvis pälsdjursdemonstrationer har 
goda resultat visats upp. Opinionen mot pälsdjursfarmning har under året ökat från att 7 av 10 
svenskar vill införa förbud till att nu bli 8 av 10 svenskar. På sikt leder detta till främjande för 
ändamålen eftersom organisationens mål är ett pälsfritt samhälle. (Djurens rätt, 2014) Dock 
saknas en baslinje och tydlig marknadsföring, samt att ingen hänvisning sker till externa 
publikationer. 
 
I Röda korsets förvaltningsberättelse framgår inte tydlig information om den nya 
upplysningen. Under “Väsentliga händelser under räkenskapsåret” kan läsaren skapa 
förståelse för väsentliga händelser under 2014. Exempelvis under krisen i Syrien har Röda 
Korset 2014 bidragit med 47,1 miljoner kronor dock framgår det inte om verksamheten 
uppnått ändamålen som avsetts att uppnå med arbetet i Syrien. (Röda korset, 2014) Läsaren 
kan i externa publikationer och i verksamhetsberättelsen skapa en god förståelse för Röda 
Korsets ändamål, men en text upprättad för en kortare redogörelse om detta saknas i 
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förvaltningsberättelsen, vilket gör tillämpningen bristfällig även om marknadsföringen är god 
med kompletterande material bifogat i årsrapporten. 
 
4.3 Redovisarens perspektiv på tillämpning av den nya upplysningen 
 
Patrik Samin arbetar som kanslichef i Nederluleå församling och är upprättaren av den nya 
upplysningen 2014. Tillämpningen för Nederluleå församling tillhör bristfälliga exemplen i 
studien. Samin berättar att vid bytet av regelverk 2014 tillkom flertalet förändringar i 
organisationen, bland annat Samin var nyanställd. Förändringarna bidrog till att den nya 
upplysningen upprättades med svagare karaktär. 2014 startade Nederluleå ett samarbete med 
Svenska kyrkans ekonomibyrå, Servicebyrån och Samin berättar att 
kommunikationssvårigheter uppstod mellan Servicebyrån och församlingen, följden blev att 
den nya upplysningen författades med en regelmässig tyngd. Samin berättar att de inte har 
några kompletterande texter till årsredovisningen som beskriver ideella insatsen men att detta 
är nästa utvecklande steg för verksamheten. För att författa den nya upplysningen på ett bra 
sätt anser Samin att regelverket bör utvecklas, vad som saknas är detaljerade beskrivningar 
samt en tydlighet över hur upprättandet ska gå tillväga. 
 
Katariina Groth arbetar som controller för Bris – Barnens rätt i samhället, och hade vid 
2014 god insyn i tillämpningen av den nya upplysningen. Bris tillämpning tillhör goda 
exemplen i studien. Groth berättar att vid upprättandet tog de stöd av FRII´s mall för 
årsredovisning, samt att texten i förvaltningsberättelsen är ett samarbete mellan flera olika 
enheter hos Bris, där främst ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen 
samarbetar. Groth berättar att de strävar efter synergieffekter i förvaltningsberättelsen, 
effektrapporten och kvalitetskoden från FRII. Sedan arbetar de med att väva samman detta 
material med kommunikationsmaterial som redan finns producerat hos dem, på så sätt kan de 
återanvända vissa delar eller använda delar som stöd för att utveckla andra texter och 
upplysningar. Innan nya K3-regelverket tillkom, författades en separat verksamhetsberättelse 
för att komplettera årsredovisningen och där beskrevs verksamhet som bedrivits på en djupare 
nivå.  
 
Maria Frykberg är ekonomichef på Svenska kyrkan i Göteborg, och tillämpningen tillhör 
goda exemplen i studien och Frykberg var delaktig i upprättandet av den nya upplysningen 
2014. Frykberg berättar att de använde KREDs branschanpassning vid upprättandet av den 
nya upplysningen, samt att tabellens utformning är också anpassad från KRED. Vidare 
berättar Frykberg att de hänvisar till externa publikationer för att förmedla vilka effekter 
verksamheten har på samhället, exempelvis via församlingsblad och hemsidan. På frågan om 
någonting saknas, svarar Frykberg att K3-regelverket inte ger närmare vägledning om hur 
tillämpning av ”hur ändamålet har främjats” ska gå till och därför tycker Frykberg att det 
skulle varit till hjälp om regelverket hänvisade till branschanpassningar som utformas av 
branschorganisationer på en lämplig nivå och till följd blir innehållet jämförbart inom 
branschen.  
 
Kristina Peterson, är ekonomichef på Svenska Kyrkans ekonomibyrå, Servicebyrån. 
Peterson har under anpassningsprocessen till nya K3-regleverket arbetat med Umeå 
Pastorats årsredovisning och tillämpningen tillhör bristfälliga exempel i studien. Peterson 
upplevde att nya redovisningstekniska arbetet tog mycket tid, exempelvis omräkningen av 
anläggningstillgångar och påverkade upprättandet av den nya upplysningen. Peterson berättar 
att de upptäckte för sent att tillämpningen av den nya upplysningen var problematisk och det 
mest problematiska var tillgång till rätt information från kunderna, det vill säga från de 
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enskilda församlingarna. Peterson påpekar att Servicebyrån inte har insikt i djupare 
information om församlingarnas verksamhet. Kommunikationssvårigheter gjorde att ett gap 
uppstod mellan Servicebyrån och församlingen där församlingen också upplevde att det var 
svårt att förstå vilken information Servicebyrån sökte. Gapet gjorde att tillämpningen 
försvårades och resultatet blev inte fullständigt.  
 
När Servicebyrån arbetat utifrån nya K3-regelverket har PwCs  branschanpassning tillämpats 
samt branschanpassningen från KRED, dock upplever Peterson att KRED kan vara 
begränsande och reducerar en del av helhetsperspektivet. Peterson anser att om Svenska 
Kyrkan tillsammans beslutade om ett lämpligt tillvägagångssätt för den nya upplysningen 
skulle det vara till god hjälp samt reducera osäkerhet och komplexitet. Peterson berättar också 
att praktiska och verklighetstrogna exempel vore intressant att få tillgång till för att se hur 
andra ideella organisationer tillämpat den nya upplysningen. Peterson menar att samarbete 
mellan avdelningarna är högst nödvändigt vid författandet, och 2014 gjordes inte det i flertalet 
församlingar och utfallet synliggörs i årsredovisningarna där dessa texter är exakt likadana 
och kopiering av exemplet från KRED har tillämpats. För att skapa legitimitet mellan 
verksamheten och omgivningen anser Peterson att det är viktigt att organisationen kan 
förmedla vad som åstadkommits på ett språk som alla kan förstå. Inom Svenska Kyrkan 
används olika kyrkliga begrepp för att beskriva verksamheten, det som glöms bort är att 
flertalet personer i samhället inte har kunskap om vad begreppen har för betydelse. Kyrkans 
roll har förändrats över tid, och idag tar Svenska Kyrkan förändrad och större plats i 
samhället. I och med detta förändras förväntningarna på innehåll och information i 
årsredovisningen hos Svenska Kyrkan. Innehållet måste vara lättläst och täcka det som 
efterfrågas av medlemmar och övriga intressenter. Peterson menar att det är en viktigt att 
fråga vad ideella organisationens medlemmar vill skapa insikt inom och läsa om. Här kan 
vara viktigare att inte bara tala om antalet gudstjänster som ägt rum under året utan att även 
skriva om annan aktuell och växande verksamhet som exempelvis flyktingverksamheten. 
Avslutningsvis talar Peterson om att Svenska Kyrkans tar medlemmarna för givet, eftersom 
flertalet personer skrivs in automatiskt som medlemmar av föräldrarna. När medlemmarna 
fyller arton år väljer många att stanna kvar utan att reflektera om varför, och många går ur för 
att dessa personer inte känner till förändrade rollen som Svenska Kyrkan har i samhället 
exempelvis omfattande krishantering. Peterson anser att Svenska kyrkan bör åtgärda detta 
genom att fråga vad medlemmarna vill veta om verksamheten, och det måste läggas som 
grund för att på ett bättre sätt klä finansiella tal i årsredovisningen i ord. På så sätt kan en 
lättläst och kommunikativ årsredovisning skapas avslutar Peterson. 
 
4.4 Expertens perspektiv på tillämpning av den nya upplysningen 
 
Wilkens berättar att ett av de viktigaste verktygen för att lyckas med tillämpningen är att 
upprätta en baslinje för verksamheten. Baslinjen skapar en utgångspunkt som organisationen 
kan använda för att tolka och mäta vilken effekt som har uppnåtts och hur verksamheten har 
utvecklas under året, samt upprätta jämförelser mot föregående år. Wilkens menar att största 
utmaningen vid övergången till nya K3-regelverket var att beskriva den nya upplysningen 
enligt en baslinje. Kvalitéerna på utfallen har kommit att bli varierande och detta är något som 
bör räknas med eftersom en anpassningsprocess uppstår vid tillämpning av ett nytt regelverk, 
anpassningsprocessen kan pågå mellan tre till fem år. Wilkens berättar att 
Bokföringsnämnden har givit begränsad information om hur den nya upplysningen ska 
upprättas, då ursprungliga lagstiftningen kommer från ÅRL, skapad för avkastningsstiftelser 
där syftet för verksamheten ska förklaras i förvaltningsberättelsen. För en avkastningsstiftelse 
blir det en enkel uppgift då verksamheten är mindre komplex, det vill säga att en 
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avkastningsstiftelses enda syfte är att dela ut stipendium, att upprätta en text om detta är både 
okomplicerat och konkret. Däremot för Svenska Kyrkans del blir det inte en enkel uppgift då 
Svenska Kyrkan har en större spridning i verksamheten. Med större spridning på 
verksamheten ökar komplexiteten i upprättandet av den nya upplysningen och Wilkens menar 
att detta skapar en process om ständig förbättring och beroende på hur stor spridning 
verksamhetens olika delar har blir tidsperioden för processen av olika längd. Wilkens berättar 
om ett exempel, Stockholms stadsmission som har reducerat komplexiteten genom att härma 
en vinstdrivande företagsstruktur vid konstruktion av det ideella arbetet. De har tillämpat ett 
schema för ideellt anställd personal och kan genom detta redovisa nerlagd ideell arbetsinsats 
och vad det lett till för samhällseffekter vilket underlättar upprättandet av den nya 
upplysningen och baslinjen.  
 
Wilkens talar om att tillämpning av nya K3-regelverket är att föredra framför K2-regelverket 
om verksamheten är komplex. K2-regleverket är ett styrt regelverk, och passar därav inte 
ideella organisationer som behöver utrymme att forma redovisningen efter verksamheten. 
Wilkens talar om att den nya upplysningen skiljs från ursprunglig finansiell information som 
vanligtvis redovisas. Regelverken är utformande efter ÅRL som upprättades år 1995, enligt 
ÅRL är likvida resultatet det intressanta, men också frågan om verksamheten gjort vinst eller 
inte. Wilkens menar att det intressanta för en ideell verksamhet inte är det finansiella 
resultatet utan vad verksamheten åstadkommit under året och samhällseffekterna som skapats 
utav detta. Wilkens menar också att det finns mer intressanta delar som bör redovisas inom 
ideell sektor, som exempelvis redovisning av det sociala ansvaret. Wilkens berättar om en 
ändring i ÅRL som träder i kraft inom en snar framtid, där mer strikta regler om hur 
redovisning av socialt ansvar ska tillämpas. ÅRL riktas mot vinstdrivande företag men detta 
kommer även gälla för ideella organisationer trotts att det inte står skrivet i lagtext att detta 
ska redovisas för ideella sektorn. Här menar Wilkens att det handlar om att anpassa 
redovisningen efter förväntningarna från samhället. Härmande av vinstdrivande företag 
skapas då redovisningen utgår från samma lagstiftning, exempelvis startar klassisk finansiell 
rapport med en resultaträkning som är upprättad för vinstdrivande företag. Wilkens belyser att 
det finns två tecken som talar om för läsaren att en årsredovisning är upprättad av en ideell 
organisation, det är att syftet för verksamheten finns med i förvaltningsberättelsen samt att 
timmarna för de ideella arbetet redovisats i en not. Det finns dock ingen beskrivning om hur 
detta ska redovisas, och därav har utfallet landat i ett brett spann på tillämpningen och 
detaljnivån skiljs märkbart mellan organisationerna. Varför det skiljs åt återkopplas till det 
som nämnts tidigare berättar Wilkens, mer komplexa verksamheter möter ökad svårighet i att 
redovisa det ideella arbetet.  
 
Wilkens bekräftar det som Peterson också konstaterat att det blir allt viktigare att ställa frågan 
om vad medlemmarna vill läsa om i årsredovisningen och därför bör ideella organisationer 
fundera över vad medlemmen vill veta. Det är viktigt att ta reda på vad omgivningen vill 
tillgå för information, för att på så sätt upprätta en årsredovisning med hög grad av 
transparens. Wilkens förklarar att transparens är viktigt att eftersträva för en ideell 
organisation eftersom det är viktigt att tala om vad de insamlade pengarna går till. För att 
skapa transparens behövs tydlighet och tillgänglighet för medlemmarna och därför bör 
komplettering i externa dokument samt förklarande information om verksamheten finnas i 
anslutning till årsredovisningen. För att skapa en hög grad av legitimitet menar Wilkens att 
det behövs kompletterande dokument som publiceras med årsredovisningen eftersom 
årsredovisningen enskilt är begränsad och standardiserad. Samtidigt behövs den nya 
upplysningen för att läsaren ska få en översiktlig bild av vad verksamheten åstadkommit 
under året, och vidare bör den nya upplysningen hänvisa till djupare texter menar Wilkens. 
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5. ANALYS  
 
I detta kapitel ställs empiri mot teori och skapar förståelse för utmaningen som större ideella 
organisationer mött i och med anpassningsprocessen och tillämpningen av den nya 
upplysningen. Analysen inleds med goda och bristfälliga exempel som avser att förklara vilka 
utmaningar som uppstått och varför. Fokus ligger vid att analysera hur tolkning och 
tillämpning skett av ideella organisationer och skapa förståelse för hur och varför tolkningar 
blir olika då utgångpunkten är den samma.  
 
5.1 Goda och bristfälliga exempel på hur ideella organisationer har 
tillämpat den nya upplysningen 
 
Generellt inom de goda exemplen uppnår tillämpningarna kriterierna, och i vissa utmärkande 
fall har innovativa tolkningar gjorts som kännetecknas av nytänkande och kan förklaras av 
viljan att uppnå legitimitet gentemot finansiärerna. Ideella organisationer är beroende av 
finansiärer för att bidragen utgör verksamhetens likviditet och utan bidragen kan ideella 
verksamheten inte existera. För att behålla finansiärerna måste verksamhetens arbete och 
ändamål uppfylla finansiärernas förväntningar, samtidigt måste redovisningen tydligt 
förmedla ändamålen och främjandet av ideella arbetets samtliga delar. Legitimitetsteorin kan 
förklara att när förväntningar förändras måste redovisningen av ideellt arbete anpassas relativt 
snabbt, så att redovisningen uppfattats på ett sätt som motsvarar förväntningar, genom det 
upprätthålls legitimitet mot finansiärer. (Deegan, 2002; Hoque, 2006) Om 
anpassningsprocessen är långsam och inte förändras i takt med förväntningar, så riskeras 
legitimiteten gå förlorad (Albu et al., 2014). Wilkens styrker att för en ideell verksamhet är 
social redovisning viktigt och de ideella arbetets effekter i samhället kan endast förmedlas 
genom denna typ av redovisning och när redovisningen uppfattas på ett sätt som motsvarar 
förväntningar skapas legitimitet. Studien visar att främsta utmaningen för ideella 
organisationer är att uppnå och sedan upprätthålla legitimitet mot omgivningen och genom det 
behålla finansiärer. 
 
Inom goda exemplen har studien generellt visat på att god utbildning hos tillämparen och ett 
samarbete med verksamhetens olika avdelningar exempelvis kommunikationsavdelning 
skapar goda utfall. I intervjun med Groth framgick det att avdelningarna i organisationen 
arbetar i nära relation, och tillsammans stöttar de varandra i anpassningsprocessen. I 
intervjuerna med Peterson och Samin framgår motsatsen, att ett nära samarbete inte förelegat, 
vilket bidrog till bristfälliga exempel menar de. I goda exemplen utgörs inte professionen 
enbart av ekonomiavdelningen eftersom samtliga avdelningar i verksamhetens samarbetar, 
och detta har förankring i institutionell teori som beskriver normativ isomorfism. Arbetssättet 
i redovisningen skapas utifrån professionen inom organisationen för att personerna tenderar 
att tänka i liknande mönster och har likande bakgrund och detta kan förklaras utifrån normativ 
isomorfism. (DiMaggio & Powell, 1983) Studien visar på att samarbeten inom verksamheten 
leder till att professionen därav agerar på samma sätt och skapar en bred kunskapsbas som 
genererar i goda exempel.  
 
Generellt inom de bristfälliga exemplen saknas tillämpning eller så framgår ett tydligt 
härmande av varandras texter inom samma kategori. Bristfälliga exempel kan tolkas och 
upplevs ha arbetat i en högre grad av osäkerhet än organisationer som hör till goda exempel. 
Detta kan i enlighet med Deegan & Unerman (2011) och DiMaggio & Powell (1983) förstås 
genom att en hög grad av osäkerhet kan leda till härmande isomorfism. Det vill säga att när 
osäkerheten är utbredd så tenderar organisationerna inom det organisatoriska fältet att försöka 
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efterlikna varandra. I dokumentstudien identifierades det att organisationerna har kopierat 
varandras bristfälliga tolkning av hur tillämpningen ska gå till just för att vinna trovärdighet 
gentemot samhället. (Deegan & Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983) När osäkerhet 
uppstår i och med tillämpningen av en komplex uppgift så följer högre krav på professionen 
(Collins et al., 2012; Frostenson, 2015). Enligt Collins et al, (2012) beror detta på att 
professionella bedömningar och tolkningar måste tillämpas löpande under upprättandets gång 
för att fullfölja kraven från nya K3-regelverket och den nya upplysningen. Utmaningen 
återfinns i att professionen måste besitta en hög kvalitativ kunskapsnivå i verksamhetens 
samtliga avdelningar.  
 
De framgår i studien att goda och bristfälliga exempel skiljs åt och förenas i liknande 
sammanhang. Möjligheten principbaserad redovisning ger är friare tolkning i upprättandet av 
den nya upplysningen, vilket kan leda till innovativa tillämpningar samtidigt som 
principbaserad redovisning och friare tolkning kan skapa komplexitet i form av högre grader 
av osäkerhet. En möjlig orsak till att vissa exempel är bristfälliga förklarar Agoglia et al. 
(2011), Bradbury & Schröder (2012) och Collins et al. (2012) i sina studier, genom att belysa 
att redovisarens profession är huvudsaklig faktor till ett lyckat eller mindre lyckat exempel 
under anpassningsprocessen.  Denna studie visar på att professionen är en bidragande orsak 
som skiljer och förenar exemplen, och en annan gemensam orsak som studien visat på är att 
samtliga organisationer omges av olika sociala kontexter. Inom goda exemplen har 
verksamheterna identifierat sociala kontextens förväntningar och redovisat den nya 
upplysningen på ett sätt som uppfattas motsvara förväntningarna. För bristfälliga exemplen 
har inte god förankring till sociala kontexten förekommit. Vilket enligt Albu et al., (2014) kan 
leda till problematik under anpassningsprocessen när det uppstår bristfällighet mellan sociala 
kontexten och organisationen vilket försvårar anpassningsprocessen, och i sin tur leder till 
bristfälliga exempel i redovisningen. En sammanfattning av det som kännetecknar goda och 
bristfälliga exempel presenteras i Tabell 3 nedan.  
 

TABELL 3: Sammanfattning av det som kännetecknar goda och bristfälliga exempel.  
 

 
 
5.2 Jämförelse inom hjälporganisationer, missioner och trossamfund 
 
De undersökta hjälporganisationerna använder årsrapporterna som marknadsföring eftersom 
hjälporganisationer i denna studie identifierats ha en stark vilja att uppnå trovärdighet mot 
verksamhetens finansiärer. Detta eftersom hjälporganisationens existens i hög grad är 
beroende av finansiärernas gåvor och bidrag. Marknadsföring kan vara ett fördelaktig 
komplement för tillämpningen av den nya upplysningen eftersom en stark marknadsföring 
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invävt i den nya upplysningen tydligt förmedlar ändamålen och främjandet av ideellt arbete 
under det gånga året. I de exempel där tillämpningen av den nya upplysningen varit god har 
den kompletterats med hänvisning till verksamhetsberättelser samt externa publikationer. 
Detta kan ge förståelse och tolkas i enlighet med legitimitetsteorin som belyser vikten av 
organisationens vilja att skapa trovärdighet hos finansiärer, och detta visas genom 
marknadsföring för att tydliggöra verksamhetens syfte (Deegan, 2002; Hoque, 2006). I vissa 
av fallen har hjälporganisationer upprättat förvaltningsberättelser med helt eller delvis 
avsaknad av den nya upplysningen. När detta skett så har hjälporganisationen på andra sätt, 
som exempelvis i externa publikationer eller genom bifogad verksamhetsberättelse i form av 
utvecklade marknadsföringstexter försökt förmedla det upplysningen avser att ge information 
om. Dessa texter är dock ofta för omfattande och överskådlighet går förlorad.  
 
Flertalet av trossamfunden i studien visade på nästan identisk tolkning av den nya 
upplysningen i förvaltningsberättelsen. Intervjun med Peterson redogör för trossamfundens 
förändrade roll i samhället. Wilkens menar att detta kan förklara det härmande beteendet, 
eftersom osäkerhet grundas genom att personerna i verksamheten inte är fullt medvetna om 
vilken information medlemmarna vill läsa om i den nya upplysningen. En annan bidragande 
orsak till härmande tillämpning som visats i studien är ett gap mellan verksamhetens olika 
avdelningar, vilket försvårat upprättandet av den nya upplysningen och lett till att 
informationsflödet har varit bristfälligt. Enligt institutionell teori och härmande isomorfism 
kan detta förklaras genom att hög grad av osäkerhet och komplexitet leder till att 
verksamheter efterliknar varandra, vilket resulterat i nästan identiska tillämpningar. 
 
Flertalet missioner har upprättat goda tillämpningar med tydlig baslinje och beskrivning av 
ändamålen och främjandet av dessa. Vilket kan förklaras i att syftet för verksamheten är 
tydligt och detta underlättar tillämpningen då verksamhetens olika inriktningar är mindre 
komplexa. En mission identifierades som ett exemplariskt exempel där verksamheten 
efterliknat ett vinstdrivande företags organisationsstruktur, Wilkens stärker att detta är 
fördelaktigt. Att organisationen tillämpat denna organisationsstruktur har underlättat 
redovisningen redan innan nya K3-regelverket tillkom, därav blev anpassningsprocessen till 
den nya upplysningen relativt okomplicerad och resulterade i ett gott exempel med reducerad 
osäkerhet och komplexitet.  
 
5.3 Jämförelse mellan olika typer av ideella organisationer  
 
Främsta skillnaden mellan kategorierna är verksamhetens syfte, med ett avgränsat syfte och 
en verksamhet med begränsad omfattning ges en mindre komplex situation att redovisa och 
återspegla i årsrapporterna. Inom kategorierna finns organisationer vars syfte är svårare att 
avgränsa då verksamheten har olika inriktningar och aktiviteter. Organisationer med mer 
komplex verksamhet mötte svårare anpassning och tillämpning av den nya upplysningen. I 
studien stödjer Wilkens detta med förklaring om att trossamfund ofta har en komplex 
verksamhet. En bred verksamhet förändras snabbare över tid eftersom verksamheten berör 
många samhällsgrupper och därav kan skillnader uppstå årligen och vara oberäkneliga. 
Frostenson (2015) beskriver att syftet med redovisning är att ge en rättvisande bild av 
verksamheten som bedrivits, men när syftet för organisationen har en högre grad av 
komplexitet och ständigt är under förändring uppstår olika grader av osäkerhet. Detta kan i sin 
tur leda till svårigheter med upprättandet av den nya upplysningen, och förklaras genom att 
anpassningsprocessen kan komma att bli längre för ideella organisation med ett svårdefinierat 
syfte då sociala kontexten runt om organisationen kommer fortsätta att förändras och därmed 
fortgår komplexiteten. (Agoglia et al., 2011; Albu et al., 2014; Bradbury & Schröder, 2012; 
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Collins et al, 2012) Därav identifieras verksamhetens syfte i studien som en bakomliggande 
orsak till utmaningarna. 
 
Studien visar på skillnader i sociala kontexten som omger verksamheterna inom de olika 
kategorierna, och genom detta skapar omgivningen olika förväntningar på verksamheten. 
Deegan (2002) talar om att dessa förväntningar är föränderliga i samma takt som hela 
samhället förändras och nya informationsbehov skapas av intresserade för verksamheten, och 
detta visar på att omgivningens förväntningar alltid kommer skiljas åt, och därav är 
organisationer i behov av anpassad och specifik redovisning. Gemensamt för kategorierna är 
viljan att upprätthålla trovärdighet mot verksamhetens sociala omgivning och anledningen 
bakom detta är att legitimiteten inte ska gå förlorad, en förlorad legitimitet är svårare att vinna 
tillbaka än att skapa ny legitimitet (Deegan, 2002; Hoque, 2006). Här menar Wilkens att 
transparens är viktigt för ideella organisationer, transparent redovisning skapar legitimitet mot 
de som stödjer verksamheten och detta är en viktig del för alla ideella organisationer som är 
beroende av gåvor och bidrag. Sammantaget återfinns främsta utmaningen som identifierats i 
studien, i att uppnå och fortsättningsvis upprätthålla legitimitet mot omgivningen. 
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6. SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel besvaras studiens frågeställningar och sedan presenteras studiens 
viktigaste slutsatser. Även en redogörelse för vad studien har bidragit till presenteras och 
kapitlet avslutas med att lämna rekommendationer till framtida undersökningar och studier 
inom området. 
 
6.1 Studiens slutsatser 
 
Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen har tillämpats och tolkats av större ideella organisationer, samt att 
skapa en förståelse för utmaningar i och med anpassningsprocessen och kravet på tillämpning 
av ett principbaserat regelverk. Syftet mynnade ut i frågeställningarna nedan: 
 

1. Hur har nya den upplysningen i förvaltningsberättelsen i K3-regelverket tillämpats 
och tolkats av större ideella organisationer år 2014? 

 
2. Vilka utmaningar har identifierats och varför?  

 
En slutsats är att de ideella organisationerna i studien har redovisat den nya upplysningen på 
olika sätt, som kortfattat ska beskriva “hur föreningens ändamål har främjats under 
räkenskapsåret” och utifrån det har bristfälliga och goda exempel identifierats. Vidare har 
studien identifierat kriterier för goda exempel, och ett av de viktigaste kriterierna är att den 
nya upplysningen ska följa en baslinje så att förändring kan stämmas av mot föregående år. 
Många av de goda tillämpningar i studien har uppfyllt detta och flertalet har upprättat 
innovativa och nytänkande tillämpningar där en god beskrivning framgått om hur ändamålen 
främjats, samt att de har redogjort för vilka effekter som uppnåtts i samhället. Bristfälliga 
exempel har inte uppfyllt kriterierna, och flertalet har utelämnat den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen eller kopierat andras otillräckliga tillämpningar.  
 
Ytterligare en slutsats är att flertalet utmaningar har kunnat identifieras i studien kring 
tillämpning av den nya upplysningen. Den främsta utmaningen som har identifierats inom 
redovisning för större ideella organisationer är att uppnå och sedan fortsättningsvis 
upprätthålla legitimitet mot deras omgivning. Den ideella verksamheten är beroende av gåvor 
och bidrag från deras finansiärer eftersom dessa utgör likviditeten i verksamheten, och utan 
bidragen kan verksamheten inte existera. Detta skapar en beroendeställning mot deras 
finansiärer och deras omgivning, därför måste redovisningen motsvara finansiärernas 
förväntningarna annars riskeras ändå legitimiteten gå förlorad. Studien visar också på att 
samarbeten mellan verksamhetens avdelningar har resulterat i goda exempel eftersom då 
agerar professionen mot samma ändamål. Detta identifierar en till utmaning, som är att 
professionen måste besitta en hög kvalitativ kunskapsnivå i verksamhetens samtliga 
avdelningar. Studien visar också på att fri tolkning är ytterligare en utmaning och kan leda till 
en komplex redovisningssituation, samtidigt kan denna utmaning vändas till en fördel 
eftersom att verksamheten tillåts anpassa redovisningen efter organisationens egna specifika 
syfte. Om den fria tolkningen sedan resulterar i goda eller bristfälliga exempel kan påverkas 
av professionens kunskapsnivå, samt hur djup förståelsen är för den sociala kontextens 
förväntningar på redovisningen. Slutligen har studien visat på att verksamhetens syfte är en 
bakomliggande orsak till identifierade utmaningar. Verksamhetens syfte utgörs av 
inriktningar och aktiviteter och studien visar på att om syftet är omfattande så skapas en mer 
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komplex situation som är svår att redovisa och beskriva i den nya upplysningen på ett sätt 
som uppfattas legitimt av omgivningen.   
 
6.2 Avslutande reflektioner och rekommendationer 
 
Tidigare studier har upprättats inom en annan kontext än denna studie, därav har ett teoretiskt 
bidrag skapats eftersom dessa studier har varit inom redovisning för vinstdrivande företag och 
anpassningen till nya principbaserade redovisningsstandarder. Som en rekommendation i 
studierna har forskarna lämnat förslag om att studera anpassningsprocessen i andra kontexter 
för att undersöka om det även där, ger positiva utfall av att tillämpa principbaserad 
redovisning. Därför är denna studie upprättad inom en annan kontext, som är redovisning för 
den ideella sektorn. Studien syftade att skapa större förståelse för redovisningen och specifikt 
anpassningen till principbaserade redovisningsstandarder vid övergången till nya K3-
regelverket 2014. Därav kan nu tidigare studier förankras till den ideella sektorn, och genom 
detta har en större förståelse kunnat skapats för ideella organisationer och på så vis kan 
studien också användas som underlag för vidare forskning inom området.   
 
Studien har även ett praktiskt bidrag, eftersom nu finns det goda och bristfälliga exempel att 
tillgå vid tillämpning av den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen, därav kan studien 
användas som ett stöd och verktyg i upprättandet av den här typen av upplysningar. En 
förståelse har klargjorts om vad som anses vara goda och bristfälliga exempel, gällande 
redovisning av socialt ansvar och den ideella verksamhetens effekter på samhället. Studien 
ger även stöd till de personer som står inför en anpassningsprocess vid byte av regelverk, eller 
anpassning till nya regler där egen tolkning är i fokus. Studien är relevant för tillämpare, 
specialister och ideella sektorn för att studien belyst redovisningsproblematiken från olika 
perspektiv. Sammanfattningsvis bidrar studien med information till de personer med intresse 
av den ideella sektorns sociala redovisning och redovisningens effekter i samhället.   
 
Vi anser att studien försett oss med bredare kunskap inom redovisning av ideella 
organisationers verksamheter, och vi finner genom studien en förklaring till varför bristfälliga 
exempel är bristfälliga och detta är genom att flertalet ideella verksamheter inte är medvetna 
om vad omgivningen anser är intressant och relevant information att redovisa. Vi får en 
känsla av att många verksamheter med bristfälliga exempel är mindre mottagliga för 
förändring och därför kan de inte anpassas nog snabbt efter samhällets förändrade 
förväntningar och intressen. Här tror vi att samarbeten mellan verksamhetens avdelningar är 
det viktigaste verktyget för att kunna följa med förändringarna i omgivningen och upprätta en 
redovisning som motsvarar förväntningarna. Wilkens pratade om att en baslinje är det 
viktigaste kriteriet för goda exempel av den nya upplysningen, vilket vi instämmer med. En 
slutlig reflektion är att social redovisning är ytterst relevant och viktigt för ideella 
verksamheter. Vi tror att social redovisning är avgörande för den ideella sektorn i framtiden 
eftersom finansiell redovisning inte förmedlar det väsentliga för verksamheten, vilket är hur 
ändamålen främjats under året och vilken effekt som den ideella verksamheten har haft på 
samhället.  
 
Förslag till vidare studier är att upprätta en liknande studie längre fram, för att undersöka 
skillnader i exemplen och särskilt intressant vore det att undersöka denna studies bristfälliga 
tillämpningar och jämföra utveckling. Förslagsvis kan tolkning och tillämpning undersökas ur 
ett aktörssynsätt och genom stöd av positiv redovisningsteori, för att skapa ett annat 
perspektiv på utmaningarna och djupare förståelse för tillämparens synsätt. Vi anser att vidare 
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studier om ideella organisationers sociala redovisning är nödvändig, samt att undersöka 
effekter i samhället.  
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BILAGA 1 – Dokumentstudie 
Vi har valt att dela upp dokumentstudien efter ideella organisationernas stadgar och dessa 
definierar verksamhetens syfte och utgör studiens tre kategorier; hjälporganisationer, 
stadsmissioner och trossamfund. 
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BILAGA 2 – Intervjuguide   
Denna intervjuguide är använd som ett manus och lämnas inte ut till den intervjuade. 
Intervjuguidens frågor är utformande teman, som beroende på vad den intervjuade svarar 
kan ta olika riktning och följas upp av olika följdfrågor under intervjun med Kristina 
Petersson, chef på Svenska Kyrkans ekonomibyrå i Luleå. 
 
Intervjuguide: 
 

o Hej Kristina, hur är det med dig? Du är insatt i vårt ämne sedan tidigare diskussioner 
så vi kör igång…	  
	  

o Berätta om övergången till nya K3-regelverket för organisationerna du arbetar med?  
Berätta gärna också om de verksamheter som berörts av nya K3-regelverket. 
	  

o Vad har varit största skillnaden efter övergången gällande användningen av ett 
principbaserat regelverk jämfört mot regelbaserat? Är den öppna tolkningen svår?  
	  

o Hur har tillämpningen av den nya upplysningen “hur föreningens ändamål har 
främjats under räkenskapsåret”	  gått till? Berätta om kortsiktig/långsiktig/överskådlig.  
	  

o Hur tillgår ni information om hur den nya upplysningen ska tillämpas? 
	  

o Du nämnde vid tidigare samtal, att ni placerat information under noten “gåvor” vad 
beror detta på?  
	  

o Finns information om vad nya upplysning ska innehålla, det vill säga information så 
att verksamheterna förstår vad som ska redovisas? Tycker du att upplysningen är 
viktigt? Om ja, Anser du att verksamheterna vet om att den nya upplysningen är det? 
Om nej, varför? 
	  

o Legitimitet i redovisningen, det vill säga vikten av att tala om vad man gör. Hur ser du 
på det? Samhället förändras hela tiden, och en annan typ av information efterfrågas. 
Hur gör ni för att förmedla och redovisa legitimitet då?  
	  

o Är det nog att redovisa socialt ansvar och ideella arbetets effekter i samhället via den 
nya upplysningen? Behövs kompletterande information för att verksamhetens 
omgivning ska vara nöjd?  
	  

o Osäkerhet och komplexitet, hur upplever dessa faktorer i upprättande av social 
redovisning? Kan det reduceras?  
	  

o Vad skulle du i så fall tycka var en bra komplettering för nya upplysning skulle bli 
mer tydlig?  
	  

o Vilka utmaningar upplever du att ni stött på? Och hur skulle tillämpningen kunna 
underlättas för dig i ditt arbete? 	  

 
Tack för medverkan! 
  



	  

	  

BILAGA 3 – Intervjuguide  
Denna intervjuguide är använd som ett manus och lämnas inte ut till den intervjuade. 
Intervjuguidens frågor är utformande teman, som beroende på vad den intervjuade svarar 
kan ta olika riktning och följas upp av olika följdfrågor under intervjun med Gert Wilkens, 
Redovisningsspecialist på PwC och deltar i upprättandet av Svenska Kyrkans 
redovisningskommittés arbete. 
 
Intervjuguide: 
 
Vi inleder med att återberätta studiens syfte och forskningsfrågor och berättar om hur 
intervjun kommer ta form, det vill säga med öppna temafrågor där vi vill fånga essensen från 
hans perspektiv som expert i området.  
 

o Kan du berätta från början om hur övergången till nya K3-regelverket sett ut för de 
organisationer som du är involverad i?  

 
o Berätta om när du först stötte på detta problem. När fann ni problemet om att vissa 

verksamheter lyckats mindre bra med tillämpningen av den nya upplysningen och 
social redovisning? 

 
o Hur tycker du att tolkningen av den nya upplysningen har speglat sig i 

förvaltningsberättelserna som du har inblick i? Bra eller bristfälligt, berätta.
  

o Den nya upplysningens information skiljs från “vanliga” finansiell informationen som 
ekonomiska rapporter redovisar. Hur ser du på att social redovisning är växande och 
efterfrågad information?  

 
o Anser du att nya K3-regelverket är anpassat för redovisning av ideell verksamhet?  

 
o Anser du att det skapas ett slags härmande av vinstdrivande verksamheters 

redovisning då nya K3-regelverket tillämpas för ideella organisationer?  
 

o Har ideella organisationer tillräckligt hög insyn i vad sociala omgivningen vill veta om 
det ideella arbetet? Vad vill den “vanliga” medlemmen och finansiären veta?  
 

o Anser du att tillämpningen av nya K3 hjälper till att förmedla redovisning som 
motsvarar förväntningarna som samhället har på Svenska Kyrkan? Behövs 
komplettering?  

 
o Anser du att en principbaserad redovisning hjälper ideella organisationers arbete 

jämfört mot regelbaserad? 
 

o Tycker du att vi missat någon viktig punkt, eller är det någonting annat som du vill 
berätta mer om?  

 
 
Tack för medverkan! 
  



	  

	  

BILAGA 4 – Intervjuguide 
Denna intervjuguide är utformad med tre temafrågor till intervju med ansvariga personer i 
verksamheterna. Intervjuguidens frågor är utformande teman, som beroende på vad den 
intervjuade svarar kan ta olika riktning och följas upp av olika följdfrågor under intervjun 
med Patrik Samin, Katariina Groth och Maria Frykberg. 
 
Intervjuguide: 
 
Vi inleder med att berätta om studiens syfte och forskningsfrågor och berättar om hur 
intervjun kommer ta form, det vill säga med öppna temafrågor där vi vill fånga essensen från 
deras perspektiv som tillämpare av den nya upplysningen.  
 

o Hur gick ni tillväga när ni skulle upprätta den nya upplysningen i 
förvaltningsberättelsen 2014? Berätta om processen. 

 
o Har ni kompletterande dokument och publikationer som beskriver vad er ideella insats 

kortsiktigt och långsiktigt bidragit till i samhället? Hur ser dessa ut? Berätta lite ikring 
detta… 

 
o Tycker du att något saknas, hos er, från regelverket, övrig tillgänglighet, för just er 

organisation för att kunna förmedla det den nya upplysningen i förvaltningsberättelsen 
förväntas innehålla? 

 
Tack för medverkan! 


