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SAMMANFATTNING 
 

Studieförbund som drivs som ideell förening tillämpar till stor del samma redovisningsregler 

som vinstdrivande organisationer, trots att ideella föreningar inte drivs av vinst. Det 

förekommer meningsskiljaktigheter i lämplighet av detta. Det finns forskare som hävdar att 

icke-vinstdrivande och vinstdrivande organisationer bör redovisa samma information vilket gör 

det lämpligt att tillämpa samma redovisningsregler. Andra forskare anser att 

informationsbehovet är olika hos vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationers 

huvudsakliga intressenter, vilket motiverar att de bör ha skilda regelverk. Syftet med studien är 

att skapa förståelse för hur studieförbund utformar sin årsredovisning för att visa hur de främjar 

verksamhetens ändamål. Studien syftar även till att beskriva, jämföra och analysera 

jämförbarheten mellan årsredovisningarna i de olika organisationerna. Genom att analysera och 

sammanfatta tidigare forskning har det varit möjligt att identifiera finansiell och icke-finansiell 

information som bör finnas med i redovisningen för icke-vinstdrivande organisationer. Den 

identifierade informationen bidrar till bättre information för organisationens huvudsakliga 

intressenter samtidigt som det kan öka jämförbarheten i redovisningen. Empiri har samlats in 

genom intervjuer med individer inom ett av studieförbunden, för att sedan studera tre olika 

studieförbunds årsredovisningar. Det framkom att olika studieförbund redovisar olika 

information. Stora delar av innehållet i de tre utvalda studieförbundens årsredovisningar går att 

förklara med hjälp av legitimitetsteorin. En slutsats är att årsredovisningarna inte är 

tillfredsställande jämförbara på grund av de stora skillnaderna i redovisningarna.  

 

Nyckelord: studieförbund, redovisning, jämförbarhet, principbaserad redovisning   



 

 

ABSTRACT 
 

Educational associations designed as non-profit association applies in large extent the same 

accounting regulations as for-profit organizations, even though non-profit associations are not 

driven by profit. There are some disagreements in the appropriateness of this. There are 

researchers who argue that non-profit and for-profit organizations should report the same 

information, which makes it appropriate for them to apply the same accounting rules. Other 

researchers believe that the demand of information is different for the main stakeholders of for-

profit and non-profit organizations, which justifies the need of different regulatory frameworks. 

The purpose of this study is to create understanding of how educational associations design 

their annual report to show how they encourage the operations purpose. The study also purpose 

to describe, compare and analyze the comparability between the annual reports in the different 

organizations. By analyzing and summarizing previous research, it has been possible to identify 

financial and non-financial information that should be included in the accounting for non-profit 

organizations. The identified information contributes to better information for the 

organization’s main stakeholders, while it can increase the comparability of the accountings. 

The empirical material has been collected through interviews with individuals from one of the 

educational associations, and then study the annual reports from three different educational 

associations. It was found that different educational associations account different information. 

Big part of the content of three selected educational associations accountings can be explained 

by using the legitimacy theory. A conclusion is that the annual reports are not satisfactory 

comparable because of the big differences in the annual reports.  

 

Keywords: educational associations, accounting, comparability, principle-based accounting  
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1 INTRODUKTION 
 

Introduktionen inleds med en bakgrund, följs av en problemdiskussion och syftet för studien för 

att avslutas med avgränsningar och definitioner av viktiga begrepp som används i 

examensarbetet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Det finns tio studieförbund i Sverige, vilka drivs som stiftelser, aktiebolag och ideella 

föreningar. Generellt för samtliga studieförbund är att de finansieras, i varierande grad, av 

statliga medel. Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är det största studieförbundet i Sverige och 

under 2015 fick de nästan två procent av den totala statliga budgeten (ABF, 2016; Galte 

Schermer, 2016), vilket motsvarar en rätt stor andel av offentliga medel. Förutom att 

studieförbunden drivs på olika sätt finns det även andra skillnader när det till exempel kommer 

till vilka tjänster de erbjuder samt vilka som är deras främsta kundgrupper 

(http://studieforbunden.se). Det finns således stora karaktärsskillnaderna mellan de olika 

studieförbunden i Sverige, som leder till att det är svårt för intressenterna att jämföra dessa med 

varandra. Utgår man från studieförbundens årsredovisningar är den främsta skillnaden att 

studieförbunden drivs på olika sätt vilket medför att kraven på deras redovisning skiljer sig åt.  

 

En viktig egenskap med redovisning är jämförbarhet vilket innebär att organisationers 

redovisningar förväntas vara jämförbara över tid samt mellan olika organisationer. 

Redovisningsregler har till syfte att vägleda redovisningsskyldiga organisationer att skapa  

jämförbar redovisning (Dahlgren & Nilsson, 2012), men det är inte alltid så enkelt att uppnå i 

praktiken. Studieförbund som drivs som ideell förening med tillgångar värda mer än 1,5 

miljoner kronor eller som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga och ska avsluta 

räkenskapsåret med årsbokslut alternativt årsredovisning (Bokföringslagen [BFL], SFS 

1999:1078, kap. 2, 2 §). Enligt Bokföringsnämnden (2016) ska förvaltningsberättelsen i 

studieförbunds redovisning redogöra för hur organisationen har bidragit till verksamhetens 

ändamål, men detta har visat sig vara svårt (PwC, 2014). Enligt PwC (2014) ges det inte 

tillräckligt tydlig vägledning för hur redovisningen ska utformas. Det finns även andra 

organisationer som verkar för en harmonisering av redovisningar som till exempel 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). De har utformat en mall för 

insamlingsorganisationer som ska upprätta en särskild effektrapport (Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd, 2013). Denna mall är tänkt att fungera som ett stöd vid utformning av 

verksamhetsberättelser,  av till exempel studieförbund, för att beskriva hur organisationen har 

bidragit till verksamhetens ändamål (PwC, 2014).  

 

Studien avser att undersöka stora svenska studieförbund som drivs som ideell förening. Den 

teoretiska referensramen baserar sig till stor del på studier som är utförda på icke-vinstdrivande 

organisationer. En icke-vinstdrivande organisation kan till exempel vara en ideell förening, 

stiftelse eller välgörenhetsorganisation. Eftersom studieförbund finansieras genom finansiella 

donationer, precis som stiftelser och välgörenhetsorganisationer, finns det likheter som gör att 

forskningsstudier på  icke-vinstdrivande organisationer troligtvis kan vara applicerbara  på 

studieförbund. 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Många studieförbund tillämpar rekommendationer som är avsedda för vinstdrivande 

organisationer, eftersom det saknas tillräckliga redovisningsnormer för ideella föreningar och 

http://studieforbunden.se/
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studieförbund (Gustafson, 2006). Det finns stora skillnader i karaktären av icke-vinstdrivande 

och vinstdrivande organisationer som gör att några forskare anser att de inte bör gå under 

samma redovisningsregler (Henderson, Chase & Woodson, 2002). Icke-vinstdrivande 

organisationer har mål av annan karaktär än vinstdrivande organisationer (Dalby Trætteberg, 

2015) som det uppenbara att den ena organisationen fokuserar på vinst medan den andra inte 

har vinst som specifikt fokus (Larkin & DiTommaso, 2016). Ryan, Mack, Tooley och Irvine 

(2014) lyfter fram en annan skillnad som har med intressenternas informationsbehov att göra. 

De anser att vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationers intressenter har olika 

informationsbehov, vilket kan tänkas vara ytterligare ett argument för att dessa organisationer 

inte bör tillämpa samma redovisningsregler. 

 

Jämförbarhet mellan studieförbund kräver att alla jämförande studieförbund redovisar likvärdig 

information som är beräknat på likvärdigt sätt. Om informationen i olika studieförbunds 

årsredovisningar varierar i hög grad innebär detta brister i jämförbarheten (Dahlgren & Nilsson, 

2012). Greiling och Stötzer (2016) har funnit att det förekommer betydligt större andel fel i 

icke-vinstdrivande organisationers redovisningar jämfört med vinstdrivande organisationers 

redovisningar, på grund av att det inte finns tillräckligt tydliga restriktioner för utformningen 

av icke-vinstdrivande organisationers redovisning (Burks, 2015). De redovisningsfel som 

uppkommer till följd av avsaknaden av tydliga restriktioner leder till en minskad jämförbarhet 

mellan redovisningarna (Dahlgren & Nilsson, 2012).  

 

Studieförbund tillämpar till stor del samma principbaserade redovisningsregler som 

vinstdrivande organisationer (Gustafson, 2006). Enligt Collins, Pasewark och Riley (2012) 

karaktäriseras principbaserad redovisning av vägledning av vad som ska upprättas, men saknar 

detaljerade vägledningar för själva genomförandet. Detta kräver subjektiva bedömningar och 

tolkningar av hur redovisningsprinciperna ska tillämpas. Enligt Collins et al. innebär detta en 

mer nyanserad bild av organisationens finansiella ställning, men med okunskap alternativt fel 

intentioner kan principbaserad redovisning minska jämförbarhet samt spegling av verkligheten. 

Eftersom studieförbund till stor del tillämpar samma principbaserade redovisningsregler som 

vinstdrivande organisationer utan tillräcklig anpassning, kan tolkningen vid utformningen av 

redovisningen göra att studieförbunds redovisning inte blir rättvisande (Gustafson, 2006). 

Rättvisande i detta fall innebär både jämförbarhet mot likvärdiga studieförbunds redovisning 

samt rättvisande mot studieförbundets verklighet och hur de främjar verksamhetens ändamål. 

Utvecklade redovisningsregler skulle leda till förbättrad redovisning och göra så att intressenter 

kan lita på att redovisningskvaliteten är bra (Yetman & Yetman, 2013) samt förbättra 

jämförbarheten mellan likvärdiga organisationer (Dahlgren & Nilsson, 2012). 

 

Det finns dock personer som anser att de brister som har lyfts fram är av ringa betydelse och att 

det finns många likheter mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer (Moxham, 

2009). Likheter finns bland annat i hur prestationer mäts och vidare anser Moxham att  

prestationsmätningssystem utvecklade för vinstdrivande organisationer är tillämpbara även på 

icke-vinstdrivande organisationer. 

 

Sammanfattningsvis tyder tidigare studier på att studieförbund som drivs som ideella föreningar 

till stor del tillämpar samma redovisningsregler som vinstdrivande organisationer, trots att 

ideella föreningar inte drivs av vinst. Tidigare studier visar även att det finns de som anser att 

studieförbund behöver mer utvecklade redovisningsregler och tydligare restriktioner kring 

externredovisning i syfte att underlätta redovisningen inom organisationen (Lecy, Schmitz & 

Swedlund, 2011) men samtidigt finns det forskare som anser att ifall studieförbund ses som 

icke-vinstdrivande organisationer kan gällande redovisningsregler användas (Moxham, 2009). 
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Genom att analysera hur olika studieförbund redovisar hur de främjar verksamhetens ändamål 

går det att få en förståelse för vilken information som studieförbund anser vara viktig för sina 

intressenter. Förutom att identifiera vilken information som kan anses vara viktig att redovisa, 

går det även att undersöka jämförbarhet i redovisning av studieförbunds verksamhet som drivs 

som ideella föreningar.  

 

1.3 Syfte 
 

Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur studieförbund utformar sin årsredovisning 

för att visa hur de främjar verksamhetens ändamål. Samt beskriva, jämföra och analysera 

jämförbarheten mellan årsredovisningarna i de olika organisationerna.  

 

1.4 Avgränsning och definitioner 
 

I rapporten studeras studieförbund som drivs som ideell förening. Begreppet studieförbund 

innebär fortsättningsvis i rapporten studieförbund som drivs som ideell förening. Begreppet 

årsredovisning används i rapporten för de analyserade studieförbunden i sammanhang som 

innefattar verksamhetsberättelse och årsredovisning.  

 

Studiefrämjandet (2016) har definierat en studiecirkel som en läraktivitet bestående av minst 

tre deltagare över 13 år som träffas vid minst tre olika tillfällen. Annan folkbildning är en annan 

typ av läraktivitet som består av minst tre deltagare över sju år utan krav på antal träffar. 

Kulturprogram särskiljer sig från studiecirkel och annan folkbildning genom att det är ett 

offentligt evenemang i form av olika kulturaktiviteter såsom konserter och utställningar 

(Studiefrämjandet, 2016). Studieförbund får statliga anslag beroende på tidigare års 

verksamheter, årets verksamhet i volym och form samt antal unika deltagare under innevarande 

år. Anslag är de statliga medel som tilldelas studieförbunden (ABF, 2016). Unika deltagare är 

det antal olika individer som deltar i studiecirklar under samma räkenskapsår 

(Studiefrämjandet, 2016). 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I den teoretiska referensramen behandlas tidigare relevanta studier inom aktuella ämnen och 

avslutas med en sammanfattning av de tidigare studierna.  

 

2.1 Studieförbunds verksamhet och redovisning 
 

Ett studieförbund bedriver folkbildningsaktiviteter i form av studiecirklar, annan folkbildning 

och kulturprogram (Malmström, Györki & Sjögren, 2002). Studieförbund som drivs som ideell 

förening får inte ha ett syfte som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen, men 

verksamhetsidén tillåts innehålla ekonomisk verksamhet när syftet är det ideella målet 

(Tillväxtverket, 2016). Huvudsakliga finansieringen för studieförbund är vanligen donerade 

monetära medel och verksamheten drivs till stor del av ideellt arbete (Gustafson, 2006). 

Studieförbunds ändamål är folkbildning och finanserias främst genom statliga medel som 

tilldelas av Folkbildningsrådet (Folkbildningsrådet, 2017). Studieförbund ska tillämpa 

Bokföringsnämndens K3-regelverk. K3-regelverket är ett principbaserat regelverk som är 

utformat för årsredovisning och koncernredovisning med undantag och tillägg för ideella 

föreningar (Bokföringsnämnden, 2016). 

 

Studieförbund finansieras genom donationer, vilket även vissa andra icke-vinstdrivande 

organisationer gör (Gustafson, 2006; Malmström et al., 2002). De tidigare studier som utförts 

på icke-vinstdrivande organisationer består av stiftelser, välgörenhetsorganisationer, offentliga 

sektorer samt ideella föreningar. På grund av att finansiering och intressenters 

informationsbehov är likvärdig i studieförbund och andra icke-vinstdrivande organisationer är 

det troligt att forskningsstudier på icke-vinstdrivande organisationer går att applicera på 

studieförbund (Ryan et al., 2014; Bradshaw et al., 2014). Informationsbehovet beror främst på 

ägar- och finanseringsförhållande i organisationen (Bradshaw et al., 2014). 

 

Gustafson (2006) har studerat ideella föreningars finansiella rapporter och utgått från Mautz 

modell. Mautz modell (1994) baseras på att det finns viktiga skillnader mellan vinstdrivande 

och icke-vinstdrivande organisationer. Dessa skillnader går att koppla till faktorer såsom typ av 

verksamhet, mått på framgång, syfte med resurser och intressenter. Gustafson (2006) anser 

därför att det inte går att använda redovisningsregler för vinstdrivande organisationer på icke-

vinstdrivande organisationer eftersom dessa skillnader leder till irrelevanta finansiella rapporter 

för icke-vinstdrivande organisationer.  

 

Icke-vinstdrivande organisationer har mål av annan karaktär än vinstdrivande och publika 

organisationer (Dalby Trætteberg, 2015). Icke-vinstdrivande organisationer bedriver en 

verksamhet som inte fokuserar på vinst, men tillämpar trots det många delar av 

redovisningsreglerna för vinstdrivande organisationer (Larkin & DiTommaso, 2016). Icke-

vinstdrivande organisationer måste följa de accepterade redovisningsreglerna, utformade för att 

trovärdigt representera organisationens aktiviteter och finansiella situation för vinstdrivande 

organisationer. Detta ger en redovisning som inte är anpassad eller optimal för icke-

vinstdrivande organisationer (Larkin & DiTommaso, 2016). Torres och Pina (2003) anser att 

komplexiteten är stor vid utformning av redovisningen i icke-vinstdrivande organisationer samt 

att redovisningsregler anpassade för icke-vinstdrivande organisationer saknas i stor 

utsträckning. Detta ger ofullständiga redovisningar eftersom vinstdrivande och icke-

vinstdrivande organisationer har olika typer av mål. Till skillnad mot vinstdrivande 

organisationer som redovisar vinst, redovisar istället icke-vinstdrivande organisationer till 

exempel förbrukade och framtida nyttjande av resurser (Torres & Pina, 2003). Moxham (2009) 
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hävdar däremot att de kriterier som används för att mäta prestationer i icke-vinstdrivande 

organisationer liknar de som finns i vinstdrivande organisationer. Enligt Moxham ska 

redovisningen för båda typerna av organisationer vara tillgänglig samt innehålla en finansiell 

redovisning, prestationsredogörelse och förbättringsmöjligheter inom organisationen. Därmed 

hävdar Moxham att vinstdrivande organisationers prestationsmätningssystem är tillämpbara på 

icke-vinstdrivande organisationer. 

 

Burks (2015) har studerat skillnader i redovisningsfel i välgörenhetsorganisationer och jämfört 

dessa mot redovisningsfel i vinstdrivande organisationer. Studien fann att icke-vinstdrivande 

organisationer har en betydligt större andel redovisningsfel jämfört med vinstdrivande 

organisationer. Detta beror på svårigheter med att identifiera händelser i icke-vinstdrivande 

organisationer som förbättrar representationen av organisationens ekonomiska ställning (Burks, 

2015). Donatorer grundar i stor utsträckning sina beslut på bristfällig information på grund av 

icke-vinstdrivande organisationers bristfälliga redovisning (Yetman & Yetman, 2013). Enligt 

Yetman och Yetman har icke-vinstdrivande organisationer för närvarande möjlighet att 

utelämna information i syfte att få fler donationer i och med donatorernas okunskap att skilja 

mellan finansiell information som har låg respektive hög kvalitet. Även Ryan et al. (2014) anser 

att redovisningsreglerna för vinstdrivande organisationer inte är tillräckliga för icke-

vinstdrivande organisationer. De huvudsakliga användarna av icke-vinstdrivande 

organisationers redovisning behöver både berättande och numerisk information som identifierar 

organisationens måluppfyllelse samt vilka medel som nyttjats. Enligt Greiling och Stötzer 

(2016) lägger icke-vinstdrivande organisationer olika stor vikt vid redovisning beroende på hur 

verksamheten finansieras. Icke-vinstdrivande organisationer som finansieras genom statliga 

medel, såsom studieförbund, lägger större vikt vid att utveckla redovisningen av prestationer 

än de som främst finansieras genom flertalet mindre donationer och medlemsavgifter. De som 

finansieras genom statliga medel är ofta mer styrda av donatorerna i vilka mått de redovisar 

samt utformar vanligen en redovisning av relativt god kvalitet (Greiling & Stötzer, 2016).  

 

2.2 Redovisning av finansiell och icke-finansiell information i icke-

vinstdrivande organisationer 
 

Enligt Frivilligorganisationernas insamlingsråd (2013) bör redovisning av god kvalitet för icke-

vinstdrivande organisationer innehålla förklaring av verksamhetens mål, strategi för att uppnå 

målet, resurser som finns inom organisationen, samarbeten som bidrar till att uppnå målet, vad 

de hittills åstadkommit samt hur detta har mätts och beräknas mätas. Henderson et al. (2002) 

anser att prestationsmått måste vara av olika karaktär hos vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

organisationer eftersom de har olika mål med verksamheten. Henderson et al. redovisar olika 

prestationsmått som kan vara lämpliga för icke-vinstdrivande organisationer. Dessa utgörs av 

förbrukade resurser, levererade tjänster, verksamhetens måluppfyllelse samt en kvot mellan 

förbrukade resurser och levererade tjänster. Fine, Thayer och Coghlan (2000) anser att icke-

vinstdrivande organisationer bör utforma ett eget prestationsmätningssystem som 

dokumenterar framgångar, utgör underlag för beslutsfattning, visar verksamhetens legitimitet 

samt identifierar förbättringsmöjligheter. 

 

Boateng, Akamavi och Ndoro (2016) anser att endast en typ av mått inte kan visa hur bra icke-

vinstdrivande organisationer bedriver verksamheten och har därför tagit fram nyckeltal som 

icke-vinstdrivande organisationer kan tillämpa för att hjälpa donatorer att avgöra 

organisationens legitimitet. Dessa nyckeltal är finansiella mått, kundnöjdhet, produktivitet, 

intressentengagemang samt jämförelser med liknande organisationer. Produktivitet är 

organisationens inre effektivitet och tyder på hur effektivt organisationen använder sina 
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resurser. Intressentengagemang är intressenternas stöd av verksamheten (Boateng et al., 2016). 

Exempel på finansiella mått som Ritchie och Kolodinsky (2003) har funnit som användbara för 

icke-vinstdrivande organisationer är: 

 insamlingseffektivitet; jämföra vilka resurser som ägnats till insamlingsaktiviteter med 

hur stor insamlingen blev, 

 offentligt stöd; mäta absoluta insamlingsmått, samt 

 finansieringsprestation; beräkna förhållandet mellan totala bidrag eller intäkter och 

totala kostnader. 

 

Eftersom studieförbund, precis som många andra icke-vinstdrivande organisationer, finansieras 

av donationer kan detta anses vara relevanta mått även för ett studieförbund. Boateng et al. 

(2016) är även noggrann med att poängtera att vinst enbart är ett kompletterande mått till de 

övriga, eftersom vinst inte är ett mål för en icke-vinstdrivande organisation.  

 

2.3 Legitimitet i organisationer 
 

Enligt Suchman (1995) grundar sig legitimitet i att organisationen handlar i linje med önskvärda 

förväntningar och värderingar som finns i samhället. En organisations årsredovisning är en 

viktig kommunikationskanal till intressenter och ger organisationen möjlighet att kommunicera 

verksamhetens legitimitet (Eugénio, Lourenço & Morais, 2013). Legitimiteten stärks genom att 

organisationen presterar på ett bra sätt och arbetar i linje med det som är socialt accepterat. 

Organisationer kan söka legitimitet av många anledningar, en anledning är att legitimitet 

kan öka stabiliteten i organisationen och därmed möjliggöra att organisationen kan fortsätta 

bedriva verksamheten. Legitimitet ökar stabiliteten i organisationen eftersom det är troligt att 

intressenter levererar resurser till de som agerar på ett önskvärt, korrekt och lämpligt sätt. Enligt 

Suchman (1995) finns det tre typer av legitimitet vilka baserar sig på intressenternas 

självintressen, utfallet av organisationens aktiviteter samt aktiviteternas utförande. De olika 

formerna av legitimitet samverkar ofta genom att de tre olika formerna av legitimitet ofta finns 

i någon utsträckning (Suchman, 1995). Legitimitet påverkar även intressenters uppfattning om 

organisationen; organisationen kan anses som mer trovärdig och meningsfull om de agerar på 

ett legitimt sätt. Lee (2004) anser att organisationer som finansieras genom statliga medel, 

såsom studieförbund, bör ge samtliga skattebetalare som den största intressentgruppen 

möjlighet att ta del av organisationens redovisning. Detta i syfte att ge skattebetalare möjlighet 

att göra en egen bedömning om verksamhetens legitimitet. 

 

2.4 Sammanfattning 
 

Studieförbund utformar sin årsredovisning i syfte att redogöra för sin legitimitet och ansvarighet 

gentemot samhället (Suchman, 1995). Årsredovisningen bör främst bestå av icke-finansiell 

information för ett studieförbund och kompletteras med finansiell information (Boateng et al., 

2016).  

 

Den icke-finansiella informationen som kan vara relevant att redovisa är verksamhetens mål 

(Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 2013), måluppfyllelse (Ryan et al., 2014), 

framgångar (Fine et al., 2000), förbrukade resurser (Torres & Pina, 2003), levererade tjänster 

(Henderson et al., 2002), kundnöjdhet (Boateng et al., 2016), intressentengagemang (Boateng 

et al., 2016) samt jämförelse med likvärdiga organisationer (Boateng et al., 2016). Relevanta 

finansiella mått för ett studieförbund kan vara insamlingseffektivitet, offentligt stöd samt 

finansieringsprestation (Ritchie & Kolodinsky, 2003). Denna finansiella och icke-finansiella 

information kan anses vara särskilt relevant att redovisa för studieförbund. 
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Jämförbarhet i studieförbunds redovisning kan delas upp i jämförbarhet över tid och med 

likvärdiga studieförbund (Dahlgren & Nilsson, 2012). För att uppnå jämförbarhet över tid inom 

ett studieförbund kräver det att organisationen redovisar likvärdig information beräknat på 

likvärdigt sätt samtliga år (Dahlgren & Nilsson, 2012). Jämförbarhet mellan olika 

organisationer kräver att alla jämförande studieförbund redovisar likvärdig information som är 

beräknat på likvärdigt sätt. Om informationen i olika studieförbunds årsredovisningar varierar 

i hög grad innebär detta brister i jämförbarheten (Dahlgren & Nilsson, 2012). Om samtliga 

organisationer redovisar den nämnda icke-finansiella och finansiella informationen kan det ge 

en jämförbar redovisning mellan organisationer. Se figur 1 och 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Icke-finansiell information som leder till jämförbarhet 

Figuren visar att redovisningen i ett studieförbund bör innehålla specifik icke-finansiell 

information för att resultera i en högkvalitativ redovisning och bidrar till jämförbarhet mellan 

studieförbunden (Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 2013; Ryan et al., 2014; Fine et 

al., 2000; Torres & Pina, 2003; Henderson et al., 2002; Boateng et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Finansiell information som leder till jämförbarhet 

Figuren visar att redovisningen i ett studieförbund bör innehålla specifik finansiell 

information för att resultera i en högkvalitativ redovisning och bidrar till jämförbarhet mellan 

studieförbunden (Ritchie & Kolodinsky, 2003). 
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3 METOD 
 

I metoden redogörs för vilken forskningsansats studien har utgått ifrån, hur litteratursökningen 

har genomförts, vad urvalet grundar sig i, upplägget på datainsamling och analys av materialet 

för att sedan avslutas med hur studiens kvalitet har säkrats. 

 

3.1 Forskningsansats 
 

Studien har utförts med en deduktiv ansats eftersom studien baserar sig och utgår från tidigare 

forskning (Bryman & Bell, 2013). Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt eftersom 

författarna tolkar innebörden av innehållet i årsredovisningar samt vad redovisningsansvariga 

personer säger, utan att söka en verklig sanning. Forskningsstrategin är kvalitativ eftersom 

slutsatserna har grundats i språkliga analyser och tolkning av hur studieförbund redovisar hur 

de främjar verksamhetens ändamål (Bryman & Bell, 2013). Materialet består av både primär- 

och sekundärdata. Data har samlats in med hjälp av litteratur och vetenskapliga artiklar som 

innehåller relevant forskning och teorier inom ämnet. För att tillämpa teorierna i verkligheten 

har studieförbunds årsredovisningar analyserats. Ett av studieförbunden har valts ut för 

genomförandet av intervjuer med tre individer som jobbar med redovisning inom olika distrikt. 

Primärdata som använts är intervjuerna eftersom dessa är utförda särskilt för denna studies 

syfte. Sekundärdata är övrigt material eftersom detta inte har sammanställts för den här studien 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

3.2 Litteratursökning 
 

För att hitta relevant teori och tidigare forskning har Luleå tekniska universitetsbiblioteks 

artikelsökfunktion samt Google Scholar nyttjats med sökord i olika kombinationer, såsom 

ideella organisationer, studieförbund, redovisning, legitimitet, educational association, 

nonprofit, accountability, non profit sector, non profit association, accounting, swedish non 

profit sector, nonprofit organization, reporting, effectiveness, efficiency, key figures, goals, 

importance of accounting, measuring, measure, performance, principles based accounting, 

assess, interpretation, true and fair view, financial reporting, financial statement, legitimacy och 

decision making. I samtliga använda artiklar är källförteckningen granskad i syfte att få 

inspiration om sökord samt användbara artiklar. 

 

3.3 Urval 
 

Det finns tio studieförbund i Sverige, vilka drivs som ideell förening, stiftelse och aktiebolag 

(http://studieforbunden.se). Det finns stora skillnader i studieförbundens karaktär gällande 

tjänster, kundgrupper, storlek, organisationsform och vilka redovisningsregelverk de följer, 

vilket motiverar ett typiskt urval (David & Sutton, 2016). Det typiska urvalet är baserat på 

likheter i studieförbunden för att skapa möjligheter att jämföra dessa mot varandra. Likheterna 

för de utvalda studieförbunden är att de är stora studieförbund, de drivs som ideell förening, 

samtliga tillämpar K3-regelverket och de riktar sig till samma målgrupp. De utvalda 

studieförbunden är Medborgarskolan, Studiefrämjandet samt ABF. Eftersom ABF är Sveriges 

största studieförbund har vi genomfört intervjuerna med redovisningsansvariga inom ABFs 

olika distrikt. Urvalet av intervjupersoner inom ABF är stratifierat utefter geografisk placering 

(David & Sutton, 2016). Inom ABF finns ekonomifunktionen på tre olika orter i Sverige. 

Intervjupersonerna har valts ut beroende på arbetsuppgifter och ansvarsområden som gör att de 

kan bidra till att uppnå studiens syfte. Samtliga intervjupersoner har arbetsuppgifter som 
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inkluderar löpande bokföring och bokslutsarbete samt en arbetslivserfarenhet inom 

organisationen omfattande minst fem år.  

 

3.4 Datainsamling 

 

Intervjuer med personal på ABFs ekonomienheter har genomförts i syfte att samla information 

om vad som var relevant att analysera i samtliga utvalda studieförbunds årsredovisningar, för 

att möjliggöra identifiering och beskrivning av hur stora svenska studieförbund utformar sina 

årsredovisningar. Detta kan ses som en vägledning till vilka faktorer som eventuellt minskar 

jämförbarheten i studieförbunds årsredovisningar. Intervjuer har bokats och utförts via telefon. 

Strukturen på intervjuerna var semi-strukturerad för att samtliga informanter skulle få samma 

frågor men inte hindras från att utveckla intressanta områden inom respektive distrikt (David 

& Sutton, 2016). Intervjuerna har skett under ljudupptagning efter samtycke från respektive 

informant för att förhindra att information förloras. I samma syfte har även anteckningar förts 

under intervjuerna. Pilotintervjuer har genomförts för att kontrollera kvaliteten på 

intervjufrågorna, både för att minimera risken att frågorna skulle kunna misstolkas samt för att 

de skulle vara möjliga att besvara i rätt kontext samtidigt som de skulle täcka upp all tänkbar 

relevant information. Intervjuguide finns i bilaga 1. Efter intervjuerna var utförda har materialet 

analyserats och kategoriserats i till exempel olika uppfattade svårigheter gällande redovisning 

i studieförbund.  

 

Efter intervjuerna utförts och analyserats har studieförbundens årsredovisningar samlats in, 

analyserats och jämförts med varandra. Anledningen till ordningsföljden i insamling av 

material beror på att intervjuernas syfte var ett hjälpmedel i analysen av årsredovisningarna. 

Respektive studieförbunds årsredovisningar för de senaste tre åren fanns tillgängliga på 

respektive organisations hemsida, vilket är det tidsintervallet som studien baserar sig på. 

 

3.5 Analys och tolkning 
 

Studiens analysnivå är organisation vilket innebär att studien inriktas mot att förstå hur 

organisationer, i det här fallet stora svenska studieförbund, utformar sin redovisning för att visa 

hur de främjar verksamhetens ändamål. Eftersom syftet med intervjuerna har varit ett 

hjälpmedel i analysen av årsredovisningarna har intervjuerna tolkats och sammanfattats. Efter 

intervjuerna analyserats, har ABFs årsredovisningar analyserats i syfte att identifiera det som 

framkommit i intervjuerna för att sedan analysera Medborgarskolans och Studiefrämjandets 

årsredovisningar. Det som har analyserats i respektive organisations årsredovisningar är hur 

organisationen redovisar främjandet av verksamhetens ändamål. Efter analysen har dessa 

jämförts med varandra för att hitta likheter och skillnader i redovisningen, som slutligen lett till 

en sammanfattning av hur årsredovisningarna har utformats kopplat till teorin. Detta har skapat 

en djupare förståelse för hur studieförbund redovisar och upplevda problem i samband med 

utformningen. 

 

För att undersöka om årsredovisningarna är jämförbara har likheter och skillnader i respektive 

studieförbunds årsredovisning analyserats. Fokus har främst legat på icke-finansiell 

information, eftersom det är den huvudsakliga efterfrågade informationen hos studieförbund 

(Boateng et al., 2016). Fokus i den icke-finansiella informationen har varit organisationernas 

redovisning av hur de främjar verksamhetens ändamål.  

 

När studieförbunden utformar sin årsredovisning för att visa hur de främjar verksamhetens 

ändamål samt redovisa rättvisande information som är jämförbar, bör årsredovisningen 



10 

 

innehålla viss icke-finansiell och finansiell information. Den icke-finansiella informationen 

som bör redovisas är verksamhetens mål (Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 2013), 

måluppfyllelse (Ryan et al., 2014), framgångar (Fine et al., 2000), förbrukade resurser (Torres 

& Pina, 2003), levererade tjänster (Henderson et al., 2002), kundnöjdhet (Boateng et al., 2016), 

intressentengagemang (Boateng et al., 2016) samt jämförelse med likvärdiga organisationer 

(Boateng et al., 2016). Den finansiella information som bör redovisas är insamlingseffektivitet, 

offentligt stöd och finanseringsprestation (Ritchie & Kolodinsky, 2003). Se figur 1 och 2. 

 

Med hjälp av redovisningens finansiella och icke-finansiella information går det att dra 

slutsatser om redovisningen håller god kvalitet och är jämförbar. Med utgångspunkt i 

legitimitetsteorin går det troligtvis att svara på varför studieförbunden redovisar på ett visst sätt 

(Suchman, 1995). 

 

3.6 Trovärdighet och äkthet i studien 
 

I syfte att öka kvaliteten i studien har fokus legat på att maximera trovärdighet samt äkthet 

utifrån de förutsättningar som funnits (Lincoln & Guba, 1985). Materialet har analyserats 

individuellt av forskarna och sedan sammanställt det tillsammans. Intervjupersonerna 

tillfrågades vid intervjutillfället ifall de godkänner att forskarna återkommer vid senare tillfälle 

ifall det skulle finns någonting som är otydligt alternativt om en komplettering skulle vara av 

väsentligt värde. Detta har godkänts av samtliga informanter men har inte varit nödvändigt att 

nyttja. Efter examensarbetets slutförande har informanterna fått möjlighet att ta del av 

rapporten.  
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4 EMPIRI 
 

Nedan presenteras det empiriska material som används i studien, först ges en sammanfattning 

av intervjuerna samt en redogörelse för organisationernas verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar. Kapitlet avslutas med en jämförelse av de olika organisationernas 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar för att belysa likheter och skillnader i 

redovisningarnas icke-finansiella och finansiella information. 

 

4.1 Utformning av redovisning i ABF ur redovisarnas perspektiv 
 

Informanternas generella uppfattning är att den information som de huvudsakliga intressenterna 

efterfrågar är kopplat till hur ABF har bedrivit verksamheten samt förvaltat de resurser som de 

har fått från exempelvis stat, landsting och kommuner. Den efterfrågade informationen kan vara 

särredovisning av specifika projekt, finansiell redovisning för hela verksamheten, berättande 

information om vad de gjort och den utveckling som har skett. 

 

”Det är mest det här med de olika kurserna, och vad pengarna går till. Sen så har 

vi vissa antal olika projekt som ska särredovisas och redovisas tillbaka till de olika 

organisationer som vi har fått stöd ifrån för att genomföra de här olika projekten.” 

(Redovisningsansvarig 1, 2017-05-03) 

 

Det finns vissa brister i regleringar gällande hur verksamhetsberättelsen ska utformas. Reglerna 

ger otydlig vägledning eftersom de endast anger att organisationen ska berätta vad de har gjort 

i verksamheten utan att definiera hur detta ska ske. Redovisningsansvarig 3 får frågan om det 

finns tydliga regleringar för hur verksamhetsberättelsen ska utformas och svarar ”Nej, det är ju 

vad vi har gjort.” (2017-05-04). ABF följer K3-regelverket, men de främsta 

informationskällorna som används vid utformning av redovisning är ABFs förbundskansli samt 

revisorer. ”Vi följer det som revisorerna säger att vi ska följa.” (Redovisningsansvarig 1, 2017-

05-03). ABF trycker egna redovisningsregler som sänds ut till respektive enhet. 

 

”De [ABFs förbundskansli] skickar ut nya regler varje år och det är i första hand 

där vi tittar. Först är det folkbildningsrådet på direktiv av regeringen som gör 

regler, sen trycker åtminstone ABF ut egna regler som de skickar ut till 

avdelningarna. Det kan ju skilja lite grann mellan olika studieförbund, och då tittar 

vi på våra regler och försöker följa dom, och är vi osäker så får vi ta kontakt med 

förbundet. Det finns ju folk som sitter på förbundet som i stort sett bara jobbar med 

att kolla att det funkar bra ute i landet. Redovisningen i olika studieförbund skiljer 

sig åt.” (Redovisningsansvarig 3, 2017-05-04) 

 

ABF tillämpar många nyckeltal som även vinstdrivande verksamheter tillämpar. ”Vi har de 

traditionella; soliditet och likviditet, eget kapital genom omsättning.” (Redovisningsansvarig 2, 

2017-05-03). Även andra nyckeltal som är mer anpassade efter verksamheten används såsom 

anslag i förhållande till den totala intäkten, studietimmar i förhållande till personal, antal 

studiecirklar samt unika deltagare. 

 

Det är svårt att jämföra ABFs ekonomi med konkurrenter på grund av den speciella bransch de 

verkar inom. Däremot jämför sig ABF verksamhetsmässigt med andra studieförbund.  

 

”[ABF jämför sig] egentligen inte [med andra studieförbund] när det gäller 

ekonomi, men jämför sig med verksamhet. Finns statistik att ta fram från SCB om 
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jag minns rätt. Där jämför de sig ganska mycket, och då är det studietimmar, 

kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det är främst de områdena 

man jämför sig med andra studieförbund.” (Redovisningsansvarig 2, 2017-05-03) 

 

ABF jämför även de olika enheterna inom organisationen med varandra samt med förbundets 

verksamhet över tid, men det varierar hur intensivt de olika enheterna jämför sig med varandra 

samt enhetens verksamhet över tid. Redovisningsansvarig 3 säger: ”Jag tror att man gör så gott 

man kan själv och tittar inte så mycket på andra.” (2017-05-04), medan Redovisningsansvarig 

1 säger: ”Vi jämför olika avdelningar. Vi har vissa nyckeltal så vi kan se att om en avdelning 

går bra, kan vi se varför, ser på nyckeltal, ser samband.” (2017-05-03), och berättar att de på så 

sätt även kan se den egna utvecklingen över tid. 

 

De som jobbar med redovisning inom ABF tycker att redovisningen speglar verksamheten på 

ett relativt bra sätt, men den finansiella redovisningen kan vara något missvisande eftersom 

föreningen inte drivs av vinst. Dessutom sker en eftersläpning av statsbidraget, vilket innebär 

att den verksamhet som bedrivs idag påverkar anslaget om ett och två år. Detta innebär att det 

kan ha skett en verksamhetsökning under året och anses som ett bra år för ABF, men det syns 

inte på resultatet. 

 

”Det är lite svårt, det är inte de ekonomiska siffrorna som är de mest relevanta. 

Det funkar ju så, att den verksamhet vi gör i år, kanske vi får betalt för om två år. 

Vilket gör att vi har en eftersläpning i statsbidragsdelen inom folkbildningen, och 

det kanske inte är det mest relevanta, hur det ser ut på sista raden. Har du haft en 

väldigt stor verksamhetsökning, det kan ändå vara ett bra år, men du kan gå back 

en miljon, så kan du ha haft ett väldigt bra år. […] Det är ett litet problem att 

verksamheten och ekonomi inte hänger ihop.” (Redovisningsansvarig 2, 2017-05-

03) 

 

Trots att behov finns av att utveckla redovisningsregler för studieförbund, är det svårt att 

identifiera hur detta skulle kunna göras på ett lämpligt sätt. Eftersom det är välkänt att 

studieförbunds verksamhet inte är vinstdrivande anser informanterna att redovisningen 

fungerar.  

 

”Ett problem är ju att ekonomin inte är det centrala alla gånger. Det kan ju vara 

lite tråkigt som ekonom att man inte får stå i centrum. Resultatet kanske inte är det 

mest relevanta. Vi har ju hela verksamheten att ta hänsyn till. Vi får betalt för det 

senare, och där är ett litet problem kan jag tycka.” (Redovisningsansvarig 2, 2017-

05-03) 

 

4.2 Verksamhetsberättelser och årsredovisningar 
 

De redovisningar som analyseras är ABFs, Medborgarskolans och Studiefrämjandets 

årsredovisning för åren 2013–2015. Som tidigare nämnts presenteras både icke-finansiell och 

finansiell information strukturerade efter figur 1 och 2, med den icke-finansiella informationen 

först följt av den finansiella informationen. 

 

4.2.1 ABFs verksamhetsberättelser och årsredovisningar 
 

Verksamhetens mål är otydliga under samtliga analyserade år. Det finns en rubrik i 

förvaltningsberättelsen som heter uppgifter och mål, men det är otydligt vad som är målen. I 
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samtliga redovisningar är målen exakt samma, vilket tyder på att de redovisar verksamhetens 

övergripande ändamål, men inte respektive verksamhetsårs mål. Måluppfyllelsen är svår att 

utläsa av de tre årsredovisningarna, eftersom det är svårt att förstå målen. Se figur 3. 

 

 
Figur 3: ABFs redovisning av mål 

Utdrag ur ABF, 2014, s. 38. 

 

ABF har en väl utvecklad berättande redovisning om organisationens framgångar där de 

förklarar nya antaganden, utmaningar de klarat och statistik på verksamhetsutveckling i volym. 

Verksamhetsåret 2013 förklarar ABF enligt följande: 

 

”ABFs satsning på gratis läxhjälp, som görs på flera platser i landet, ger barn och 

ungdomar bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Läxhjälpen har bland annat 

bidragit till att elever har höjt sina betyg, klarat av gymnasiet och fått jobb eller 

gått vidare till högre studier. Det har också minskat antalet skolkade timmar.” 

(ABF, 2014, s. 4) 

 

Verksamhetsåret 2014 förklarar ABF: 

 

”Ett annat framgångsrikt integrationsprojekt är ’Det Goda Livet’ som drogs igång 

av ABF Sydhalland för invandrarkvinnor i Halmstad för tre år sedan. 

– Inledningsvis bestod projektet av tre delar: språk, det vill säga att lära sig bättre 

svenska, entreprenörskap, där företagande och sysselsättning stod i fokus, och 

kulturkunskap, berättar Kristina Norrman, projekt ledare för Det Goda Livet. 

  

När projektet hade varit igång i ett år märktes det att det fanns goda kunskaper 

inom bland annat kokkonst och bakning. 

– Vi startade ett socialt arbetsintegrerande företag som anställde deltagare från 

projektet. När vi genom ett samarbete med Halmstad kommuns kulturförvaltning 

fick möjlighet att ta över och driva ett café́ grundade vi den ekonomiska föreningen 

Det Goda Livet i Halmstad. I dag driver Det Goda Livet sex caféer i Halmstad med 

18 kvinnor anställda i företaget. Sex av dessa är anställda, resten har praktikplats 

eller arbetstränar.” (ABF, 2015, s. 9) 

 

Och för verksamhetsåret 2015 förklarar ABF: 

 

”Ett annat lyckat projekt för nyanlända står ABF Huddinge Kultur- och 

bildningscenter i Vårby gård bakom. Där har man bland annat startat en kör där 

nyanlända och etablerade svenskar sjunger ihop. Syftet med kören är framför allt 

att sjunga, men också att skapa glädje, samhörighet, språkinlärning, nätverksbygge 

och att utbyta erfarenheter och vänskap.” (ABF, 2016, s. 6) 
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Det syns inte i redovisningen vilka icke-finansiella förbrukade resurser som ABF har använt 

sig av under något år. 

 

Under de tre analyserade åren redovisar ABF levererade tjänster genom en jämförelse mot 

tidigare år i form av bland annat antal deltagare och antal studietimmar. Informationen är snarlik 

vilket kan ses i figur 4 och bilaga 2. 

 

 
Figur 4: ABFs redovisning av levererade tjänster 

Utdrag ur ABF, 2015, s. 53. 

 

Intressentengagemang syns i form av vilka samarbeten de har med olika 

medlemsorganisationer, vilket redovisas på likvärdigt sätt i de tre analyserade 

årsredovisningarna. Se figur 5 och bilaga 3. 
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Figur 5: ABFs redovisning av intressentengagemang 

Utdrag ur ABF, 2014, s. 32. 

 

En jämförelse med övriga studieförbund syns i varje analyserad årsredovisning i form av en 

tabell baserat på antal cirklar, antal deltagare och antal timmar. Se figur 6 och bilaga 4. 

 

 
Figur 6: ABFs redovisning av jämförelse 

Utdrag från ABF, 2014, s. 55. 

 

ABF redovisar inte insamlingseffektivitet eller finansieringsprestation. Däremot redovisar ABF 

tydligt offentligt stöd i verksamhetsberättelsen och i not. Se figur 7 och bilaga 5.  
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Figur 7: ABFs redovisning av offentligt stöd 

Utdrag ur ABF, 2016, s. 48. 

 

Förutom denna finansiella information som är anpassad till studieförbunden, redovisar ABF 

även soliditet, likviditet och andra mått som är vanligt förekommande även för vinstdrivande 

organisationer. 

 

ABFs redovisningar kan anses vara likvärdiga mellan de olika åren eftersom de redovisar 

likvärdig icke-finansiell och finansiell information samtliga analyserade år, vilket syns i tabell 

1 och 2. 

 

TABELL 1: ABFs redovisning av icke-finansiell information 

 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens mål Otydligt Otydligt Otydligt 

Måluppfyllelse Nej Nej Nej 

Framgångar Ja Ja Ja 

Förbrukade resurser Nej Nej Nej 

Levererade tjänster Ja Ja Ja 

Kundnöjdhet Nej Nej Nej 

Intressentengagemang Ja Ja Ja 

Jämförelse Ja Ja Ja 
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TABELL 2: ABFs redovisning av finansiell information 

 

 2013 2014 2015 

Insamlingseffektivitet Nej Nej Nej 

Offentligt stöd Ja Ja Ja 

Finansieringsprestation Nej Nej Nej 

 

4.2.2 Medborgarskolans verksamhetsberättelser och årsredovisningar 
 

I årsredovisningen för 2013 redovisar Medborgarskolan sina mål i löpande text. I 

årsredovisningarna för åren 2014 och 2015 är målen tydligt uppspaltade i årsredovisningen. I 

årsredovisningen för år 2013 redovisar de inte tydligt sin måluppfyllelse i samband med målen, 

men i löpande texten går det till exempel att hitta ”Projekten har mynnat ut i ordinarie 

verksamhet i flertalet regioner redan under året.” (Medborgarskolan, 2014, s. 9) som ett svar på 

måluppfyllelse av mål som handlar om att vara en mötesplats ”oavsett var någonstans i landet 

människor bor” (Medborgarskolan, 2014, s. 8). I årsredovisningen för 2014 finns ingen tydlig 

redovisning av måluppfyllelse, däremot redovisar Medborgarskolan hur de har jobbat mot 

målen under verksamhetsåret. I årsredovisningen 2015 framgår det tydligt om målen är 

uppfyllda eller inte. Se figur 8 och bilaga 6. 

 

 
Figur 8: Medborgarskolans redovisning av mål och måluppfyllelse 

Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 9. 

 

Framgångar redovisas tydligt i berättande form. Under verksamhetsåret 2013 återfinns följande 

berättande text: 

 

”Samtliga regioner har vidareutvecklat sin verksamhet med målgrupp invandrare. 
En stor del av verksamheten riktar sig till nyanlända och rör temat att leva i Sverige 

och folkbildningens arbetssätt och metoder. Verksamheten har skapats utifrån 

individernas intresse och behov och fått en stor spridning vad avser bakgrund, 
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ålder och kön. Ämnen i studiecirklarna har varit allt från svenska, konst och 

hantverk, musik och livsberättelser till körkortsteori och matlagning. Projekten har 

mynnat ut i ordinarie verksamhet i flertalet regioner redan under året.” 

(Medborgarskolan, 2014, s. 9)  

 

För verksamhetsåret 2014 berättas följande: 

 

”Läsfrämjande verksamhet i folkbildningen syftar främst till att stärka intresset och 

motivationen för läsning och litteratur i grupper som sällan eller aldrig läser. 

Totalt samlade vi i Medborgarskolan 19 455 deltagare (varav 10 474 var kvinnor) 

i 3 206 läsfrämjande arrangemang (studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 

och kulturprogram).” (Medborgarskolan, 2015, s. 9) 

 

Följande text finns i verksamhetsberättelsen för år 2015: 

 

”Studieförbunden tilldelades ett extra statsbidrag för särskilda 

folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Genom vår 

verksamhet har många lärt sig grunderna i det svenska språket och fått kunskap om 

det svenska samhället. Svenskundervisiningen har varierat från att vara helt 

lärarledd med fokus på grunderna till att lära sig svenska i samtal runt praktiska 

moment såsom matlagning och hantverk. Samhällsinformationen har varit bred och 

genomförts genom bland annat studiebesök, inbjudna representanter och i 

studiecirklar.” (Medborgarskolan, 2016, s. 11) 

 

Förbrukade resurser i icke-finansiella termer nämns inte i årsredovisningarna. 

 

Årsredovisningen för 2013 är relativt tydlig i redovisning av levererade tjänster eftersom 

Medborgarskolan redovisar verksamheten i form av studiecirklar, annan 

folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Det saknas dock information om unika deltagare 

samt diagram som förtydligar siffrorna. Redovisningen av levererade tjänster för år 2014 är 

utformad på samma sätt som 2013. Under år 2015 är informationen om levererade tjänster 

begränsad eftersom de redovisar studiecirklar relativt ingående medan kulturprogram och 

annan folkbildningsaktivitet inte redovisas trots att de enligt hemsidan erbjuder det även under 

detta år. Se figur 9 och bilaga 7. 

 



19 

 

 
Figur 9: Medborgarskolans redovisning av levererade tjänster 

Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 16. 

 

I årsredovisningarna för åren 2013 och 2014 går det inte att utläsa någon kundnöjdhet. I 2015 

går det dock att utläsa kundnöjdhet, som mäts för att redovisa måluppfyllelsen av ökad 

kundnöjdhet som är ett av Medborgarskolans mål. Se figur 10. 

 

 
Figur 10: Medborgarskolans redovisning av kundnöjdhet 

Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 9. 

 

Intressentengagemang redovisar Medborgarskolan genom att skriva vilka 
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medlemsorganisationer de samarbetar med. Se figur 11 och bilaga 8. 

 

 
Figur 11: Medborgarskolans redovisning av intressentengagemang 

Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 21. 

 
I årsredovisningarna går det inte att utläsa någon jämförelse med andra studieförbund. 

 

Finansieringsprestation och insamlingseffektivitet går inte att utläsa av Medborgarskolans 

årsredovisningar. Offentligt stöd uttrycks tydligt i berättande text och i not. Se figur 12 och 

bilaga 9. 

 

 
Figur 12: Medborgarskolans redovisning av offentligt stöd 

Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 27. 

 

Förutom finansiell information gällande offentligt stöd, redovisar Medborgarskolan även 

soliditet, likviditet och andra mått som är vanligt förekommande även för vinstdrivande 

organisationer. 

 

Tabell 3 visar att Medborgarskolans redovisning av icke-finansiell information har utvecklats 

mellan åren 2014 och 2015. 2014 redovisade Medborgarskolan måluppfyllelse otydligt medan 

de redovisar måluppfyllelsen tydligt år 2015. Se bilaga 6. En annan stor skillnad är 

redovisningen av kundnöjdhet som Medborgarskolan saknade åren 2013 och 2014, men 

redovisade år 2015. Se figur 9. Tabell 4 visar att Medborgarskolan redovisar likvärdig finansiell 

information samtliga analyserade år. 
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TABELL 3: Medborgarskolans redovisning av icke-finansiell information 

 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens mål Ja Ja Ja 

Måluppfyllelse Otydligt Otydligt Ja 

Framgångar Ja Ja Ja 

Förbrukade resurser Nej Nej Nej 

Levererade tjänster Ja Ja Ja 

Kundnöjdhet Nej Nej Ja 

Intressentengagemang Ja Ja Ja 

Jämförelse Nej Nej Nej 

 

TABELL 4: Medborgarskolans redovisning av finansiell information 

 

 2013 2014 2015 

Insamlingseffektivitet Nej Nej Nej 

Offentligt stöd Ja Ja Ja 

Finansieringsprestation Nej Nej Nej 

 

4.2.3 Studiefrämjandets verksamhetsberättelser och årsredovisningar 
 

Studiefrämjandet beskriver tydligt verksamhetens mål i samtliga årsredovisningar i form av en 

uppspaltning av målen och förklarande text till. För år 2015 är dock målen sammanfattade i en 

kortare och mer koncis text. I årsredovisningarna för åren 2014 och 2015 ges en 

sammanfattande bedömning om respektive målområde, men ingen redovisning av 

måluppfyllelse. För år 2015 går det inte att läsa någon sammanfattande bedömning eller annan 

information som går att relatera till måluppfyllelse. Se figur 13 och bilaga 10. 
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Figur 13: Studiefrämjandets redovisning av mål och måluppfyllelse 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 10. 

 

Studiefrämjandet redovisar framgångar tydligt i berättande form. För verksamhetsåret 2013 

syns det bland annat i följande citat: 

  

”Många barn och ungdomar har inte råd att åka på semester, säger Barbro Lund, 

verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet i Lidköping.  

 

Just detta var anledningen till Mångfaldsveckan i Götene förra sommaren, där 

Studiefrämjandet var en av flera arrangörer. Tanken var att under en vecka erbjuda 

ett smörgåsbord av spännande aktiviteter. Föreningslivet stod för merparten av 

inslagen och när idén presenterades var gensvaret stort.  

– Det exploderade av intresse, nästan alla föreningar ville vara med, säger Barbro.  

Resultatet blev en vecka fylld av aktiviteter, med tre programpass varje dag, 

förmiddag, eftermiddag och kväll. Enkelt och gratis, bara att dyka upp och vara 

med.” (Studiefrämjandet, 2014, s. 13) 

 

I verksamhetsberättelsen för 2014 framställs det enligt följande: 

 

”Det är Studiefrämjandets största satsning någonsin på föräldrautbildning, och 

har väckt stort intresse. Älskade barn är upplagt som sex studiecirklar om vardera 

tre träffar. Det lotsar deltagarna fram i samtalen, med frågor, bilder och tips på 
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filmer och vidare läsning. Några teman som tas upp är Barnen och vi, Tonåringens 

vardag samt Normer och värderingar.  

 

Många somaliska föreningar har visat intresse för Älskade barn, vilket lett till att 

materialet under hösten översattes till somaliska.  

 

Runt om i landet har materialet introducerats med föreläsningar och utbildningar 

för blivande cirkelledare.” (Studiefrämjandet, 2015, s.15) 

 

För verksamhetsåret 2015 står det följande:  

 

”Under 2015 har Studiefrämjandet, liksom övriga studieförbund, på ett fyrtiotal 

orter genomfört en omfattande verksamhet bland asylsökande, främst inriktat på 

språkträning, samhällskunskap och verksamhet utifrån de nyanländas egna 

önskemål. Här har studieförbunden visat sig här från sin kanske bästa sida, genom 

att snabbt – i samverkan med civilsamhälle och frivilliga – mobilisera för att möta 

nya behov.  

 

Totalt i Studiefrämjandet genomfördes 20 procent av cirkelverksamheten med 

invandrade. Samarbetet med etniska föreningar är mycket stort. Vårt 

studiematerial Älskade barn, för föräldrar som nyligen kommit till Sverige, har rönt 

stort intresse, utifrån behovet att mötas och diskutera föräldrafrågor.” 

(Studiefrämjandet, 2016, s. 6) 

 

Det finns ingen information om förbrukade resurser i någon av Studiefrämjandets analyserade 

årsredovisningar. Däremot redovisar Studiefrämjandet levererade tjänster tydligt i alla tre 

årsredovisningar, där både berättande information och siffror visar de levererade tjänsterna. Se 

figur 14 och bilaga 11. 

 

 
Figur 14: Studiefrämjandets redovisning av levererade tjänster 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 12. 
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Kundnöjdhet mäts i alla tre årsredovisningar genom en deltagarundersökning med samma 

frågor och svarsalternativ. Se figur 15 och bilaga 12. 

 

 
Figur 15: Studiefrämjandets redovisning av kundnöjdhet 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 16. 

 

Intressentengagemang redovisas i alla årsredovisningar i form av att de visar vilka 

medlemsorganisationer som medverkar i olika former av folkbildningsaktiviteter. Se figur 16 

och bilaga 13.  

 

 
Figur 16: Studiefrämjandets redovisning av intressentengagemang 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 19. 
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Studiefrämjandet redovisar jämförelser med andra studieförbund samtliga analyserade år. 

Jämförelsen grundar sig i anslagsgrundade studietimmar och den förändring som har skett 

jämfört med året innan. Se figur 17 och bilaga 14. 

 

 
Figur 17: Studiefrämjandets redovisning av jämförelse 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2015, s. 37. 

 

Finanseringsprestation och insamlingseffektivitet redovisas inte i någon av Studiefrämjandets 

analyserade årsredovisningar. Det som däremot redovisas är offentligt stöd. Studiefrämjandet 

redovisar offentligt stöd i berättande text och not. Se figur 18 och bilaga 15. 

 

 
Figur 18: Studiefrämjandets redovisning av offentligt stöd 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 60. 

 

Studiefrämjandet redovisar även soliditet, likviditet och andra mått som är vanligt 

förekommande även för vinstdrivande organisationer. 

 

Studiefrämjandet redovisar likvärdig finansiell och icke-finansiell information samtliga år. Se 

tabell 5 och 6. 
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TABELL 5: Studiefrämjandets redovisning av icke-finansiell information 

 

 2013 2014 2015 

Verksamhetens mål Ja Ja Ja 

Måluppfyllelse Nej Nej Nej 

Framgångar Ja Ja Ja 

Förbrukade resurser Nej Nej Nej 

Levererade tjänster Ja Ja Ja 

Kundnöjdhet Ja Ja Ja 

Intressentengagemang Ja Ja Ja 

Jämförelse Begränsat Begränsat Begränsat 

 

TABELL 6: Studiefrämjandets redovisning av finansiell information 

 

 2013 2014 2015 

Insamlingseffektivitet Nej Nej Nej 

Offentligt stöd Ja Ja Ja 

Finansieringsprestation Nej Nej Nej 

 

4.3 Summering av empiri 
 

Nedan summeras de olika studieförbundens redovisningar för att belysa likheter och skillnader 

i redovisningen. Summeringen delas upp i icke-finansiell och finansiell information. 

 

4.3.1 Redovisning av icke-finansiell information 
 

Verksamhetens mål beskrivs tydligt och är uppspaltade i Medborgarskolans och 

Studiefrämjandets redovisning, medan ABFs mål är diffusa och inbakade i texten vilket gör det 

svårt att förstå vad som är ABFs mål. I Medborgarskolans årsredovisning för verksamhetsår 

2015 står det tydligt om måluppfyllelse för respektive mål, medan detta saknas tidigare 

verksamhetsår. Studiefrämjandet fokuserar på att redogöra för hur de har arbetat med att nå 

respektive mål, utan fokus på måluppfyllelse. ABF beskriver inte måluppfyllelse kopplat till 

något mål, utan är väldigt otydliga i denna information.  

 

Samtliga studieförbund har väl utvecklad berättande redovisning om organisationens 

framgångar, där de till exempel förklarar nya antaganden, utmaningar de klarat och statistik på 

verksamhetsutveckling i volym. Information om förbrukade icke-finansiella resurser saknas 

dock i samtliga årsredovisningar. 

 

Samtliga studieförbund redovisar levererade tjänster i någon mån. Medborgarskolan har relativt 

knapphändig information gällande levererade tjänster jämfört med ABF och Studiefrämjandet. 

Medborgarskolan redovisar studiecirklar relativt ingående samtliga år, medan kulturprogram 

och annan folkbildningsaktivitet inte berörs verksamhetsåret 2015 trots att de enligt hemsidan 

erbjuder det. ABF har en väl utvecklad redovisning av levererade tjänster med mycket statistik 

gällande årets och föregående års levererade tjänster. Studiefrämjandets information om 

levererade tjänster känns tillräcklig trots att den inte är lika välutvecklad som ABFs redovisning 

av levererade tjänster. 
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Kundnöjdhet redovisas och mäts hos Studiefrämjandet genom deltagarundersökningar bland de 

som har deltagit i någon aktivitet. Medborgarskolan redovisar kundnöjdhet i årsredovisningen 

för år 2015, men inte de föregående åren. I ABFs årsredovisningar saknas information om 

kundnöjdhet. 

 

Samtliga analyserade studieförbunds årsredovisningar redogör tydligt för 

intressentengagemang genom medlemsorganisationer som de samarbetar med. 

 

ABF gör många jämförelser med övriga studieförbund i sina årsredovisningar genom tabeller. 

Studiefrämjandet har begränsade jämförelser med andra studieförbund, men den information 

som presenteras är både berättande och i diagramform. Medborgarskolan har inte med någon 

jämförelse med andra studieförbund i någon av de analyserade årsredovisningarna. 

 

I tabell 7 syns det att det finns likheter och skillnader i studieförbundens redovisning. 

Likheterna är att samtliga studieförbund, under samtliga analyserade år har redovisat 

framgångar, levererade tjänster och intressentengagemang, medan ingen av studieförbunden 

har redovisat förbrukade resurser under något av de analyserade åren. Skillnaderna finns i 

redovisning av verksamhetens mål, måluppfyllelse, kundnöjdhet och jämförelse. Se figurerna 

3 och 10 samt bilagorna 4, 6, 10, 12 och 14.  

 

TABELL 7: Redovisning av icke-finansiell information i samtliga studieförbund 

 

 ABF Medborgarskolan Studiefrämjandet 

Verksamhetens mål Otydligt Ja Ja 

Måluppfyllelse Nej Otydlig (-13, -14) 

Ja (-15) 

Nej 

Framgångar Ja Ja Ja 

Förbrukade resurser Nej Nej Nej 

Levererade tjänster Ja Ja Ja 

Kundnöjdhet Nej Nej (-13, -14) 

Ja (-15) 

Ja 

Intressentengagemang Ja Ja Ja 

Jämförelse Ja Nej Begränsat 

 

Tabell 7 visar vilken icke-finansiell information som respektive studieförbund redovisar. 

Måluppfyllelsen för Medborgarskolan ska läsas som att de redovisade måluppfyllelse otydligt 

åren 2013 och 2014, medan de redovisade måluppfyllelse år 2015. Medborgarskolan redovisade 

inte kundnöjdhet åren 2013 och 2014, medan de gjorde det 2015. I de kolumner där inget årtal 

anges ska detta tolkas som att informationen gäller samtliga år. 

 

4.3.2 Redovisning av finansiell information 
 

Insamlingseffektivitet och finansieringsprestation går inte att utläsa i någon årsredovisning. De 

offentliga stöden syns tydligt i samtliga årsredovisningar genom redovisning av olika typer av 

bidrag. Även soliditet redovisas av samtliga studieförbund. Detta innebär att samtliga 

studieförbund redovisar likvärdig finansiell information. Se tabell 8. 
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TABELL 8: Redovisning av finansiell information i samtliga studieförbund 

 

 ABF Medborgarskolan Studiefrämjandet 

Insamlingseffektivitet Nej Nej Nej 

Offentligt stöd Ja Ja Ja 

Finansieringsprestation Nej Nej Nej 

 

Tabell 8 visar att de tre analyserade studieförbunden redovisar offentligt stöd, vilket gäller 

samtliga analyserade år. 
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5 ANALYS 
 

I analysen presenteras en jämförelse mellan de olika årsredovisningarna kopplade till den 

teoretiska sammanfattningen gällande vilken finansiell och icke-finansiell information 

redovisningen bör innehålla. 

 

5.1 Analys av redovisad icke-finansiell information 
 

Medborgarskolans och Studiefrämjandets årsredovisningar innehåller en tydlig definition av 

verksamhetens mål. På grund av vaga målformuleringar i löpande text i ABFs årsredovisning 

är det svårt att utläsa föreningens mål. Se tabell 7. De vaga målformuleringarna innebär att 

måluppfyllelse är ännu svårare att uppfatta. Medborgarskolan redovisade tydligt måluppfyllelse 

2015, men otydligt resterande år. Förbättringen i Medborgarskolans redovisning av 

måluppfyllelse kan eventuellt bero på att de funnit en brist i tidigare årsredovisningar som de 

vill åtgärda för att uppfattas legitim för organisationens intressenter (Suchman, 1995). 

Studiefrämjandet redovisade strategin för att nå målet, vilket eventuellt kan anses mer relevant 

ur legitimitetssynpunkt (Eugénio et al., 2013). Att det skulle vara mer relevant att redovisa 

strategin, istället för måluppfyllelse, kan bero på att studieförbundet vill visa hur de jobbar på 

ett etiskt och socialt riktigt sätt. 

 

Samtliga studieförbund redovisade levererade tjänster i någon mån, vilket går att härleda till 

behovet av finansiering och legitimitet (ABF, 2016; Eugénio et al., 2013). Se tabell 7. 

Medborgarskolan har en begränsad redovisning av levererade tjänster, detta kan eventuellt bero 

på att de enbart redovisade den information som intressenterna kräver för finansiering av 

verksamheten (ABF, 2016). ABF och Studiefrämjandet redovisade en mera utvecklad 

information om levererade tjänster. Den utvecklade redovisningen av levererade tjänster 

innebär inte enbart redovisning av antal studietimmar, utan även till exempel information om 

popularitet av olika ämnen. En trolig förklaring är att det kan ses som fördelaktigt och legitimt 

för studieförbunden att visa att de bedriver en verksamhet där individerna i samhället kan 

relatera till egna intressen (Suchman, 1995). 

 

Inget av studieförbunden redovisade förbrukade resurser. Se tabell 7. Önskvärd information 

hade till exempel varit antal arbetade timmar per levererad studietimme samt fördelningen 

mellan ideella och betalda arbetstimmar i föreningen (Torres & Pina, 2003). Anledningen till 

att information om förbrukande resurser uteblivit från studieförbundens årsredovisningar kan 

bero på att de anser detta vara överflödig information, trots att det hade kunnat stärka 

legitimiteten. Legitimiteten hade kunnat stärkas genom redovisning av förbrukade tjänster 

eftersom intressenter kan ta del av hur produktivt och effektivt de jobbar inom organisationen 

(Suchman, 1995).  

 

Kundnöjdhet har redovisats och undersökts av Studiefrämjandet, medan Medborgarskolan har 

börjat redovisa detta från och med år 2015. Se tabell 7. Detta går troligtvis att koppla till viljan 

att uppfattas som legitim av samhället (Suchman, 1995). ABF redovisar inte kundnöjdhet, men 

har däremot en väl utvecklad redovisning av jämförelse med likvärdiga verksamheter. Se tabell 

7. Jämförelserna kan anses vara ett mått på popularitet, eftersom dessa till exempel redogör för 

vilket studieförbund som har haft flest deltagare och studietimmar. Eftersom ABF är det största 

studieförbundet kan de eventuellt anse att denna information är tillräcklig. Studiefrämjandet har 

en begränsad jämförelse till likvärdiga organisationer i årsredovisningen, se tabell 7, vilket de 

eventuellt ser som tillräckligt. Medborgarskolan redovisar inte några jämförelser till likvärdiga 

organisationer, se tabell 7, vilket troligtvis kan bero på att Medborgarskolan inte anser att en 
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jämförelse är av väsentligt värde. Detta kan eventuellt kopplas till att de största studieförbunden 

vill jämföra sig med andra för att visa den egna verksamheten som ledande. Tvärtom kan det 

tänkas att ett studieförbund, som är relativt stort men inte ledande väljer att inte jämföra sig 

eftersom organisationen troligtvis inte ses som lika framgångsrik (Eugénio et al., 2013).  

 

Den redovisade informationen i de olika studieförbunden varierar. Studieförbund bör redovisa 

icke-finansiell information bestående av verksamhetens mål (Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd, 2013), måluppfyllelse (Ryan et al., 2014), framgångar (Fine et al., 2000), 

förbrukade resurser (Torres & Pina, 2003), levererade tjänster (Henderson et al., 2002), 

kundnöjdhet (Boateng et al., 2016), intressentengagemang (Boateng et al., 2016) samt 

jämförelse med likvärdiga organisationer (Boateng et al., 2016) för att producera en redovisning 

som fångar de viktiga aspekterna.  

 

5.2 Analys av redovisad finansiell information 
 

Ingen av de analyserade studieförbunden redovisar insamlingseffektivitet, se tabell 8, vilket 

troligtvis går att härleda till hur insamling av resurser går till. I många andra icke-vinstdrivande 

organisationer sker aktivt insamlingsarbete genom marknadsföring av organisationen och 

behovet av resurser (Gustafson, 2006). Studieförbunds insamlingsarbete baserar sig på att 

redovisa rättvisande information till staten för att erhålla önskvärt anslag (ABF, 2016). 

 

En annan typ av finansiell information som inte någon av de analyserade studieförbunden 

redovisar är finanseringsprestation. Se tabell 8. Samtliga redovisar däremot organisationens 

soliditet. Soliditet visar på föreningens långsiktiga överlevnadsförmåga medan 

finansieringsprestation tyder på föreningens kortsiktiga överlevnadsförmåga (Ritchie & 

Kolodinsky, 2003; Johansson & Runsten, 2005). Troligtvis anser studieförbund att den 

långsiktiga överlevnadsförmågan är väsentligare information än den kortsiktiga 

överlevnadsförmågan. Offentligt stöd redovisas av samtligt studieförbund. Se tabell 8. Detta 

regleras i redovisningsreglerna som omfattar studieförbunds redovisning (Bokföringsnämnden, 

2016). 

 

De analyserade studieförbunden redovisar likvärdig finansiell information. Enligt Ritchie och 

Kolodinsky (2003) kan relevant finansiell information för studieförbund vara 

insamlingseffektvitet, offentligt stöd och finansieringsprestation. 

 

5.3 Analys av jämförbarhet i studieförbundens redovisningar 
 

ABF har en likvärdig redovisning de senaste tre redovisade verksamhetsåren, där det går att 

utläsa att de redovisar framgångar, levererade tjänster, intressentengagemang och jämförelse på 

ett tydligt sätt medan verksamhetens mål inte redovisas på ett tydligt sätt. Se tabell 1. I 

Studiefrämjandets årsredovisningar går det också att se stora likheter. Studiefrämjandet 

redovisar genomgående verksamhetens mål, framgångar, levererade tjänster, kundnöjdhet, 

intressentengagemang och en begränsad jämförelse. Se tabell 3. På grund av att ABF och 

Studiefrämjandet redovisar likvärdig information inom respektive organisation mellan åren, 

kan dessa anses ha en redovisning som är jämförbar över tid (Dahlgren & Nilsson, 2012).  

 

Det går att se en förändring i Medborgarskolans redovisning över tid. Det Medborgarskolan har 

redovisat i samtliga årsredovisningar är verksamhetens mål, framgångar, levererade tjänster och 

intressentengagemang. Det senaste analyserade verksamhetsåret har de även redovisat 

måluppfyllelse och kundnöjdhet. Se tabell 5. Eftersom Medborgarskolan redovisar all 
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information som de tidigare gjort, med tillägg det senaste året, kan jämförbarheten anses vara 

relativt hög (Dahlgren & Nilsson, 2012). Detta beror på att den främsta informationen är 

likvärdig och redovisningen har utvecklats på ett positivt sätt med de tillägg som gjorts. 

 

Två av de analyserade studieförbunden redovisar likvärdig information mellan de olika åren, 

medan ett av studieförbunden har utvecklat sin redovisning under den analyserade perioden. 

Jämförbarhet inom en organisations olika verksamhetsår är en del av jämförbarheten i 

redovisning (Dahlgren & Nilsson, 2012). 

 

Verksamhetens mål redovisas tydligt av Medborgarskolan och Studiefrämjandet, medan ABF 

redovisar det otydligt. Se tabell 7. Eftersom ett studieförbunds mål kan anses vara av stor vikt 

(Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 2013), ger detta en stor brist i jämförelsen mellan de 

olika studieförbunden (Dahlgren & Nilsson, 2012). Måluppfyllelse redovisas tydligt av 

Medborgarskolan under det senaste analyserade verksamhetsåret, medan den varit otydlig de 

tidigare analyserade verksamhetsåren. Studiefrämjandet och ABF redovisar inte 

måluppfyllelse. Se tabell 7. Måluppfyllelsen kan misstänkas ha en stor påverkan på de 

huvudsakliga intressenterna (Ryan et al., 2014), vilket gör att även denna varierande 

information kan anses ha en stor negativ effekt på jämförbarheten mellan studieförbunden 

(Dahlgren & Nilsson, 2012). Framgångar redovisas tydligt av samtliga studieförbund. Se tabell 

7. Detta bidrar till jämförbarhet mellan studieförbunden (Dahlgren & Nilsson, 2012). 

Förbrukade resurser redovisas inte av något av de analyserade studieförbunden. Se tabell 7. 

Detta kan anses vara positivt för jämförbarheten eftersom samtliga studieförbund redovisar 

likvärdigt i denna fråga (Dahlgren & Nilsson, 2012). Trots att det är positivt för jämförbarheten 

mellan de olika studieförbunden, bidrar saknandet av informationen till en lägre kvalitet på 

respektive studieförbunds redovisning (Torres & Pina, 2003). Levererade tjänster redovisas av 

samtliga analyserade studieförbund. Se tabell 7. Levererande tjänster är viktigt att redovisa för 

finansiärerna av verksamheten (Henderson et al., 2002). Eftersom levererande tjänster 

redovisas av samtliga studieförbund bidrar detta positivt till jämförbarheten (Dahlgren & 

Nilsson, 2012). Kundnöjdhet redovisas inte under något av de analyserade åren av ABF. 

Medborgarskolan redovisar inte kundnöjdhet under verksamhetsåren 2013 och 2014, men 

redovisar det tydligt för verksamhetsåret 2015. Studiefrämjandet redovisar kundnöjdhet under 

samtliga analyserade år. Se tabell 7. På grund av varierande redovisning av kundnöjdhet i 

årsredovisningen med tillhörande verksamhetsberättelse, är detta ytterligare en aspekt som 

försämrar jämförbarheten (Dahlgren & Nilsson, 2012). Intressentengagemang redovisas tydligt 

av samtliga analyserade studieförbund. Se tabell 7. Detta ger ett positivt bidrag till 

jämförbarheten (Dahlgren & Nilsson, 2012). Jämförelse mellan studieförbund redovisas av 

ABF, begränsat av Studiefrämjandet och inte alls av Medborgarskolan. Se tabell 7. Detta bidrar 

negativt till jämförbarheten på grund av varierande redovisning av informationen om jämförelse 

mellan studieförbund (Dahlgren & Nilsson, 2012).  

 

De analyserade studieförbunden har likheter och skillnader i redovisningen. Den icke-

finansiella informationen redovisas med stora variationer. Studieförbunden redovisar däremot 

en likvärdig finansiell information. För att en redovisning ska kunna anses vara jämförbar, ska 

den även vara jämförbar med likvärdiga organisationer (Dahlgren & Nilsson, 2012). På grund 

av de stora skillnaderna i icke-finansiell information, särskilt i informationen angående 

verksamhetens mål och måluppfyllelse kan organisationernas redovisningar av icke-finansiell 

information inte anses vara jämförbara med varandra (Dahlgren & Nilsson, 2012). Se figur 19. 

Likheterna i den redovisade finansiella informationen gör att den finansiella informationen kan 

anses vara jämförbar (Dahlgren & Nilsson, 2012). Se figur 20.  
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Figur 19: Studieförbundens redovisning av icke-finansiell information 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Studieförbundens redovisning av finansiell information 
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6 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur studieförbund utformar sin årsredovisning 

för att visa hur de främjar verksamhetens ändamål. Samt beskriva, jämföra och analysera 

jämförbarheten mellan årsredovisningarna i de olika organisationerna.  

 

Studieförbunden i vår studie redovisar främst hur de främjar verksamhetens ändamål genom 

icke-finansiell information som framförallt återfinns i verksamhetsberättelsen. Information som 

respektive studieförbund redovisar är till stor del berättande information om organisationens 

framgångar och intressentengagemang. Information om verksamhetens mål, måluppfyllelse, 

levererade tjänster, kundnöjdhet och jämförelser med andra likvärdiga organisationer tillämpas 

i varierande grad. 

 

Den finansiella information som studieförbunden i vår studie redovisar är likvärdig medan den 

icke-finansiella informationen kan anses vara varierande. Med tanke på att studieförbund 

redovisar intressenters huvudsakliga efterfrågade information i den icke-finansiella 

informationen, i kombination med den icke-finansiella informationens varierande 

informationsinnehåll, anses redovisningarna inte vara jämförbara. 

 

Resultatet av studien kan anses vara överraskande till viss del eftersom stora studieförbund 

kunde förväntas ha väl utvecklade redovisningar och redovisa liknande information. Samtidigt 

fanns vetskapen att studieförbund tillämpar ett principbaserat redovisningsregelverk som är 

utformat för vinstdrivande organisationer, vilket kunde indikera på problem i jämförelse mellan 

studieförbund. Studien tyder också på att principbaserad redovisning som inte är anpassad för 

aktuell verksamhet kan vara ett problem vid utformningen för att få en jämförbar redovisning. 

I denna studie läggs vikten framförallt på icke-finansiell information. Trots detta utesluter vi 

inte att den finansiella informationen som redovisas har ett väsentligt värde.  

 

6.1 Studiens bidrag 
 

Det kan anses vara problematiskt att studieförbund till stor del tillämpar redovisningsregler 

anpassade för vinstdrivande organisationer eftersom studieförbund inte drivs med syfte att 

generera vinst. Denna studies praktiska bidrag är att belysa de problem som uppkommer med 

jämförbarhet samt att redovisa en rättvisande bild av studieförbundets verksamhet. Det främsta 

problemet är att studieförbund inte har tydliga redovisningsregler att förhålla sig till vilket leder 

till att de redovisar olika typer av information. Dessa problem är viktiga att känna till för 

utformarna av redovisningsreglerna för att de ska ha möjlighet att anpassa redovisningsregler 

efter studieförbund och deras intressenters behov. 

 

Det finns många tidigare studier baserade på icke-vinstdrivande organisationer utanför Sverige, 

och ett fåtal inom Sverige. Det finns få studier på studieförbunds redovisning i Sverige. Denna 

studie avser att besvara hur studieförbund redovisar hur de främjar verksamhetens ändamål.  

 

6.2 Framtida forskning 
 

Med tanke på att denna studie tyder på en bristande jämförbarhet, kan det vara relevant att 

studera jämförbarhet mellan andra typer av ideella föreningars redovisning. Detta kan vara 

relevant för att se om problem med jämförbarhet finns i flera olika ideella föreningar, eller om 

det är unikt för studieförbund. Förslag på framtida forskning är därför att studera hur andra 



34 

 

typer av ideella föreningar utformar sin årsredovisning för att visa hur organisationen främjar 

verksamhetens ändamål. 

 

Denna studie har främst fokuserat på studieförbunds redovisning av icke-finansiell information. 

Intervjuinformanternas uppfattning och åsikter är att den finansiella informationens betydelse i 

studieförbunds redovisning är sekundär. Med anledning av den framkomna informationen kan 

det även vara relevant att studera hur redovisningsregler påverkar studieförbunds redovisning 

av finansiell information.   
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BILAGA 1 – Intervjuguide 
 

Kan du berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter? 

- Tid som anställd hos ABF 

- Utbildning 

- Arbetsuppgifter 

- Liknande arbetsuppgifter vid ett vinstdrivande företag 

o Eventuella skillnader i arbetet 

 

Vilken information efterfrågar era huvudsakliga intressenter? 

- Finansiell information 

- Icke-finansiell information 

- Exempel 

 

Vinstdrivande företag har olika typer av avkastningsmått för att redovisa organisationens 

effektivitet. Hur redovisar ni på ABF effektivitet? 

- Hur utvecklar ni på ABF dessa mått på effektivitet? 

- Har du någon talan om utveckling/avveckling av specifika mått? 

- Jämför ni dessa med liknande verksamheter? 

- Speglar detta verksamhetens verkligheten på ett rättvist sätt? 

- Finns det någonting som du tror att era finansiärer saknar information om? 

 

Upplever du några problem med redovisningsnormer, -standarder eller -praxis när du jobbar 

med att redovisa i en ideell förening? 

- Hur syns detta i ABFs årsredovisning? 

- Exempel 

 

Finns det något du hade velat ändra på i de svenska regleringar som rör redovisning i ideella 

föreningar?  

- Exempel 
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BILAGA 2 – ABFs redovisning av levererade tjänster 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur ABF, 2014, s. 49. 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur ABF, 2015, s. 53. 
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur ABF, 2016, s. 53. 
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BILAGA 3 – ABFs redovisning av intressentengagemang 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur ABF, 2014, s. 32. 
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Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur ABF, 2015, s. 36. 
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur ABF, 2016, s. 36. 
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BILAGA 4 – ABFs redovisning av jämförelse 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur ABF, 2014, s. 55. 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur ABF, 2015, s. 59. 

 

Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur ABF, 2016, s. 59.  
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BILAGA 5 – ABFs redovisning av offentligt stöd 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur ABF, 2014, s. 35. 

 

 
Utdrag ur ABF, 2014, s. 44.  
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Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur ABF, 2015, s. 38. 

 

 
Utdrag ur ABF, 2015, s. 48. 
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur ABF, 2016, s. 38. 

 

 
Utdrag ur ABF, 2016, s. 48. 
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BILAGA 6 – Medborgarskolans redovisning av verksamhetens mål 

och måluppfyllelse 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2014, s. 5. 
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Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2015, s. 7. 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2015, s. 17. 
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 9. 
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BILAGA 7 – Medborgarskolans redovisning av levererade tjänster 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan 2014, s. 33. 
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Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2015, s. 35. 
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 16. 
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BILAGA 8 – Medborgarskolans redovisning av 

intressentengagemang 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolans 2014, s.21. 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2015, s. 21. 

 

Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s.  21. 
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BILAGA 9 – Medborgarskolans redovisning av offentligt stöd 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2014, s. 19. 

 

  
Utdrag ur Medborgarskolan, 2014, s.27. 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2015, s.18. 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2015, s. 27. 
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 19. 

 

 
Utdrag ur Medborgarskolan, 2016, s. 27.  



57 

 

BILAGA 10 – Studiefrämjandets redovisning av verksamhetens 

mål och måluppfyllelse 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2014, s. 31. 

  



58 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2015, s. 30. 
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 10. 
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BILAGA 11 – Studiefrämjandet redovisning av levererade tjänster 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2014, s. 36. 
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Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2015, s. 36. 
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Verksamhetsår 2015 

 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 12. 
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BILAGA 12 – Studiefrämjandets redovisning av kundnöjdhet 
 

Verksamhetsår 2013 

 

Utdrag ur Studiefrämjandet, 2014, s. 41-42.  
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Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2015, s. 40-41.  
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 15. 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 16.  
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BILAGA 13 – Studiefrämjandets redovisning av 

intressentengagemang 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2014, s. 45. 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2015, s. 45.  
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Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 19. 
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BILAGA 14 – Studiefrämjandets redovisning av jämförelse 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjande, 2014, s. 37. 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2015, s. 37. 

 

Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 13.  
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BILAGA 15 – Studiefrämjandets redovisning av offentligt stöd 
 

Verksamhetsår 2013 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2014, s. 54. 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2014, s. 60. 

 

Verksamhetsår 2014 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2015, s. 54. 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjande, 2015, s. 60. 

 

Verksamhetsår 2015 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 24. 

 

 
Utdrag ur Studiefrämjandet, 2016, s. 28. 


