
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Redovisning 
 i Svenska kyrkan 

 
 
 
 
 

Jenny Lidman 
Camilla Ohlsson



 
 



 
 

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
2005-06-08 

 
 

Språk 
 

  

Rapporttyp 
 

  

ISBN 
 

X Svenska 
  

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Ekonomprogrammet 
2005/15 

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och 
serienummer 
 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/ep/
015/ 

  

 
 

 

Titel 
 

 

Redovisning i Svenska kyrkan  
 

 

Författare 
 

 

Jenny Lidman och  Camilla Ohlsson 
 

 
 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Svenska kyrkan har under de senaste åren varit med om ett flertal 
förändringar. En stor förändring ägde rum den 1 januari 2001, vilken kom att 
påverka Svenska kyrkans redovisning. Från och med detta datum kom nämligen 
de flesta trossamfund att omfattas av Bokföringslagen (1999:1078) och 
Årsredovisningslagen (1995:1554), vilket har medfört att kraven på Svenska 
kyrkans redovisning ökat. Detta i kombination med att trossamfund skiljer sig 
från de flesta andra organisationer som omfattas av dessa lagar kan leda till en del 
problem. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka redovisningsproblematiken i 
Svenska kyrkan, för att därefter ta fram en redovisningsmodell som bättre kan 
tänkas lösa de för Svenska kyrkan specifika redovisningsproblematiken. 
 



 
 

Genomförande: En studie av samtliga stifts årsredovisningar samt tre 
samfälligheter har utförts. Dessutom har sju intervjuer genomförts på 
samfällighets- och stifts nivå. En alternativ redovisningsmodell har utvecklats 
utifrån teorin, vilken innehåller tre förändringar jämfört med dagens redovisning. 
Restriktioner, i form av öronmärkta pengar, resultat byts ut mot ordet saldo samt 
att det ges förslag på icke-ekonomiska nyckeltal, vilka visas i en flerårsöversikt 
och måluppfyllelseräkning. 
 
Slutsatser: Svenska kyrkans enheter har årsredovisningar som i stor utsträckning 
liknar vinstdrivande företags. Detta kan förklaras med att kyrkan måste följa 
Bokföringslag (1999:1078) och Årsredovisningslag (1995:1554). Inom Svenska 
kyrkan finns ytterligare regleringar i form av Kyrkoordningen och 
branschanpassning. Dessa lagar och regleringar uppges leda till att redovisningen 
blir för detaljrik. Svenska kyrkan har även en del poster som är specifika för 
Svenska kyrkan. 
 
Svenska kyrkans övergripande mål är att likställa med vad som står föreskrivet i 
Kyrkoordningen, det vill säga fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. På stiftsnivå finns intentionerna att mäta de fyra målen i 
årsredovisningen. Detsamma kan inte sägas om samfälligheterna. Svenska kyrkan 
som helhet verkar således inte sträva efter att mäta de övergripande målen i 
årsredovisningen. 
 
Utav de tre förändringar som ingick i den ursprungliga modellen, så tas endast 
saldobegreppet bort. Den slutliga redovisningsmodellen inkluderar även 
ytterligare fyra nyckeltal, dessa förslag har dock inte testats. 
 
 

 
 

Nyckelord 
Arne Fagerström, redovisning, Svenska kyrkan, alternativ redovisningsmodell, 
mål 
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Abstract 
 
Background: The Church of Sweden has faced a lot of changes during the last 
couple of years. One change that affected the accounting of the Church of Sweden, 
took place on the 1st of January 2001. Since that day the “Bokföringslag 
(1999:1078)” and the “Årsredovisningslag (1995:1554)” include the religious 
communities, which have led to increasing demands on the accounting of the 
Church of Sweden. This combined with the fact that religious communities are 
different from most other organisations included by the laws, may lead to some 
problems. 
 
Purpose: The purpose of this essay is to examine the complex of problems related 
to the accounting of the Church of Sweden, to develop an accounting model that 
may better solve the specific problems related to the accounting of the Church of 
Sweden. 
 



 
 

Accomplishments: The annual reports of all the dioceses and three of the 
“samfälligheter” have been studied. Furthermore have seven interviews been 
accomplished at the level of “samfälligheter” and dioceses. An alternative 
accounting model has been developed from theories. The model contains three 
changes compared to the accounting of today, restrictions (earmarked money), 
“saldobegreppet” and proposals to non-economic ratios. 
 
Results: The units of the Church of Sweden have annual reports that in great 
extension correspond with profit organisations. The explanation to this can be that 
the church has to follow the “Bokföringslag (1999:1078)” and the 
“Årsredovisningslag (1995:1554)”. In the Church of Sweden there are more 
regulations, the “Kyrkoordningen” and the “Branschanpassningen”. These laws 
and regulations are said to result in an accounting that is too full of details. The 
Church of Sweden has items that are specific for them. 
 
The Church of Swedens´ overall goals can be placed on equal footing with what is 
prescribed in the “Kyrkoordning”, that is to celebrate worship, carry on teaching 
along with deaconry and mission. On the level of dioceses the intentions of 
measuring the goals in the annual report seem to exist. The same can not be said 
about the “samfälligheter”. Because of this the Church of Sweden as a whole can’t 
be said to strive after measuring the overall goals in the annual report. 
 
Of the three changes those were included in the original model, only 
“saldobegreppet” is excluded from the final accounting model. Four more ratios 
are also included, these suggestions have however not been tested. 
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1

1 INLEDNING 
 
Detta kapitel inleds med uppsatsens bakgrund och problemdiskussion. Den 
sistnämnda mynnar därefter ut i tre problemformuleringar samt studiens 
syfte. Slutligen behandlas de avgränsningar som gjorts och uppsatsens 
fortsatta disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 

Icke-vinstdrivande organisationer och välgörenhetsorganisationer är viktiga 
aktörer i det svenska samhället. Trots det är forskningen inom området 
eftersatt. (Lundström och Wijkström, 1997) Detta gör ytterligare studier 
välbehövliga. Den största medlemsorganisationen i Sverige är Svenska 
kyrkan1, där mer än sju av tio svenskar är medlemmar (Svenska kyrkans 
hemsida, 2005 a). Kyrkan kan därmed klassas som en av de viktigaste icke-
vinstdrivande organisationerna. Långt ifrån alla medlemmar besöker dock 
kyrkan regelbundet.  

När var du i kyrkan senast? 
 

Det stora flertalet av svenskarna kommer i kontakt med Svenska kyrkan 
någon gång under ett år. Under 2003 besökte 61 % av befolkningen någon 
religiös sammankomst minst en gång (Larsson och Tjernberg, 2004). 
Endast biblioteken och biograferna har ett större antal besökare varje år. 
Kanske gjorde du ett av drygt 20 miljoner gudstjänstbesök år 2004. 
(Svenska kyrkans hemsida, 2005 b) 
 
På senare år har trenden för antal kyrkobesök varit stadigt vikande 
(Lundström och Wijkström, 1997; Svenska kyrkans hemsida, 2005 b). 
Trots den negativa utvecklingen fortsätter dock kyrkan att spela en viktig 
roll i samhället. Av alla barn i åldrarna 4 till 6 år deltar var femte i 
aktiviteter som Svenska kyrkan anordnar (Lundström och Wijkström, 
1997). I en nyligen genomförd studie framkom också att Svenska kyrkan 
arrangerar ungefär en tredjedel av de konserter som genomförs i landet 
under ett år (Bromander, 2005). Kyrkan förfogar även över en stor 
kulturskatt. Sveriges viktigaste kulturklenoder finns bland de ungefär 3600 
kyrkorna runt om i landet. (Ekström, 1999) Allt detta, tillsammans med det 

                                                 
1 Fortsättningsvis benämns Svenska kyrkan ibland endast kyrkan. 
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faktum att Svenska kyrkans nettoförmögenhet värderas till 35 miljarder 
kronor (Svenska kyrkans hemsida, 2005 a), borde göra de flesta svenskar 
intresserade av Svenska kyrkan som organisation. 
 
Svenska kyrkan är en gammal organisation som i stor utsträckning har 
formats av tiden. Få organisationer kan mäta sig med kyrkans långa historia 
och därtill dess grad av förändring över tid. (Bromander, 2005) Under 
1900-talets senaste decennier och i början av 2000-talet har förändringarna 
varit omfattande. År 1951 fick alla svenskar rätt att gå ur Svenska kyrkan, i 
och med införandet av en särskild lag, vilken garanterar religionsfriheten. 
Tidigare kunde Sveriges befolkning endast lämna Svenska kyrkan om de 
gick in i ett av staten godkänt samfund. (Garlöv och Simonsson, 1995)  
 
Ännu en omställning inträffade den 1 januari 1996. Från och med detta 
datum är det genom dopet som medlemskap erhålls, men historiskt sett 
blev alla nyfödda automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan under 
förutsättning att minst en av föräldrarna var medlem, År 1972 var ännu 
över 95 procent av svenskarna medlemmar, men därefter kan en minskning 
urskiljas, såväl procentuellt sett som i absoluta tal. (Svenska kyrkans 
hemsida, 2005 b) 
 
Den viktigaste av de förändringar som skett under de senaste åren, kan 
kanske ändå sägas vara relationen mellan staten och Svenska kyrkan, vilket 
enligt Schwanborg (2002) är den politiska fråga som utretts mest i Sverige 
under 1900-talet. Redan vid 1850 års riksdag framlades den första 
riksdagsmotionen om att upphäva samarbetet mellan staten och kyrkan och 
sedan upphörde aldrig debatten (Ekström, 1999). 1995 års principbeslut 
ledde sedan fram till att Svenska kyrkan slutligen den 1 januari 2000 blev 
ett självständigt trossamfund skilt från staten (Ekström 2004). Numera är 
kyrkan hänförlig till den nya rättsliga kategorin registrerat trossamfund. I 
denna kategori inordnas också andra trossamfund, såsom frikyrkor. Syftet 
med reformen var att jämställa olika trossamfund och reglera Svenska 
kyrkans rättsliga ställning. (FAR, 2004) 
 
Ytterligare en stor förändring ägde rum den 1 januari 2001. Från och med 
detta datum kom de flesta trossamfund att omfattas av Bokföringslagen 
(1999:1078) och Årsredovisningslagen (1995:1554) på grund av att de ägde 
stora fasta tillgångar (Novak, 2002). Genom att Svenska kyrkan numera 
måste följa Bokföringslagen har detta medfört att kraven på redovisningen 
ökat. Trossamfund skiljer sig från de flesta andra organisationer som 
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omfattas av denna lag, varvid det kan vara intressant att undersöka Svenska 
kyrkans redovisning närmare. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Bokföringslagen stadgar att registrerade trossamfund och organisatoriska 
delar av sådana, omfattas av bokföringsskyldighet om värdet av 
tillgångarna överstiger gränsbeloppet motsvarande trettio prisbasbelopp 
eller om antalet anställda uppgått till mer än tio personer under de senaste 
två räkenskapsåren i medeltal. Om bokföringsskyldighet inte föreligger 
enligt ovanstående rekvisit, kan även en hög omsättning leda till att 
trossamfund inkluderas av Bokföringslagen. De flesta av Svenska kyrkans 
olika redovisningsenheter passar väl in under de ovan nämnda rekvisiten 
och omfattas således av denna lag. Även om rekvisiten i Bokföringslagen 
inte skulle vara uppfyllda, så har Svenska kyrkan ett eget internt regelverk, 
Kyrkoordningen, som föreskriver att hela Svenska kyrkan skall följa 
Årsredovisningslagen.  
 
I och med att trossamfund kom att omfattas av Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen, så föreligger i dagsläget mycket stora likheter 
mellan Svenska kyrkans och det privata näringslivets externredovisning. 
Alla de olika samhällssektorena använder idag redovisningsmodeller som 
baseras på bokföringsmässiga grunder (Falkman och Orrbeck, 2001).  
Tidigare präglades Svenska kyrkans redovisning i större utsträckning av 
frivillighet, det vill säga den var inte lika tydligt reglerad i form av 
lagstiftning och förordningar. Årsredovisningslagen och Bokföringslagen 
utvecklades ursprungligen för företag. Att applicera lagar som inte är 
anpassade för den specifika verksamheten borde rimligtvis kunna leda till 
en hel del problem. Det bör finnas vissa olikheter mellan Svenska kyrkans 
verksamhet och de verksamheter som bedrivs inom den privata sektorn.  
Svenska kyrkan får till exempel inte in sina intäkter på samma sätt som 
en ”vanlig” organisation, utan verksamheten finansieras huvudsakligen av 
kyrkoavgiften 2  som betalas av kyrkans cirka 7,1 miljoner medlemmar. 
Möjligheten finns att gå ur Svenska kyrkan och därigenom slippa betala 
kyrkoavgiften, men dock måste även icke medlemmar betala en särskild 
begravningsavgift. (Svenska kyrkans hemsida, 2005 a) 
 

                                                 
2 Innan åtskiljandet från staten benämndes kyrkoavgiften kyrkoskatt. 
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Kyrkoavgiften, och därmed även antalet kyrkotillhöriga samt deras 
inkomstutveckling, är viktigast för kyrkans framtida inkomster (Morén, 
2004). Därutöver tillkommer verksamhetsintäkter, avkastning från den 
kyrkliga egendomen samt gåvor av olika slag, som visserligen är en mindre 
del av kyrkans inkomster, men likväl utgör ett betydelsefullt komplement 
(Svenska kyrkans utredningar 1998:5).Svenska kyrkan saknar en 
traditionell ägare som ställer ekonomiska avkastningskrav på verksamheten. 
Det är således inte möjligt att i lika stor utsträckning identifiera 
redovisningens olika parter inom Svenska kyrkan som inom privat 
verksamhet. Därmed blir det intressant att undersöka hur redovisningen i 
dagsläget ser ut i Svenska kyrkan. 
 
Kyrkan är ett exempel på en icke-vinstdrivande organisation. Det finns 
ingen tydlig skiljelinje mellan vad som är en vinstdrivande respektive icke-
vinstdrivande organisation. Likaså är det svårt att finna en entydig 
definition av det senare begreppet. Anthony och Young (1999) definierar 
icke-vinstdrivande organisation på följande sätt:  
 

”A non-profit organization is an organization whose goal is something 
other than earning a profit for its owners.” 

Källa: Anthony och Young (1999) s. 44. 
 

Av definitionen kan utläsas att målet för en icke-vinstdrivande organisation 
inte är att skapa vinst till ägarna. Kärnan inom kyrkan är istället att finnas 
till för alla, fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och 
diakoni (Svenska kyrkans hemsida, 2005 a Svenska kyrkans hemsida a). 
Målet för kyrkan är inte att åstadkomma vinst till ägarna, men då 
Årsredovisningslagen samt Bokföringslagen måste följas är det likväl 
resultatet som mäts. Anthony och Young (1999) menar att framgång i icke-
vinstdrivande organisationer vanligen mäts genom hur mycket service 
organisationen erbjuder och hur väl denna utförs. Svenska kyrkan har en 
del statistik över exempelvis antal gudstjänster samt besökare, men det är 
vinsten som genom årsredovisningen blir det främsta måttet. Frågan är då 
hur kyrkan redovisar sina mål. Målen är av kvalitativ natur och borde 
således inte vara så lätta att mäta, i alla fall inte utan att blanda in 
subjektiva bedömningar. 
 

Utifrån ovanstående resonemang kan det anses tänkbart att Svenska kyrkan 
upplever en del problem med redovisningen. Detta på grund av att de måste 
följa samma lagar som vinstdrivande företag, trots att de har andra 
uppställda mål. Om så är fallet, kanske det skulle vara möjligt att utarbeta 
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en redovisningsmodell som är mer anpassad för Svenska kyrkans specifika 
verksamhet.   
 

1.3 Problemformulering 
 
• Hur ser redovisningen i Svenska kyrkan ut och varför? Finns det 

några specifika redovisningsproblem? 
 
• I vilken grad överensstämmer Svenska kyrkans övergripande mål med 

det som mäts i redovisningen? 
 
• Är det möjligt att utveckla en redovisningsmodell som är bättre 

lämpad för Svenska kyrkan och hur skulle den i sådana fall kunna se 
ut? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka redovisningsproblematiken i 
Svenska kyrkan, för att därefter ta fram en redovisningsmodell som bättre 
kan tänkas lösa de för Svenska kyrkan specifika redovisningsproblemen. 
 

1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen har ett producentperspektiv, vilket innebär att åsikterna hos 
övriga som använder redovisningsinformationen inte kommer att 
undersökas. 
 
Svenska kyrkan har så kallade prästlönetillgångar, vilka utgör separata 
årsredovisningar. Enligt Kyrkoordningen 46 kap. 3 § skall 
prästlönetillgångarna förvaltas så effektivt som möjligt och på sådant sätt 
att de ger bästa möjliga uthålliga avkastning. Detta innebär att 
prästlönetillgångarna till skillnad mot resterande del av kyrkan är ute efter 
att prestera ett så högt resultat som möjligt. Prästlönetillgångarnas 
årsredovisning kan därmed liknas vid ett vinstdrivande företags. Denna 
studie syftar dock till att undersöka Svenska kyrkans specifika situation 
som icke-vinstdrivande organisation, varför prästlönetillgångarna endast 
behandlas kortfattat. 
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1.6 Disposition 
 
Här presenteras uppsatsen fortsatta upplägg för att underlätta vidare läsning 
och ge läsaren en översikt över de ingående delarna. 
 
Metod (kapitel 2) – I avsnittet redovisas de metoder som valts för 
genomförandet av studien. Dessutom tas uppsatsens vetenskapliga 
förankring upp. 
 
Presentation av Svenska kyrkan (kapitel 3) – Detta kapitel avser att ge 
läsaren en inblick i Svenska kyrkans organisation. Avsnittet innehåller även 
en presentation av tre samfälligheter och ett stift, vilka ingår i 
intervjuurvalet. Slutligen tas kyrkans prästlönetillgångar upp.  
 
Referensram (kapitel 4) – Denna behandlar för uppsatsen intressanta lagar, 
regleringar och rekommendationer, samt relevanta teorier på området. 
Kapitlet benämns inte teoretisk referensram, då lagar inte bör klassificeras 
som teori (Artsberg, 2003). 
 
Empiri (kapitel 5) – Under denna rubrik presenteras den insamlade 
information som erhållits genom årsredovisningsstudier samt intervjuer. 
 
Analys (kapitel 6) – I detta kapitel sammanförs och behandlas 
informationen från de två föregående kapitlen. 
 
Slutsatser (kapitel 7) – Här presenteras de slutsatser som studien lett fram 
till. 
 
Metodreflektion (kapitel 8) – Under denna rubrik diskuteras eventuell 
kritik mot de valda metoderna och källorna. 
 
Egna reflektioner (kapitel 9) – I avsnittet lämnas förslag till vidare 
forskning, utifrån de lärdomar som uppsatsen fört med sig. 
 
Innehållet i de enskilda avsnitten presenteras mer utförligt i respektive 
kapitels ingress och eventuella disposition. 
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2 METOD 
 
Avsnittet ämnar redogöra för hur undersökningen har gått till och de 
metodval som har gjorts för att praktiskt angripa de uppställda 
problemformuleringarna. Avslutningsvis presenteras även det 
vetenskapliga synsätt som genomsyrar uppsatsen. 
 

2.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Denna undersökning syftar till att undersöka redovisningsproblematiken i 
Svenska kyrkan och försöka skapa en alternativ redovisningsmodell som 
kan tänkas vara bättre lämpad för kyrkans specifika verksamhet. För att de 
två första forskningsfrågorna skall kunna besvaras har rådande praxis för 
Svenska kyrkans redovisning undersökts. Detta gjordes genom en studie av 
årsredovisningar för olika kyrkliga enheter. Sedermera valdes ett antal 
respondenter ut och dessa intervjuades med utgångspunkt i den 
intervjuguide som återfinns i bilaga 2. Urvalen diskuteras mer ingående 
nedan. Genom att kombinera studien av årsredovisningar med intervjuer, 
erhölls en mer heltäckande bild av redovisningen inom Svenska kyrkan. 
 
Utifrån en litteraturgenomgång har en alternativ redovisningsmodell för 
Svenska kyrkan utvecklats. Modellen har sedan testats genom att de 
utvalda respondenterna fått ge sin uppfattning om den, samt förslag på 
förbättringar. 
 

2.1.1 Förberedelser 
 
Innan årsredovisningsstudien och intervjuerna genomfördes var det 
nödvändigt att få en ökad inblick i Svenska kyrkan som organisation. För 
att uppnå detta studerades litteratur på området och en intervju 
genomfördes också i uppsatsens inledningsskede med Börje Johansson. 
Den valda respondenten har länge arbetat med revision inom Svenska 
kyrkan och besitter därför stor kunskap om både kyrkans uppbyggnad och 
dess redovisning. 
 
Enligt Bjereld et al (2002) har forskare alltid medvetet eller omedvetet en 
viss förförståelse. Denna förförståelse består av två delar, den teoretiska 
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uppfattningen som forskaren avser utmana samt det alternativa tankesättet 
som han eller hon vill framföra som alternativ. Utan förförståelse skulle 
forskning vara en omöjlighet. (ibid) Författarnas förförståelse i ämnet 
redovisning inom Svenska kyrkan var relativt begränsad när studien 
inleddes. Vad gäller Svenska kyrkan som organisation har en av författarna 
erfarenheter från barn- och ungdomsverksamhet inom kyrkan och båda 
författarna har deltagit i konfirmandundervisning. Utöver detta var 
kunskapen om Svenska kyrkan liten. Detsamma gäller för redovisningen 
inom kyrkan. Författarnas begränsade förförståelse gjorde en noggrann 
litteraturstudie och den inledande intervjun nödvändiga för en fortsatt 
undersökning.  
 

2.1.2 Informationssökning 
 
Information om Svenska kyrkan har inhämtats genom årsredovisningar 
samt via diverse webbsidor. Dessutom har litteratur sökts i Linköpings 
Universitetsbiblioteks databaser. Detsamma gäller vid sökning av 
information till teoriavsnittet. Där har även källor valts delvis efter 
rekommendationer från handledare. Ett ytterligare sätt att finna referenser 
har varit genom källförteckningarna i olika publikationer.  
 
Det har varit nödvändigt att sålla bland all den information som finns 
tillgänglig inom ämnet. Enligt Patel och Tebelius (red.) (1987) måste varje 
forskare i olika skeenden under processen göra ställningstaganden som är 
beroende av dennes personliga erfarenheter och värderingar. Så gäller även 
då källor valts för denna undersökning. Det förefaller troligt att en annan 
forskare skulle ha valt delvis andra källor till stöd för sin undersökning. 
Referenserna som använts är dock i sin helhet publika, vilket gör att det är 
möjligt att finna dem för den som önskar.   
 

2.1.3 Primär- och sekundärdata 
 

Datakällor kan indelas i primärdata och sekundärdata. Primärdata är data 
som forskaren själv har samlat in för den aktuella situationen. Sekundärdata 
har redan samlats in eller återges av någon annan. (Artsberg, 2003) 
 

”Ingenting är i sig själv sekundärdata eller primärdata. En källa bli det 
ena eller det andra beroende på hur den används.” 

Källa: Artsberg, 2003 s. 45. 
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Uppfattningen gällande vad som utgör primär- respektive sekundärdata 
inom redovisningsområdet stämmer inte alltid överens med vad som står 
skrivet i en del företagsekonomiska metodböcker (Artsberg, 2003). Enligt 
Artsberg kan årsredovisningar klassas som primärdata. Årsredovisningarna 
som studerats är officiella dokument, vilka antagits av organisationen och 
revisorer. Även data från intervjuerna är primärt material, då de insamlats 
enbart för denna uppsats syfte.  
 

2.2 Årsredovisningar 
 

2.2.1 Urval 
 

Syftet med valet av undersökningsobjekt var att skapa en förståelse för hur 
Svenska kyrkans redovisning ser ut. Svenska kyrkan är uppdelad i flera 
nivåer med olika ansvarsområden. Det urval som gjordes behövde därför 
spegla eventuella olikheter mellan nivåerna inom Svenska kyrkan. Därför 
valdes att studera stifts- och samfällighetsnivå närmare. I samfälligheterna 
ingår även församlingarnas räkenskaper, varvid dessa inte inkluderades i 
urvalet.  
 
En totalundersökning är enligt Svenning (1999) det ideala, det vill säga att 
undersöka hela populationen av intresse för att få så exakta svar som 
möjligt. På stiftsnivå består Svenska kyrkan av 13 stift, vilket är ett lågt 
antal och därför behövde inget ytterligare urval göras. Således utfördes en 
totalundersökning av alla stiftens årsredovisningar.  
 
Inom Svenska kyrkan finns 5123 samfälligheter (Svenska kyrkans hemsida, 
2005 a). Då det tycktes orimligt att undersöka alla dessa enheter, krävdes 
ett närmare urval. Om en totalundersökning inte kan göras, måste enligt 
Merriam (1994) ett val mellan sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval ske. Den förstnämnda typen av urval innebär att det för 
varje enhet i populationen går att specificera sannolikheten för att denne 
skall komma att ingå i urvalet, vilket inte är möjligt vid ett icke-
sannolikhetsurval (ibid). Närhet var en faktor som spelade in vid valet av 
samfällighet. Urvalet av samfälligheter skulle även vara detsamma vid 
utförandet av intervjuerna och då förenklar den geografiska närheten 
möjligheten till personliga möten (intervjuer nämns i 2.3). Detta var något 

                                                 
3 Denna siffra förändras kontinuerligt, i och med att det sker  hopslagningar och så vidare.  
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som inte kunde tas i beaktande vid ett slumpmässigt urval, utan ett selektivt 
urval var nödvändigt. De valda samfälligheterna blev Linköping, 
Norrköping och Skeda-Slaka, vilka ligger inom rimligt geografiskt avstånd 
och bör, i jämförelse med stiften, påvisa eventuella olikheter. 
 

2.2.2 Dokumentstudier 
 

Ett dokument är traditionellt menat nedtecknad information kring ett visst 
ämne. Den tekniska utvecklingen har dock medfört att begreppet utvidgats 
till att också omfatta sådant som bandupptagningar, filmer samt fotografier. 
Detta medför att de olika formerna av dokument är många. (Patel och 
Tebelius (red), 1987) Inom ramen för denna studie har ett antal dokument i 
form av årsredovisningar studerats. Då dessa är offentliga har inga problem 
uppstått med accessen. Rådande branschanpassning för Svenska kyrkan har 
också undersökts, vilken går att hämta från Församlingsförbundets hemsida. 
Dokumentstudierna har genomförts i syfte att skapa en bild över hur kyrkan 
upprättar sina finansiella rapporter och vilken redovisningsinformation de 
offentliggör för sina intressenter.  
 

2.2.3 Kvantitativa och kvalitativa data 
 

Data kan antingen vara av kvalitativ eller kvantitativ natur. Avsikten med 
en kvantitativ metod är att försöka göra det som undersöks mätbart och 
finna kvantifierbara samband (Andersen, 1994). Kvalitativa 
undersökningar strävar däremot efter att nå förståelse för en individ eller en 
grupp individer, det vill säga ingen kvantifiering görs (Hartman, 1998). 
Enligt Patel och Tebelius (red.) (1987) är det forskningsproblemet som 
avgör valet av kvantitativ eller kvalitativ forskning. Granskningen av 
årsredovisningarna har, för att kunna svara på de uppställda 
frågeställningarna, bland annat gått ut på att jämföra vissa data ur de 
finansiella rapporterna. Årsredovisningarna innehåller dock även annan 
information som är av mer icke-ekonomisk natur, där inte allt på ett enkelt 
sätt kan beskrivas eller jämföras med hjälp av kvantifiering eller statistisk 
analys. Enligt Patel och Tebelius (red.) (1987) behöver inte kvalitativ och 
kvantitativ forskning vara varandras motsatser, utan både kan innehålla 
inslag av varandra. Detta blir således fallet i denna studie. 
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2.3 Intervjuer 
 

2.3.1 Val av intervjupersoner 
 
Samtidigt som de 13 stiften och tre samfälligheterna utsågs till 
årsredovisningsstudien, valdes även lämpliga respondenter för intervjuerna. 
Eftersom uppsatsen behandlar redovisning inom Svenska kyrkan var det 
självklart att som intervjupersoner välja de som ansvarar för och/eller 
arbetar med redovisning i de aktuella kyrkliga enheterna. Respondenterna 
som utsågs arbetar vid Linköpings stift, samt de tre samfälligheterna 
Linköping, Norrköping och Skeda-Slaka. Dessutom intervjuades en person 
som bad att få vara anonym. Intervjupersonerna presenteras i bilaga 7. 
 

2.3.2 Intervjuguide 
 
Efter att respondenterna valts ut, konstruerades en intervjuguide. I en sådan 
fastställs de områden som intervjun skall behandla och i vilken ordning de 
olika ämnena skall tas upp (Kvale, 1997). En intervjuguide har till syfte att 
tillse att alla respondenter får möta relevanta och likartade teman (Krag 
Jacobsen, 1993). Intervjuguiden som användes i denna studie bygger på ett 
antal fasta frågor. Utifrån de svar som erhölls från respondenterna kunde 
sedan följdfrågor, vilka ej var på förhand specificerade, ställas. 
Intervjuguiden återfinns i bilaga 2. Denna sändes till respondenterna minst 
en vecka innan intervjutillfället, tillsammans med den alternativa 
redovisningsmodellen. Det finns både för- och nackdelar med att låta 
intervjupersonerna ta del av frågorna på förhand. I denna studie var valet 
relativt enkelt. Om inte respondenterna hade fått se modellen före 
intervjutillfället, hade det varit problematiskt för dem att sätta sig in i 
modellen och ge väl genomtänkta synpunkter på densamma, vid tiden för 
intervjun. 
 

2.3.3 Intervjuernas genomförande 
 
En intervju är vanligen ett möte mellan två personer, vilka benämns 
intervjuare respektive respondent, där den förre vill få den senare att lämna 
ifrån sig information (Merriam, 1994).  
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Kvale (1997) definierar forskningsintervjun på följande sätt:  
 
”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två 

parter om ett tema av ömsesidigt intresse.” 
Källa: Kvale, 1997 s. 117. 

 
Mötet kan ske genom att parterna träffas personligen, men det kan även ske 
via telefon. I denna studie har alla sju intervjuer genomförts vid personliga 
möten som varat en till en och en halv timme. Detta för att en mer 
personlig kontakt uppnås samt att känslor och sinnesstämningar lättare 
uppfångas. Båda författarna har varit närvarande vid samtliga 
intervjutillfällen. Respondenterna har fått möjlighet att välja platsen för 
intervjun och allesammans föredrog sin arbetsplats. Valet av tidpunkt 
överläts också till intervjupersonerna i så stor utsträckning som möjligt. 
Vid fem intervjutillfällen användes bandspelare, men två respondenter 
nekade till bandupptagning och då antecknades svaren. De intervjuer som 
bandades, transkriberades sedan och skickades till respondenterna för 
godkännande. Även de antecknade intervjuerna har sänts till 
intervjupersonerna. 
 
Intervjuer kan skilja sig åt vad gäller standardisering. En intervju med låg 
grad av standardisering innebär att frågorna inte är på förhand givna, utan 
formuleras under intervjuns gång utifrån den specifika situationen. Helt 
standardiserade intervjuer får som följd att identiska frågor ställs till 
samtliga respondenter i samma ordningsföljd. Dessa används vanligen när 
syftet är att generalisera och jämföra. (Patel och Davidsson, 1994) 
Intervjuerna i denna studie hade en hög grad av standardisering. Frågorna i 
intervjuguiden ställdes i turordning till alla intervjuade. Helt 
standardiserade kan intervjuerna dock inte anses ha varit, då olika 
följdfrågor riktades till respondenterna utifrån deras svar. Anledningen till 
att relativt standardiserade intervjuer valdes, var att intervjupersonernas 
svar skulle kunna jämföras med varandra. Den intervju som genomfördes i 
inledningsskedet av uppsatsen var mindre standardiserad, då i stort sett inga 
fasta frågor ställts upp innan intervjutillfället. 
 
En annan aspekt är graden av strukturering, det vill säga i vilken grad 
frågorna inbjuder respondenten till egna tolkningar utifrån personliga 
föreställningar och erfarenheter. Ostrukturerade intervjuer lämnar stort 
tolkningsutrymme, vilket i sin tur medför att svaret blir svårt att förutsäga. 
En högre grad av strukturering ger ett allt mindre utrymme för personliga 
tolkningar, där extremfallet är frågor med fasta svarsalternativ. (ibid) I de 
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tidiga faserna av denna studie genomfördes en ostrukturerad intervju och 
därigenom erhölls större kunskap om forskningsområdet. Dessa lärdomar 
låg sedan till grund för de intervjuer med lite högre grad av strukturering 
som brukades i senare skeden av undersökningen. Frågorna i 
intervjuguiden var snävare än de frågor som ställdes vid den inledande 
intervjun och lämnade därmed mindre plats för tolkningar. Det skall dock 
poängteras att fasta svarsalternativ inte användes vid intervjuerna, då detta 
ansågs begränsa respondenternas möjlighet att ge uttömmande svar på 
frågorna. Istället gav frågorna utrymme för respondenternas egna 
tolkningar.  De sju intervjuerna var således också att klassa som relativt 
ostrukturerade. 
 
Det finns både positiva och negativa aspekter med att använda intervjuer 
som metod. Fördelarna är att vid personlig kontakt får forskaren en mer 
nyanserad bild av svaren, genom till exempel kroppsspråk, än vad som är 
möjligt vid en enkätundersökning. Det är också görligt att använda ett mer 
komplicerat formulär vid intervjuer än då enkäter lämnas ut. (Svenning, 
1999) Denna studie innehåller en alternativ redovisningsmodell och för att 
kunna insamla respondenternas åsikter om modellen, ansågs det nödvändigt 
att använda intervjuer som metod. Detta möjliggjorde för 
intervjupersonerna att ställa frågor om modellen till författarna, vilket inte 
hade varit görligt om exempelvis enkäter hade valts. En nackdel med 
intervjuer är att intervjuaren kan påverka den intervjuades svar genom sin 
närvaro (ibid). Detta diskuteras ytterligare i kapitel 8. 
 

2.3.4 Intervjuer som kvalitativ metod 
 
I en kvalitativ undersökning insamlas data som inte meningsfullt kan 
kvantifieras. Detta betyder att det är svårt att uttrycka data i sifferform och 
att använda statistisk analys. (Lekvall och Wahlbin, 2001) Intervjuerna som 
utfördes i denna studie var av kvalitativ natur. Avsikten med dessa var att 
få fördjupad kunskap om hur redovisningen inom Svenska kyrkan ser ut 
och varför, samt om kyrkans mål överensstämmer med vad som mäts i 
redovisningen. Dessutom syftade intervjuerna till att få respondenternas 
åsikter om den alternativa redovisningsmodellen och eventuella förslag till 
förbättringar. Genom studien av årsredovisningar erhölls en del kvantitativa 
data, vilka sedan ansågs lämpliga att komplettera med mer kvalitativa data i 
form av intervjuer. Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa data ger, 
vilket tidigare nämnts, en mer fullständig bild av Svenska kyrkans 
redovisning. Detta resonemang stöds av Svenning (1999) som menar att 
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kvantitativa data ger svar på frågan ”hur många?”, medan kvalitativa data 
svarar på frågan ”varför?”. Enligt hans mening är det bra att gå över 
metodgränserna och blanda metoder, så kallad triangulering, eftersom detta 
ökar tillförlitligheten. 
 
Vid kvalitativ forskning är det svårt att arbeta i en bestämd ordningsföljd 
med problemformulering, datainsamling, dataanalys och tolkning. Istället 
flyter dessa fyra steg samman till en enda process. Datainsamling, 
sammanställning och analys sker kontinuerligt ända tills mättnad uppnås. 
Mättnad innebär att ytterligare data inte tillför något nytt. (Carlsson, 1991) 
I denna undersökning har hänsyn till mättnad tagits vid urvalsprocessen. 
Efter att de sju intervjuerna genomförts, utvärderades 
informationsinnehållet i dessa. De sista intervjuerna gav nästan ingen ny 
kunskap och följaktligen togs beslutet att inga ytterligare intervjuer var 
nödvändiga. Om de sist utförda intervjuerna gett ett stort kunskapsbidrag, 
hade fler respondenter valts ut.  
 

2.4 Induktion och deduktion 
 

Patel och Davidsson (1994) definierar induktion som att forskaren följer 
upptäckandets väg. Det är då inte nödvändigt att först förankra 
undersökningen i rådande teoribildning. Istället utvecklas teorin utifrån den 
empiri som forskaren samlat in. Problemet med denna ansats kan vara att 
det är svårt att dra generella slutsatser, eftersom den insamlade empirin har 
sitt ursprung i en specifik situation. Detta angreppssätt innebär inte att 
forskaren går in i studien helt förutsättningslöst, då alla undersökningar 
påverkas av utförarens egna tankar och dennes kunskap. Deduktion är 
enligt Patel och Davidsson (1994) benämningen på ett arbetssätt där 
forskaren följer bevisandets väg. Genom studier av befintliga teorier 
härleds hypoteser som sedan prövas i den egna forskningssituationen. 
Vilken information som samlas in och hur densamma skall tolkas beror av 
den tidigare teoribildningen.  
 
Denna studie kan klassificeras som deduktiv såtillvida att rådande 
teoribildning noggrant studerats före insamlandet av empirin. Med 
utgångspunkt i teorin har en lämplig modell för redovisning i Svenska 
kyrkan utarbetats. Därefter har empiri inhämtats i syfte att sedan kunna 
jämföra nuvarande arbetssätt med den framtagna modellen. Hypotesen kan 
sägas vara att den modell som kyrkan arbetar efter idag inte är optimal för 
deras ändamål, utan att det är möjligt att ta fram en modell som är bättre 
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lämpad. Utifrån empirin har modellen modifierats, vilket tyder på inslag av 
induktion. Processen kan alltså sägas vara växelvis deduktiv och induktiv. 
 

2.5 Undersökningsansats 
 
När ett flertal undersökningsobjekt studeras i syfte att inbördes jämföra 
dem och dra slutsatser för större grupper eller populationer talas om 
tvärsnittsansats. Inom denna ansats kan två typer av undersökningar 
urskiljas: surveyansats respektive experimentell ansats. Den tidigare 
karaktäriseras av att forskaren passivt observerar och studerar verkligheten, 
utan att aktivt försöka påverka den. Merriam (1994) skriver att en 
surveyundersökning vanligen mäter ett fåtal variabler på ett större antal 
undersökningsobjekt. Vid en experimentell ansats däremot, söker forskaren 
ta en aktiv roll och styra den observerade verkligheten (Lekvall och 
Wahlbin, 2001). 
 
Till skillnad från vid surveyundersökningar, studeras i en fallstudie ett eller 
fåtalet objekt och istället mäts många och i vissa fall till och med alla 
aktuella variabler. Denna mening delas av Lekvall och Wahlbin (2001) som 
menar att om enskilda objekt studeras på djupet kan detta benämnas 
fallstudie. Enligt Wallén (1996) är fördelen med fallstudier framförallt att 
det är vad som sker under verkliga förhållanden som studeras. Dessutom 
erhålls väldigt ingående kunskap om företeelsen. Däremot är det svårare att 
veta om det som undersöks är vanligt och  även existerar i andra 
sammanhang. 
 
I denna undersökning har en fallstudieansats använts. Det objekt som har 
studeras är Svenska kyrkan, vilken representeras av de 13 stiften samt 
samfälligheterna Linköping, Norrköping och Skeda-Slaka. 
Samfälligheterna samt Linköpings stift har undersökts på djupet, då 
kombinationen av årsredovisningsstudier och intervjuer har medfört att ett 
stort antal variabler har mätts. Fallstudieansatsen var nödvändig för att 
förstå den redovisningsmodell som kyrkorna använder idag och försöka ge 
en uttömmande bild av den rådande situationen. Ingående kunskap krävdes 
också för att kunna omarbeta och förbättra den alternativa 
redovisningsmodellen. 
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2.6 Vetenskaplig ansats 
 

Auguste Comte myntade begreppet positivism i mitten av 1800-talet (Patel 
och Davidsson, 1994). Comtes ståndpunkt är att socialvetenskapen skall 
arbeta i enlighet med naturvetenskapen och det görs således ingen skillnad 
däremellan. Målet är att finna lagbundenhet eller kausala samband (orsak 
och verkan) även för de sociala fenomenen, helst i matematisk form. Ju 
mer allmängiltig en lag är desto fler fenomen faller under lagen. 
(Andersson, 1982) Tankarna hos positivisterna är enligt Patel och 
Davidsson (1994) att det finns en sann verklighet som kan fås vetskap om 
genom iakttagelser. Objektivitet är någonting som genomsyrar 
positivismen. Forskaren skall stå i en yttre relation till forskningsobjektet 
och resultaten påverkas därmed inte av undersökarens politiska, religiösa 
och känslomässiga läggning. Om forskaren byts ut skall resultatet ändå bli 
detsamma. (ibid) 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) kan hermeneutiken sägas vara 
positivismens raka motsats. Hermeneutiken ser till helheten i 
forskningsproblemet samt uppfattar forskarens roll som mer öppen, 
subjektiv och engagerad (ibid). Det naturvetenskapliga forskningsidealet 
avvisas (Andersson, 1982). Förförståelse ses som en tillgång och inte ett 
hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Subjektivitet är således 
ett nyckelord. (Patel och Davidsson, 1994) Den hermeneutiska metoden 
uppstod på 1600-talet för tolkning av bibeltexter, men har med tiden fått en 
allt vidare innebörd och betyder numera ungefär ”allmän tolkningslära” 
(Andersson, 1982). Hermeneutik tillämpas idag främst inom human-, 
kultur- och samhällsvetenskap, enligt Patel och Davidsson (1994). 
  
Tankar och åsikter har påverkat valet av frågeställningar samt 
intervjupersoner, vilket tyder på en hermeneutisk ansats. Ytterligare stöd 
för att denna ansats har använts, ges av att ämnet redovisning tillhör 
samhällsvetenskapen. Redovisning är skapad av och för människor, vilket 
medför att den innefattar subjektiva inslag. Lagar och rekommendationer 
som reglerar redovisningen är upprättade av någon, liksom även de 
årsredovisningar som utgör en del av denna studie. Någon har valt vilka 
data som skall finnas med i årsredovisningarna och därefter görs ytterligare 
ett val av vilken information som skall ingå i denna uppsats. Som tidigare 
nämnts fanns viss förförståelse i uppsatsens inledningsskede, men då en 
hermeneutisk ansats har använts kan detta betraktas som en fördel. 
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3 PRESENTATION AV SVENSKA 
KYRKAN 

 
Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i Svenska kyrkans 
organisation. Dessutom presenteras stiftet och de tre samfälligheterna som 
ingår i intervjuurvalet. Slutligen ges en beskrivning av Svenska kyrkans 
prästlönetillgångar. 
 

3.1 Svenska kyrkans organisation 
 
Svenska kyrkan består av 2225 församlingar, vilka utgör basen för den 
kyrkliga verksamheten. Varje församling styrs av kyrkoherden samt det 
demokratiskt valda kyrkorådet. Dessa tillsammans ansvarar för 
församlingens grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni 
och mission. Varje församling är i hög grad självbestämmande och dess 
verksamhet utgår ifrån medlemmarnas behov och förutsättningar. 
Nattvardsmässor, symöten, körverksamhet, hembesök och konfirmation är 
exempel på aktiviteter som ordnas i församlingens regi. (Svenska kyrkans 
hemsida, 2005 a) 
 
En samfällighet kan bestå av en eller flera församlingar. På denna nivå sker 
den ekonomiska förvaltningen inom kyrkan. En församling behöver inte 
ingå i en samfällighet. Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter 
indelas i 13 stift, vars grundläggande uppgift är att ge råd och stöd till 
församlingarna i olika frågor samt att se till att verksamheten fungerar i 
enlighet med Kyrkoordningen. Det är också stiften som förvaltar Svenska 
kyrkans jord, skog och fonder. Varje stift leds av en biskop som har 
uppdraget att leda och inspirera verksamheten i stiftet. Denne viger också 
nyutbildade präster och diakoner samt besöker församlingarna inom stiftet. 
(ibid) 
 
Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för de områden som är 
gemensamma för hela Svenska kyrkan. Här innefattas till exempel det 
kyrkliga regelsystemet, utbildning samt internationell diakoni och mission. 
På denna nivå finns också organisationerna Lutherhjälpen, Svenska 
kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet. Största delen av det 
nationella arbetet sker vid kyrkokansliet som är beläget i Kyrkans Hus i 
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Uppsala. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste företrädare både inom 
Sverige och internationellt. (ibid) 
 
Det högsta beslutande organet inom Svenska kyrkan är Kyrkomötet, vilket 
består av 251 medlemmar. Dessa förtroendevalda väljs genom kyrkliga val 
vart fjärde år. Vid detta tillfälle väljs representanter både till nationell och 
till regional nivå. De tretton biskoparna och ärkebiskopen deltar också i 
Kyrkomötets arbete. Kyrkomötet beslutar i frågor som rör Kyrkoordningen 
och andra frågor av övergripande natur. Beslut kan dock inte fattas i frågor 
som faller inom församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. På 
församlings- och stiftsnivå tas besluten av kyrkofullmäktige respektive 
stiftsfullmäktige. 4  Efter varje kyrkoval väljer Kyrkomötet ledamöter till 
Kyrkostyrelsen som har huvudansvaret för Svenska kyrkans verksamhet 
mellan kyrkomötena som hålls en gång per år uppdelat på två sessioner. 
Kyrkomötet fastställer också budgeten för Svenska kyrkan på nationell nivå. 
(ibid) 
 
Nedan följer en förenklad illustration av Svenska kyrkans organisation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Svenska kyrkans organisation 
 

3.2 Presentation av Linköpings stift 
 
Linköpings stift grundades på 1100- eller 1200-talet. Det består av 215 
församlingar i Östergötland och norra Småland. Ungefär 83,5 % av alla 
invånare är kyrkotillhöriga, vilket ger ett medlemsantal på cirka 443 000 
personer. Stiftet har ungefär 2 500 anställda och 5 000 förtroendevalda. 

                                                 
4 Se vidare bilaga 1. 

Nationell nivå

Stift 

Samfällighet Församling

Församling



PRESENTATION AV SVENSKA KYRKAN 
 

 
 

19

Motala, med mer än 30 000 kyrkotillhöriga, är den största församlingen i 
stiftet. Lillkyrka, den minsta församlingen, har däremot mindre än 50 
kyrkotillhöriga. (Linköpings stifts hemsida,2005) 
 

 
 

Figur 2 Linköpings stift (Linköpings stifts hemsida, 2005) 
 

3.3 Presentation av Linköpings kyrkliga samfällighet 
 
Linköpings kyrkliga samfällighet består av sju stycken församlingar. Dessa 
är Landeryds församling, Berga församling, Domkyrkoförsamlingen, 
Johannelunds församling, Ryds församling, S:t Lars församling samt 
Skäggetorps församling. Församlingarnas gemensamma verksamheter som 
ekonomi, personal, löner, fastigheter, begravningsverksamhet, information 
och IT-frågor finns under Linköpings kyrkliga samfällighet. (Svenska 
kyrkans hemsida, 2005 c) Inom samfälligheten finns cirka 67 000 
kyrkotillhöriga, vilket motsvarar 78,5 % av befolkningen (Årsredovisning 
2003 för Linköpings kyrkliga samfällighet). Det arbetar ungefär 200 
personer inom samfälligheten, bland annat präster, diakoner, 
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församlingssekreterare, församlingsassistenter, administrativ personal, 
vaktmästare samt griftegårdspersonal (Svenska kyrkans hemsida, 2005 c).  
 

3.4 Presentation av Norrköpings kyrkliga samfällighet 
 
Norrköpings kyrkliga samfällighet utgörs av 18 stycken församlingar. 
Samfälligheten har samma uppgifter som Linköping (Svenska kyrkans 
hemsida, 2005 d). Det finns ungefär 91 000 kyrkotillhöriga inom 
samfälligheten, vilket motsvarar 77,6 % av invånarna (Årsredovisning 
2003 för Norrköpings kyrkliga samfällighet). Kyrkofullmäktige är det 
högsta beslutande organet, vilket består av 55 ordinarie ledamöter och 32 
ersättare. Dessa representanter väljs direkt vid kyrkovalet. I Kyrkonämnden, 
som är samfällighetens styrelse, ingår 14 ledamöter samt 7 ersättare. 
(Svenska kyrkans hemsida, 2005 d) 
 

3.5 Presentation av Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet 
 
Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet består av två stycken församlingar. 
Dessa är, vilket namnet antyder, Skeda församling samt Slaka församling. 
Församlingarna omfattar stadsdelen Lambohov i södra delen av Linköpings 
tätort samt landsbygd söder om Linköping. I församlingarna finns tre 
kyrkor och tre församlingshem, samt två kyrkogårdar. (Svenska kyrkans 
hemsida, 2005 e) Samfälligheten har cirka 6 600 kyrkotillhöriga, vilket 
motsvarar 70,9 % av invånarna (Årsredovisning 2003 för Skeda-Slaka 
kyrkliga samfällighet). Antalet anställda i samfälligheten uppgår till 22 
stycken. Det högsta beslutande organet är även här Kyrkofullmäktige som 
utgörs av 21 ledamöter och 12 ersättare. I Lambovskyrkan samarbetar 
samfälligheten med Linköpings Missionförsamling. (Svenska kyrkans 
hemsida, 2005 e) 
 

3.6 Svenska kyrkans prästlönetillgångar 
 

Svenska kyrkan har varit markägare i århundraden. Redan på 1100- och 
1200-talen skulle en kyrka uppföras av bönderna i varje socken. För att 
prästen skulle kunna försörja sig blev bönder och godsägare också tvungna 
att skjuta till jord och skog. Senare har även donationer, testamenten och 
liknande gjort att markinnehavet ökat ytterligare. En del av avkastningen 
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från dessa marktillgångar går även i dagsläget till prästernas löner. 
(Årsredovisning 2003 Prästlönetillgångarna i Linköpings stift) 
 
Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter och en prästlönefond, 
vilka skall förvaltas av egendomsnämnden i respektive stift, som 
självständiga förmögenheter. Prästlönetillgångarna kan på så sätt sägas vara 
en sluten förmögenhetsmassa av stiftelseliknande karaktär (Årsredovisning 
2003 Prästlönetillgångarna i Uppsala stift). Enligt Kyrkoordningen 46 kap. 
3 § skall förvaltningen ske så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att 
de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning, vilket tidigare beskrivits 
under avgränsningar. Tillgångarna måste också förvaltas på ett etiskt 
försvarbart sätt (Kyrkoordningen 46 kap. 3 §). Förvaltningen av 
prästlönetillgångarna har som ändamål att bidra till de ekonomiska 
förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse (Kyrkoordningen 46 kap. 
1 §). 
 
Församlingar och samfälligheter har andelar i prästlönetillgångarna, allt 
efter hur stor del av tillgångarna som ursprungligen härstammar från den 
församlingen eller samfälligheten (Kyrkoordningen, 46 kap. 2 §). 50 % 
nettovinsten som genereras av prästlönetillgångarna fördelas efter dessa 
andelar (Kyrkoordningen 46 kap. 5 §). 
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4 REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt redogörs för de lagar, regleringar och rekommendationer 
samt den litteratur som ligger till grund för att besvara de uppställda 
problemformuleringarna. Avslutningsvis används vissa teorier för 
utformandet av den alternativa redovisningsmodellen. 
 

4.1 Disposition av referensramen 
 

För att de uppställda problemformuleringarna skall kunna besvaras, krävs 
stöd i teorier. Redovisningen i Svenska kyrkan omfattas idag av 
Bokföringslagen som hänvisar till Årsredovisningslagen. Dessutom finns 
det en rad andra lagar och inomkyrkliga regleringar som påverkar 
redovisningen. På grund av detta ges en översikt av de lagar och 
inomkyrkliga regleringar som är relevanta för studien. Det finns även inom 
kyrkan en hel del etiska frågor som inverkar på ekonomin. Detta gör att ett 
avsnitt om etik kan anses nödvändigt. Referensramen fortsätter sedan med 
definitioner av viktiga begrepp som återfinns i resultaträkningen, vilka kan 
vara till hjälp för att beskriva kyrkans redovisning. Definitionerna ger 
också en grund för fortsatt arbete. Svenska kyrkans redovisning påverkas 
av dess intressenter, på grund av detta inkluderas intressentmodellen i 
referensramen. Alla dessa ovan nämnda regler och teorier är av betydelse 
då frågan om redovisningens utseende skall besvaras.  När det gäller 
resultatbegreppet och intressentmodellen är de relevanta även för de andra 
problemformuleringarna. 
 
Svenska kyrkan mäter, liksom företag, resultat i redovisningen. Detta kan 
anses mindre lämpligt då kyrkan har andra uppställda mål än vad företag 
har. Därför följer ett avsnitt om mål i icke-vinstdrivande organisationer. 
Vidare tas agentteorin upp, då det är väsentligt att kyrkan kan kontrollera 
att ledningen handlar i enlighet med uppsatta mål och medlemmarnas 
intressen. Dessa teorier är av intresse för fråga två. Agentteorin är även 
relevant för den första problemfrågan. 
 
I dagsläget är de två mest vedertagna föreställningsramarna för redovisning 
framförallt anpassade till företag (Falkman, 2000). Dessa tas upp nedan, 
jämte två andra föreställningsramar, vilka har en delvis annan syn på 
redovisning och därför kan ses som bra komplement för Svenska kyrkan. 
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De ovan nämnda teoriavsnitten kan vara till hjälp för utvecklandet av den 
alternativa redovisningsmodellen. 
 

4.2 Lagstiftning 
 
Kyrkan påverkas av en mängd lagar, vissa är allmängiltiga medan andra är 
specifika för Svenska kyrkan. Följande lagar kan anses vara av vikt för 
denna studie: 
 
Allmänna lagar 

• Bokföringslag (1999:1078) 
• Årsredovisningslag (1995:1554) 
• Regeringsformen (1974:152) 
• Lag (1998:1593) om trossamfund 
• Lag (1999:932) om stöd till trossamfund 
• Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och 

annan menighets utdebitering av skatt, m.m. 
• Begravningslag (1990:1144) 
• Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 

 
Lagar specifika för Svenska kyrkan 

• Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan 
• Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 

års taxeringar 
 
I det följande kommer Bokföringslagen och Årsredovisningslagen att 
beskrivas, då dessa lagar direkt påverkar redovisningen. Övriga lagar 
inverkar i mindre grad och kommer därför att tas upp i bilaga 3.  
 
I Bokföringslag (1999:1078) finns rekvisit uppställda för om Svenska 
kyrkan skall ses som bokföringsskyldig eller ej. Dessa rekvisit nämndes i 
problemdiskussionen. Företag som avses i Bokföringslag (1999:1078) skall 
tillämpa Årsredovisningslagen. 
 
Årsredovisningslag (1995:1554) innehåller bestämmelser om upprättandet 
av årsredovisning och dess innehåll. I 2 kap. 1 § stadgas att en 
årsredovisning skall bestå av följande delar: 
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1. Balansräkning, 
2. Resultaträkning, 
3. Noter, och 
4. Förvaltningsberättelse. 

 
Dessutom skall en finansieringsanalys ingå om företaget bedriver 
näringsverksamhet och nettovärdet av tillgångarna överstiger 1000 
prisbasbelopp, om antalet anställda överstigit 200, eller om företagets aktier 
eller skuldebrev är noterade vid börs eller auktoriserad marknadsplats. Av 2 
kap. 3 § framgår att balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall 
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning 
och resultat. Om det behövs för att ge en rättvisande bild skall även 
tilläggsupplysningar lämnas.  
 
Årsredovisningslagen är en ramlag som anger principer och riktlinjer, 
medan den närmare utformningen överlämnas åt andra. Enligt 
Bokföringslagen 8 kap. 1 § är det Bokföringsnämnden (BFN) som har 
ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. BFN utfärdar allmänna 
råd och rekommendationer och dess tolkning av god redovisningssed har 
stor inverkan på den kyrkliga redovisningen. I de fall BFN inte uttalat om 
det aktuella redovisningsområdet, kan Svenska kyrkan hämta vägledning i 
Redovisningsrådets (RR) rekommendationer, som främst är riktade till 
börsnoterade bolag. (Svenska Kyrkans Redovisningskommitté, 2003 a och 
b) 
 

4.3 Inomkyrkliga regleringar 
 
Vid sidan av lagstiftningen finns inomkyrkliga regleringar i form av 
Kyrkoordningen och Svenska kyrkans redovisningskommittés (KRED:s) 
branschanpassning. Dessa beskrivs ganska ingående nedan, då 
Kyrkoordningen påverkar allt vad Svenska kyrkan gör och 
branschanpassningen innehåller detaljerade och konkreta regler för hur 
redovisningen inom kyrkan skall se ut. 

 

4.3.1 Kyrkoordningen 
 
Den förändrade relationen mellan Svenska kyrkan och staten resulterade i 
att Kyrkoordningen kom till. Kyrkoordningen beslutades på 1999 års 
kyrkomöte, men har sedan dess reviderats vid flera tillfällen. 



REFERENSRAM 
 

 
 

25

Huvuduppgiften för denna inomkyrkliga reglering är att ange de strukturer 
och beslutsformer som ger de bästa förutsättningarna för Svenska kyrkan 
att fullfölja sin kallelse. Kyrkoordningen är konstitutionellt sett underställd 
lagstiftningen, vilket innebär att vid en eventuell konflikt mellan en regel i 
den statliga lagstiftningen och en kyrkoordningsregel, får den senare ge 
vika. (Kyrkoordningen, 2003) För denna studie är det kanske framförallt 
kapitel 42-52 som är intressanta, då dessa behandlar ekonomi och egendom. 
Här tas avgifter, kollekter, ekonomisk utjämning, kyrkofonden, 
prästlönetillgångar, ekonomisk förvaltning samt revision upp. Även kapitel 
2 och 6 är intressanta, då de anger församlingarnas, samfälligheternas och 
stiftens uppgifter. Nedan kommer bestämmelser som är av vikt för denna 
studie att behandlas närmare. 
 
A. Församlingens uppgifter 
 

”… Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission…” 

Källa: Kyrkoordningen 2:1. 
 

B. Samfällighetens uppgifter 
 
”När flera församlingar utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet 

som svarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service.” 
 

”Samfälligheten har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens 
uppgifter enligt 1 §...” 

Källa: Kyrkoordningen 2:8 resp. 2:11:1. 
 
C. Stiftets uppgifter 
 

”Stiftet skall främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta 
sker genom att stiftet erbjuder utbildning och fortbildning samt genom 

andra insatser.” 
Källa: Kyrkoordningen 6:4:1 i Edqvist et al, 2003. 

 
D. Ekonomiska utjämningssystemet 
 
Svenska kyrkan har ett ekonomiskt utjämningssystem som tas upp i 44 
kapitlet. I detta kapitel beskrivs de olika bidragen och avgifterna som 
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församlingar/samfälligheter och stift kan få eller lämna. För vidare 
information, se bilaga 1. 

 
E. Medelsförvaltning 
 
I 47 kap. 2 § och 49 kap. 2 § regleras församlingarnas/samfälligheternas 
respektive stiftens medelsförvaltning. Enheterna skall förvalta sina medel 
på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och säkerhet tillgodoses. 
Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med 
kyrkans grundläggande värderingar. 
 
F. Balanskravet 
 
Balanskravet återfinns i 47 kap. 4-5 §§ respektive 49 kap. 3-5 §§. Detta 
krav innebär att budgeten skall upprättas så att intäkterna minst motsvarar 
kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret. Ett års negativa resultat måste regleras så att 
det egna kapitalet i balansräkningen återställs under de närmast två följande 
åren. Dispens kan endast fullmäktige ge och då bara om synnerliga skäl 
föreligger.  
 
G. Årsredovisning och kassaflödesanalys 
 
I 47 kap. 9 § 2 st. samt 49 kap. 8 § 2 st. stadgas att alla enheter inom 
Svenska kyrkan skall avsluta den löpande bokföringen med en 
årsredovisning innehållande en finansieringsanalys, oavsett vad ÅRL säger. 
 

4.3.2 Branschanpassning  
 

Svenska kyrkans redovisningskommitté ger varje år ut en 
branschanpassning av årsredovisningen för Svenska kyrkan. Denna ges ut i 
två versioner, en för stiften samt en för samfälligheterna och 
församlingarna. (Svenska Kyrkans Redovisningskommitté, 2003 a och b) 
Informationen i de två branschanpassningarna är väldigt likartad. Om inte 
annat anges nedan, gäller reglerna både för stift samt för samfälligheter och 
församlingar. I detta avsnitt fokuseras framförallt på branschanpassningen 
för år 2003, då de undersökta årsredovisningarna är hämtade från detta år. 
Dock kommer en del nyheter i 2004 års branschanpassning att tas upp i 
slutet av avsnittet. 
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Branschanpassningen bygger på Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen, men innehåller även särskilda inomkyrkliga 
bestämmelser, vilka främst återfinns i Kyrkoordningen. 
Branschanpassningens innehåll påverkas också av att Svenska kyrkan 
måste följa god redovisningssed. BFN har, som tidigare nämnts, ansvaret 
för att utveckla denna sed, men KRED beskriver den goda 
redovisningsseden ur ett kyrkligt perspektiv. Syftet med årsredovisningen 
är att ge en korrekt bild av organisationens resultat och ställning. 
Informationen skall presenteras på ett överskådligt sätt för att så många 
som möjligt skall kunna tillgodogöra sig innehållet. Detta innebär att endast 
det väsentliga skall framgå. Mer information än som tas upp i 
branschanpassningen bör i normalfallet därför inte lämnas.  
 
Av branschanpassningen framgår att årsredovisningen skall innehålla de 
delar som står nämnda i ÅRL 2 kap. 1 § (se 4.2). Dock måste en 
kassaflödesanalys i enlighet med Kyrkoordningen 47 kap. 9 § alltid ingå. 
 
I förvaltningsberättelsen skall följande områden behandlas: 
 
• Information om verksamheten 
• Resultat och ställning (ekonomisk flerårsöversikt skall finnas med) 
• Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
• Framtida utveckling 
• Förslag till behandling av årets resultat 
• Miljöinformation 
• Förvaltade stiftelser 

 
Branschanpassningen innehåller också modeller för hur resultaträkning, 
balansräkning samt kassaflödesanalys skall ställas upp och vilka poster som 
skall ingå i dessa. Enligt BFNAR 5  2002:8 5 p. skall begreppet 
nettoomsättning endast användas om intäkter uppstått genom 
näringsverksamhet som bedrivits av kyrkan och de uppfyller kraven i ÅRL 
3 kap. 12 §. Där stadgas: 
 

                                                 
5 BFNAR = Bokföringsnämndens allmänna råd. 
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”Nettoomsättningen skall omfatta intäkter från försålda varor och utförda 
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag skall göras för 
lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till 

omsättningen.” 
Källa: Årsredovisningslag (1995:1554) 3 kap. 12 §. 

 
Dessutom återfinns i branschanpassningen en förteckning över vilka 
tilläggsupplysningar, i form av noter, som skall ingå i årsredovisningen. 
Noterna är obligatoriska enligt god redovisningssed, men om det som 
behandlas i en not saknas eller endast finns i ringa omfattning skall noten 
utelämnas. Stiften skall ha 20 noter och samfälligheterna samt 
församlingarna skall ha 23 noter, se bilaga 4. Förutom noterna skall även 
redovisnings- och värderingsprinciper tas upp.  
 
Slutligen kan i branschanpassningen också utläsas att det inom Svenska 
kyrkan finns behov av mer verksamhetsnära och detaljerad information än 
vad som framgår av årsredovisningen. Därför skall en 
verksamhetsuppföljning göras som ett självständigt dokument, vid sidan av 
årsredovisningen. 
 
Nedan presenteras de nyheter och förändringar som tillkommit i 2004 års 
branschanpassning och som anses väsentliga för denna uppsats: 
 
Förvaltningsberättelsen  

• Kyrkoavgiften för nästkommande år skall redovisas. 
• Samfälligheterna och församlingarna skall redogöra för kollekter. 

 
Resultaträkningen 

• Erhållna gåvor och bidrag redovisas tillsammans på en egen rad. 
• ”Begravningsverksamhetens resultatpåverkan” har ersatts 

av ”Eliminering av begravningsverksamhetens resultat” för att öka 
förståelsen för vad posten avser. Detta påverkar endast 
samfälligheter och församlingar. 

 
Noter 

• Samfälligheterna och församlingarna skall ta upp ekonomisk 
utjämning, vilket förklarar det inomkyrkliga utjämningssystemet. 

• Stiftet skall särredovisa fördelningen av intäkterna ytterligare. 
• Erhållna gåvor och bidrag skall specificeras, samt de olika typerna av 

gåvor respektive bidrag. 
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• Anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt 
prisbasbelopp skall ej räknas med i medeltalet anställda. Dessutom 
skall deras ersättning inte medräknas i uppgiften om löner och 
arvoden. 

 

4.4 Etik 
 

”…Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ 
och av allt ditt förstånd.” 

 
”…Du skall älska din nästa såsom dig själv” 

Källa: Evangelium enligt Matteus 22:37 resp. 22:39. 
 

Detta kan sägas utgöra kärnan i den kristna etiken. Det är dock inte helt 
klart vad som skall ligga till grund för denna. Många svenskar ser 
exempelvis tio Guds bud som en ursprungskälla. Vissa teologer anser att 
etiken bör härledas helt från Bibeln, eftersom en allmänmänsklig grund 
skulle bli alltför instabil. (Nationalencyklopedins hemsida, 2005 a) Bexell 
(1992) lägger sig någonstans mitt emellan och menar att Bibeln skall vara 
utgångspunkt för all kristen etik, men inte i bokstavlig mening och ej den 
enda källan till moralisk kunskap. Svenska kyrkans ställningstagande i 
olika etiska frågor avgörs först när en fråga tagits upp vid ett kyrkomöte. 
Utfallet anses därefter utgöra en ståndpunkt för hur Svenska kyrkan ser på 
den frågan. (ibid) Det ovan beskrivna tyder på stor komplexitet ifråga om 
hur Svenska kyrkans etiska värderingar ser ut. 
 
Uppfattningar kan också ändras över tiden. Ett exempel på detta är 
förhållandet till ränta. Under medeltiden var det i Europa otillåtet att ta ut 
ränta. Bibelns femte Mosebok öppnade dock för olika tolkningar. 
 

”Du skall icke taga ränta av din broder, varken på penningar eller på 
livsmedel eller på något annat varpå ränta kan tagas” 

 
” Av utlänningar må du taga ränta…”  

Källa: Femte Moseboken 23:19 resp. 23:20. 
 

En del tolkade detta som att det var accepterat att ta ränta av icke-kristna. 
Reformationen i Europa under 1500-talet bröt med ränteförbudet och 
därefter har räntesatsen varierat under årens lopp. (Nationalencyklopedins 
hemsida, 2005 b)  
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Några frågor där klara direktiv angivits kan dock nämnas. Exempelvis så 
får inte Svenska kyrkans aktier och fonder utgöra placeringar i företag som 
har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol-, tobaks- och vapenindustrin, 
kommersiell spelverksamhet eller pornografi (Svenska kyrkans utredningar, 
1998:5). Vid en eventuell investering skall även beaktas om företagen 
respekterar mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, arbetsrätt, och internationella 
överenskommelser (Svenska kyrkans hemsida, 2005 f). 
 
Etik är ett individuellt begrepp, det vill säga ordet etik betyder inte samma 
sak för alla människor. Då en fråga i intervjuguiden handlar om hur etiska 
aspekter påverkar kyrkans redovisning, är det viktigt att vara medveten om 
att respondenternas tolkning av begreppet kan skilja sig åt. Det går således 
inte heller att summera ihop olika personers tankar och åsikter för att dra 
slutsatser. 
 

4.5 Institutionell teori 
 
Den del av redovisningsforskningen som intresserar sig för hur 
redovisningsnormer växer fram, har påverkats mycket av institutionell teori. 
Enligt denna teori är handlingsalternativen begränsade av de värderingar 
och ideologier som råder i ett samhälle vid en viss given tidpunkt. Dessa 
värderingar tas för givet och det kan också ifrågasättas om den enskilde 
individen är medveten om dem. Gemensamma värderingar erfordras för att 
människor skall kunna förstå varandra och leva tillsammans. De är också 
nödvändiga för att göra beslut mer effektiva. Värderingarna verkar dock 
även begränsande. (Artsberg, 2003) 
 
Institutionell teori kan enligt Artsberg (2003) förklara varför det är svårt att 
förändra redovisningen, det vill säga varför förändringar på 
redovisningsområdet går så långsamt. Trögheten beror enligt institutionell 
teori på att människor är vana att göra på ett visst sätt och att de därför 
anser att detta är det rätta tillvägagångssättet. 
 
Enligt Fagerström (2002) finns det inom institutionell teori tre typer av 
regler som påverkar organisationer: 

1. Direktiv – regler som har en klar upphovsman, är tvingande och 
innehåller sanktioner. 

2. Normer – regler som ofta är understådda och utan upphovsman. 
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3. Standards – regler som liknar direktiv genom att vara explicita och 
ha en upphovsman, men sanktioner finns normalt sett inte. 

 
Svenska lagar är direktiv som vid överträdelse medför sanktioner. Ett 
exempel på normer inom redovisningsområdet är god redovisningssed, det 
vill säga vad en representativ grupp av företag faktiskt gör. För standards är 
innehållet och upphovsmannens legitimitet viktigt. Det sistnämnda 
påverkas av rykte och makt. (ibid) 
 
Detta är relevant för Svenska kyrkan, då alla dessa typer av regler 
förekommer i deras verksamhet. Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen är direktiv, den kyrkliga etiken kan klassas som 
normer, medan rekommendationer från BFN, Kyrkoordningen och 
branschanpassningen är standards. 
 

4.6 Intäkter, kostnader och resultat 
 

En av redovisningens huvudfunktioner är att ge information om en enhets 
prestation under en given tidsperiod. Denna information ges vanligen 
genom resultatet som rapporteras i resultaträkningen. (Mathews och Perera, 
1996)  

 
4.6.1 Intäktsbegreppet 

 
Bokföringsnämnden har gett ut ett allmänt råd gällande redovisning av 
intäkter i ideella föreningar och trossamfund. Där kan följande utläsas: 
 
”Med intäkter menas ett inflöde av ekonomiska fördelar som är hänförligt 

till en räkenskapsperiod och som föreningen erhåller för egen räkning. 
Sådana intäkter kan ha uppkommit genom näringsverksamhet, uttag av 

medlemsavgifter eller på annat sätt” 
Källa: BFNAR 2002:8 p. 3, FAR 2005 s. 742. 

 
Redovisningsrådets rekommendation RR 11 behandlar intäktsredovisning. I 
punkt 14 stadgas att en inkomst som kan hänföras till försäljning skall 
redovisas som intäkt om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: 
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1. väsentliga risker och förmåner förknippade med varan har övergått 
till köparen 

2. löpande förvaltning av och reell kontroll över varorna har övergått 
till köparen 

3. inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
4. de ekonomiska fördelarna sannolikt kommer att tillfalla säljaren 
5. utgifter förknippade med transaktionen kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt 
 

4.6.2 Kostnadsbegreppet 
 

I ett allmänt råd som gäller för ideella föreningar och registrerade 
trossamfund ger Bokföringsnämnden nedanstående definition av kostnad: 
 

”Med kostnader menas ett utflöde av ekonomiska fördelar som är 
hänförligt till en räkenskapsperiod och som gjorts för föreningens egen 

räkning.” 
Källa: BFNAR 2002:8 p. 4, FAR 2005 s. 742. 

 
Tidigare har nämnts att realisationsprincipen är essentiell för att en intäkt 
skall redovisas. När det gäller kostnader är det istället matchningsprincipen 
som är aktuell. Efter att en intäkt har redovisats skall kostnaderna som kan 
hänföras till intäkterna matchas mot dem. (Artsberg, 2003) 
 

4.6.3 Resultatbegreppet 
 
Ett centralt begrepp för denna studie är resultatbegreppet. Det är väsentligt 
att definiera vad ett företags eller en organisations resultat egentligen ger 
uttryck för. I litteraturen förekommer såväl begreppet resultat som 
begreppet vinst. Enligt Smith (1997) är ordet vinst framförallt förknippat 
med ett positivt resultat, medan termen resultat kan syfta såväl till vinst 
som förlust. På grund av detta, samt att resultat är det mest accepterade 
begreppet i redovisningssammanhang, väljer Smith att använda termen 
resultat.  

 
Det är viktigt att känna till att det inom nationalekonomin och 
redovisningen råder oenighet om hur resultatet bör mätas. En förklaring till 
detta kan vara att redovisningsforskningen har sin grund i ett praktiskt 
behov av att rapportera resultatet av ekonomisk aktivitet, medan det inom 
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nationalekonomin finns en önskan att förstå hur ekonomin fungerar. 
(Mathews och Perera, 1996) 
  
Artsberg (2003) menar att vad som är vinst eller resultat måste ses utifrån 
ett speciellt perspektiv. I den allmänt vedertagna resultaträkningen är 
nettovinsten ett vinstmått som utgår från aktieägarnas perspektiv. Efter att 
ha diskuterat begreppet resultat just ur ägarnas synvinkel bygger Smith 
(1997) ut definitionen till: 
 
”Ett företags resultat för en viss period är lika med utdelningen till ägarna 

under perioden plus förändringen av deras förmögenhet i företaget. 
Resultatet ger uttryck för den ”förbättring” som har skett sett ur ägarnas 

synvinkel.” 
Källa: Smith, 1997 s.12. 

 
Enligt Paton och Littleton (1940) är nettovärdet för ägarna inte 
betydelsefullt. De anser att ägarna kan jämställas med kreditgivarna 
redovisningsmässigt, då båda parter erbjuder företaget medel i någon form. 
Resultatet är därmed företagets och inte ägarnas. Författarna hävdar således: 
 
”Accounting theory, therefore, should explain the concepts of revenue and 
expense in terms of enterprise assets-changes rather than as increases or 

decreases in proprietors´ or stockholders´ equities.” 
Källa: Paton och Littleton, 1940 i 1994 s. 9. 

 
Detta kan jämföras med Hicks (1939) klassiska resultatdefinition.  
 
”…we ought to define a man´s income as the maximum value which he can 
consume during a week, and still expect to be as well-off at the end of the 

week as he was at the beginning.” 
Källa: Hicks, 1939 i 1968 s.172. 

 
Hicks var nationalekonom och hade enligt Artsberg (2003) ett 
förmögenhetsorienterat synsätt. Detta får till följd att resultatbegreppet blir 
beroende av hur förmögenhet definieras. I redovisningen är det endast 
möjligt att ta upp sådant som kan kontrolleras, mätas och prissättas. Utöver 
detta finns också icke-ekonomisk förmögenhet i form av exempelvis god 
hälsa eller en bra miljö. Dagens redovisning är begränsad såtillvida att 
liknande faktorer inte kan tas upp där. (ibid) 
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4.7 Intressentmodellen 
 

I intressentmodellen förutsätts att det finns olika intressenter eller 
intressegrupper som är delaktiga i, och har möjlighet att påverka en 
organisation. Utgångspunkten blir därmed att organisationen har flera mål 
och olika självständiga intressen. I modellen upphävs uppfattningen om 
ägarens eller företagsledarens suveränitet och dennes kontroll över 
organisationen. Istället delas intressenterna in i interna respektive externa 
intressenter, där de förstnämnda främst utgörs av personalen och den senare 
kategorin inrymmer aktieägare, långivare, leverantörer, kunder, medier och 
offentliga organ. Det råder inte nödvändigtvis jämvikt mellan de olika 
intressenterna, utan några kan ha en starkare ställning än andra. (Bakka et 
al, 1999) Detta får till följd att konflikter kan skapas bland intressenterna 
(Jacobsen och Thorsvik, 2002). 
 
Intressentmodellen förekommer i stor utsträckning inom den 
organisationsteoretiska litteraturen. Eric Rhenman (1967) är en av de 
svenskar som tidigt uppmärksammade företaget och dess intressenter. Han 
menar att ordet intressenter är ett uttryck för de personer eller grupper som 
är beroende av företaget för att förverkliga sina egna mål och som företaget 
samtidigt är beroende av. Samtliga intressenter har krav på företaget och 
företaget har i sin tur krav på intressenterna. Vanligen är intressenternas 
medverkan i organisationen frivillig och vid missnöje kan de lämna 
företaget. Företagsledningen intar en särställning bland intressenterna. 
Orsaken till detta är framförallt att ledningen även fungerar som en slags 
mäklare mellan övriga intressenter. Dessutom är ledningen den grupp som i 
störst utsträckning identifierar sig med organisationen och är villig att 
anstränga sig hårt för dess överlevnad. (ibid) I Rhenmans (1967) 
ursprungliga intressentmodell avbildas företaget och sju intressenter.  
 
Branschanpassningen för Svenska kyrkan innehåller något som kan kallas 
intressentmodell, där årsredovisningens tio intressenter presenteras. 
Figuren ser ut på följande sätt: 
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Figur 3 Intressentmodellen (Branschanpassningen, 2003 a och b) 

 
Stift, församlingar, fullmäktige och anställda kan anses vara interna 
intressenter, medan stat & kommun, massmedia, kunder, kyrkotillhöriga, 
kreditgivare och leverantörer kan ses som externa intressenter.  
 

4.8 Mål  
 
Genom att ställa upp mål kan organisationens mission, vision och 
övergripande mål preciseras. Detta är viktigt för att företaget skall kunna 
använda sina begränsade resurser för att skapa värde. Enligt Bruzelius och 
Skärvad (2004) strävar företag i dagsläget efter att kombinera ekonomiska 
och icke-ekonomiska mål, dock är för de flesta företag ändå vinstmålet det 
av störst vikt. Detta finns ytterligare stöd för i både klassisk och nyklassisk 
teori, vilka beskriver företagen som vinstmaximerare på lång sikt. 
Vinstmålet har de flesta intressenter kunnat enas om, då alla får ut något av 
att detta mål uppnås, i form av utdelning, höjda löner och så vidare. 
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Huruvida vinsten kan ses som ett bra mått på företags övergripande mål är 
något som har varit ett hett diskussionsämne under en längre tid. (ibid) 
 
Enligt Anthony och Young (1999) kan det vara svårt att bedöma om målen 
har uppnåtts om de inte uttrycks i kvantitativa termer. Detta leder således 
till att en subjektiv bedömning får göras. Dessa författare menar att icke-
vinstdrivande organisationer bör använda sig av ”performance control 
activities”, då de inte utsätts för marknadskrafterna på samma vis som en 
vinstdrivande organisation. Denna kontroll är till för att säkerställa att 
personalen presterar i enlighet med organisationens mål och kan dessutom 
användas för att försäkra intressenterna om att organisationens resurser 
används så effektivt som möjligt. (ibid) 
 

4.9 Agency Theory6 
 
Jensen och Meckling utvecklade agentteorin år 1976, vissa drag återfinns 
dock i tidigare verk av bland annat Alchian och Demsetz (Godfrey et al, 
1999). Agentteorin ser på kontrollproblem inom organisationen utifrån 
ägarnas, investerarnas och andra intressenters synvinkel (Hatch, 2000). 
Enligt Wolk et al (2001) försöker teorin förutse och förklara beteendet hos 
de parter som är involverade i företaget. Agentteorin gör två 
grundantaganden utifrån den traditionella ekonomiska teorin, parterna är 
rationella och nyttomaximerare (Artsberg, 2003). Det är främst relationen 
mellan ägare och chefer som teorin lägger vikten vid (Hatch, 2000). Ägarna 
benämns ”principals”, vilket författaren översätter med huvudmän 7 , 
cheferna som kallas för ”agents” översätts med agenter8. Ordet agent skall 
beskriva chefens roll i form av att allt dennes agerande och beslutsfattande 
skall ske utifrån huvudmännens intressen. Teorin vill, gällande relationen 
mellan huvudman och agent, beskriva hur agentens egennyttiga handlande 
kan övervakas för att inte huvudmännens intressen skall bli lidande. (ibid) 
Enligt Godfrey et al (1999) kan det inte i en situation där parterna är 
nyttomaximerare, förutsättas att agenten handlar i enlighet med vad som är 
bäst för huvudmannen, det vill säga ökar dennes välfärd. Hatch (2000) 
skriver att bästa lösningen på att det finns olika intressen inom 
organisationen är att skriva kontrakt, vilka anger gränser och handlingar 
samt utlovar belöning vid uppfyllandet av huvudmännens mål. Enligt 
Riahi-Belkaoui (1992) är frivilliga kontrakt som upprättas mellan de olika 

                                                 
6 Agency Theory översätts fortsättningsvis med agentteorin 
7 Principals kommer i fortsatt text ersättas med ordet huvudmän enligt Hatchs (2000) översättning. 
8 Agents  kommer i fortsatt text ersättas med ordet agenter enligt Hatchs (2000) översättning. 
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parterna inom organisationen, en effektiv lösning på de skilda intressena. 
Kontrakterandet innebär även att huvudmännen inte behöver vara ständigt 
närvarande på företaget för att undvika att agenterna handlar 
opportunistiskt. Det är dock av stor vikt att huvudmännen verkligen kan se 
att agenterna uppfyller kontraktets innehåll. Huvudmännen kan enligt 
Hatch (2000) då välja mellan att utöva beteendekontroll eller 
resultatkontroll, för att mäta graden av uppfyllelse. Metodvalet avgörs av 
kostnaden för den informationsinsamling som krävs för att minimera risken 
att agenten handlar utifrån egenintresse. Resultatkontroll är oftast ett 
billigare alternativ att använda, särskilt om det är lätt att mäta resultatet. 
Om kvalitet är lika viktigt som kvantitet eller ännu viktigare ter sig dock 
beteendekontroll som ett bättre alternativ. (ibid) 
 
Medlemmarna i Svenska kyrkan kan också tänkas vara dess huvudmän. Det 
kan visserligen diskuteras vilka ägarna egentligen är eller om det 
överhuvudtaget finns några. Respondenterna kommer under intervjuerna att 
tillfrågas om vem eller vilka de anser som Svenska kyrkans ägare, tills 
vidare ses dock medlemmarna som ägare och därmed huvudmän. Vad 
gäller agenter, så borde de utgöras av högt uppsatta personer inom kyrkan. 
Vem eller vilka som skall anses vara agenter beror av den kyrkliga nivå 
som studeras. Kyrkomötet är det högsta beslutande organet inom Svenska 
kyrkan och måste därmed betraktas som en agent. På stifts- och 
samfällighetsnivå fungerar framförallt stiftsfullmäktige respektive 
samfällda kyrkofullmäktige som agent. 
 

4.10  Redovisningens föreställningsramar 
 

Det går att urskilja fyra huvudsakliga föreställningsramar inom 
redovisningen, proprietary9, entity10, enterprise11 och fund12 theory. De två 
förstnämnda har varit vägledande för rådande redovisningsnormer. 
Falkman (2000) menar dock att det finns en del brister med existerande 
föreställningsramar. Bristerna består i att föreställningsramarna är 
personorienterade istället för att fokusera på den faktiska verksamheten. 
Till följd av detta har alternativa ramar utvecklats som är bättre lämpade 
för till exempel offentlig verksamhet, i form av parts- och fondteori. Valet 
av föreställningsram får betydelse för redovisningens innehåll samt vad 

                                                 
9 Proprietary theory översätts fortsättningsvis med ägarteori. 
10 Entity theory översätts fortsättningsvis med enhetsteori. 
11 Enterprise theory översätts fortsättningsvis med partsteori, enligt Falkman (2000). 
12 Fund theory översätts fortsättningsvis med fondteori. 
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som skall ses som resultat, intäkt respektive kostnad. Innehållet och 
begreppen är i sin tur beroende av hur relationen mellan ägare, enhet och 
övriga intressenter definieras och vem redovisningen riktas till. (ibid) 
 
Nedan kommer de fyra föreställningsramarna att behandlas. Till ägar- och 
enhetsteorin ges endast en kortare förklaring, då dessa ligger till grund för 
rådande praxis som främst är utformad för vinstdrivande företag. Istället 
läggs tonvikten på parts- och fondteorin som kan utgöra en bättre grund för 
icke-vinstdrivande organisationer som kyrkan. För att få ett 
helhetsperspektiv och se skillnader, behövs dock grunderna i samtliga 
föreställningsramar.  
  

4.10.1  Ägarteori 
 

Under 1900-talets början kännetecknades näringslivet av små 
individbaserade företag. Utifrån detta utvecklades ägarteorin, där 
redovisningen är till för ägarna. (Falkman, 2000) Alla redovisningskoncept, 
-procedurer och -regler formuleras utifrån ägarnas intressen (Godfrey et al, 
1999). Tillgångarna tillhör ägarna och skulderna är deras skyldigheter. 
Balansekvationen ser därmed ut enligt nedanstående: 
 

Tillgångar = Skulder + Eget kapital (Ägarkapital) 
Källa: Falkman, 2000 s. 48. 

 
Ägarteorin har som utgångspunkt att företag och ägare är samma person. 
Enligt denna teori kommer nettoresultatet ägaren till del. Intäkter ger en 
ökning av ägarkapitalet, medan kostnader minskar detsamma. Företaget ses 
som ägarens förlängda arm och transaktioner dem emellan måste således 
elimineras. Dessa utgör inte intäkter eller kostnader, utan ses som en form 
av vinstdistribution. Av detta följer att inte heller utdelning anses vara en 
kostnad. (Falkman, 2000) I ägarteorin ligger fokus på balansräkningen 
(Kam, 1990). 
 

4.10.2  Enhetsteori 
 

Enhetsteorin uppstod som en reaktion på att ägarteorin upplevdes som 
bristfällig. William Paton är den kända förespråkaren för enhetsteorin. 
(Kam, 1990) Han utgår ifrån att företaget är en separat enhet med egen 
identitet och till och med en personlighet (Hendriksen, 1977).  
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Enligt Paton är ägarnas nettovärde inte relevant, eftersom det är enheten 
som är intressant (Kam, 1990). Det görs ingen uppdelning mellan skulder 
och eget kapital, då båda kan betraktas som finansieringskapital för 
företaget (Falkman, 2000). Både ägare och kreditgivare anses nämligen 
vara kapitalförsörjare. Balansekvationen får därmed följande utseende: 
 

Tillgångar = Finansieringskapital 
Källa: Falkman, 2000 s. 50. 

 
Balansräkningen visar enhetens tillgångar, vilken Paton ser som en direkt 
redogörelse för enhetens värde. Företaget är ägare av tillgångarna och 
skulderna är företagets åtaganden, inte ägarnas. (Kam, 1990)  
 
Enligt Kam (1990) fokuserar enhetsteorin på resultatet och därmed också 
på resultaträkningen. Att resultatet betonas, beror framförallt på två 
faktorer: 
 

1. Aktieägarna är huvudsakligen intresserade av resultatet, eftersom 
detta anger hur bra deras investering varit. 

2. Företaget existerar för att göra vinst och detta är nödvändigt för dess 
överlevnad.  

 

4.10.3  Partsteori 
 

Denna teori formulerades av Waino Suojanen i Accounting Review 1954. I 
USA karaktäriserades denna tid av att stora, publika företag, där ägandet 
var skilt från ledningen uppkom. Både strukturen och beteendet hos dessa 
stora företag skilde sig från det som ägarteorin och enhetsteorin byggde på. 
Suojanens (1954) avsikt med artikeln var att analysera konsekvenserna av 
denna utveckling och skapa en komplementär metod för 
resultatrapportering. 
 
I partsteorin anses företaget ha en roll att spela i samhället. Företaget ses 
som en social institution där beslut tas som påverkar olika 
intressentgrupper. Dessa är inte bara aktieägare och kreditgivare som i 
enhetsteorin, utan även anställda, kunder, staten och allmänheten. (ibid) 
 
Enligt Suojanen (1954) har ledningens roll i företaget förändrats. Från att 
tidigare endast ha representerat aktieägarna, har ledningens primära 
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funktion blivit att se till att målen överlevnad och tillväxt uppfylls. Målen 
existerar fritt från företagets intressenter, det vill säga företaget lever vidare 
oavsett vad som händer med intressenterna.   
 
Om företaget ses som en social institution, bör verksamheten värderas 
utifrån vad den bidrar med till omvärlden. Den traditionella 
resultaträkningen är således inte lämplig att använda, då den inkluderar 
inkomster som inte är värderade utifrån sociala aspekter.  På grund av detta 
utvecklade Suojanen (1954) något som han kallade ”value added 
statement”. Denna är ett komplement till resultaträkningen och fokuserar 
på flödet av output istället för på intäkterna.  
 
I Kam (1990) tolkas Suojanens partsteori. Där definieras value added på 
följande sätt: 
 
”Value-added is a performance measure, a measure of the value or wealth 

created by the enterprise in a given period.” 
Källa: Kam (1990) s. 315. 

 
Ett annat sätt att definiera value added är att säga att det mäter prestationen 
hos intressenterna, vilka tillsammans strävar efter att skapa ökad välfärd 
(ibid). 
 
I denna uppsats tas fasta på att då Svenska kyrkan kan ses som en social 
institution, bör dess verksamhet värderas utifrån vad den bidrar med till 
samhället. Denna värdering behöver inte vara i ekonomiska termer, utan 
kan uttryckas exempelvis i form av antal gudstjänster, antal musiktimmar 
och så vidare. 
 

4.10.4  Fondteori  
 

Fondteorin utvecklades av William Vatter. Han var av åsikten att varken 
ägarteorin eller enhetsteorin är lämpliga ramverk för redovisning. 
Svagheten i dessa teorier är att de är subjektiva och till följd av detta 
kommer redovisningsrapporterna att påverkas av personliga analogier. 
(Vatter, 1947) 
 
Vatter (1947) menar att definitionen av ordet fond har betydelse för hans 
teori. En fond kan bestå av en verksamhetsenhet eller något annat viktigt 
område inom organisationen. Fonden är en separat redovisningsenhet och 
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påverkas inte av personliga åsikter eller värderingar. Verksamheten kan 
även delas upp i aktiviteter. (ibid) Enligt Falkman (2000) finns det inga 
krav på att dessa aktiviteter skall vara intäktsgenererande, utan de kan 
istället vara av funktionell, administrativ eller social karaktär.  
 
Vatter (1947) menar att grunden i fondteorin är att tillgångar skall ses som 
servicepotential, inte fysiska ting, legala rättigheter eller monetära krav. En 
fond blir därmed en samling av servicepotential som satts ihop av 
funktionella skäl. Skulder och eget kapital ses som restriktioner för fondens 
tillgångar. Balansekvationen får till följd av detta följande utseende: 
  

Tillgångar = Restriktioner för tillgångar 
Källa: Vatter, 1947 s. 21, författarnas  översättning. 

 
Fondteorin är i större utsträckning än andra föreställningsramar inriktad 
mot att sammankoppla tillgångar med skulder eller förpliktelser. Detta har i 
sin tur effekt på vad som i teorin betraktas som en intäkt eller kostnad. 
(Falkman, 2000) Vatter (1947) ställer upp två kriterier för när en 
transaktion skall ses som en intäkt: 
 

1. Ytterligare servicepotential skall ha tillförts fonden 
2. Inga restriktioner skall medfölja transaktionen 

 
Detta får till följd att finansiella transaktioner, som exempelvis lån, inte kan 
ses som intäkter (ibid). Ett lån innebär alltid restriktioner, eftersom lånet 
måste amorteras och ränta betalas (Falkman, 2000). Däremot är en gåva ett 
bra exempel på en intäkt under förutsättning att den är villkorslös. 
Kostnader är ett flöde genom tiden av servicepotential som frigörs från 
fonden och används för att nå de mål som är uppställda för verksamheten. 
(Vatter, 1947) Transaktioner som exkluderas i ägar- och enhetsteorin kan 
redovisas som intäkter respektive kostnader i enlighet med fondteorin 
(Falkman, 2000). 
 
Enligt Vatter (1947) är inte resultatmätning det viktigaste målet med 
redovisningen. Redovisningsinformationen bör istället ställas upp på ett sätt 
som möter behov och önskemål hos läsarna, så att de själva kan räkna ut 
det de anser viktigt.  
 
Fondteorin kan enligt Vatter (1947) användas i alla typer av verksamheter, 
men den är dock särskilt lämpad för offentlig verksamhet och 
välgörenhetsorganisationer. Antalet fonder kan bero på situationen, men 
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två exempel hämtade från Vatter (1947) är pengar- och bankfond som 
innehåller den finansiella verksamheten, samt investeringsfond, där 
investeringsverksamheten inryms. I USA har den offentliga sektorn baserat 
sin redovisning på fondteorin (Falkman, 2000). Även i England är 
fondredovisningen en grundläggande redovisningsprincip för den offentliga 
sektorn (Brorström et al, 1995). 
 

4.11 Alternativ redovisningsmodell för Svenska 
kyrkan 

 
Utifrån de teorier som tagits upp ovan, har en alternativ redovisningsmodell 
för Svenska kyrkan utvecklats som skulle kunna lämpa sig bättre för deras 
typ av verksamhet. Tre förändringar har gjorts jämfört med dagens 
redovisning:  
 
• Restriktioner visas 
• Resultatbegreppet är utbytt mot ”saldo” 
• Större fokus läggs på icke-ekonomiska nyckeltal 
 

4.11.1  Restriktioner 
 

Grundtanken i fondteorin är att en uppdelning skall göras i olika fonder, 
baserat på exempelvis aktiviteter. Detta är emellertid svårt att applicera på 
Svenska kyrkan, eftersom verksamheten på församlings-, samfällighets-, 
stifts- och nationell nivå skiljer sig åt. I församlingarna sker 
den ”operativa” verksamheten, samfälligheterna handhar den ekonomiska 
förvaltningen, stiftet har en främjande och övervakande funktion, medan 
den nationella nivån hanterar övergripande frågor. Det skulle således bli 
aktuellt med olika fonder på dessa nivåer, vilket gör redovisningen 
oöverskådlig. Vid indelning i fonder skulle eventuellt även en viss 
interndebitering behöva ske, då exempelvis en präst inte bara har hand om 
gudstjänsten. 
 
Restriktionsbegreppet är dock hämtat från Vatters fondteori, men i en något 
modifierad form. När det talas om restriktioner i denna uppsats avses 
pengar som är öronmärkta för ett visst ändamål. Alla intäkter, tillgångar 
och så vidare som kyrkan inte helt fritt kan bestämma över skall räknas 
som intäkter respektive tillgångar med restriktioner. Vatters 
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restriktionsbegrepp är mycket bredare, exempelvis medför ett lån 
restriktioner enligt hans mening.  
 
Författarna förmodar att Svenska kyrkan har en hel del intäkter och 
tillgångar som ej fritt får disponeras över. Bland intäkterna antas kollekter, 
gåvor, bidrag och begravningsavgifter vara restriktionsbelagda. Om 
intäkterna med restriktioner inte används under året, kommer de att hamna 
i balansräkningen som restriktionstillgångar i form av kassa och bank. På 
passivsidan balanseras den del av årets saldo som är restriktionsbelagt 
under restriktionskapital.  
 

4.11.2  Saldobegreppet 
 
I Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, föreskrivs att resultat skall 
mätas i redovisningen. Dessa lagar är ursprungligen utformade för företag. 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) har de flesta företag ett vinstmål som 
går ut på att skapa en så hög avkastning som möjligt. För en icke-
vinstdrivande organisation är dock målet något annat än att skapa vinst till 
ägarna (Anthony och Young, 1999). Till följd av detta kan det anses 
olyckligt att kyrkan använder resultatbegreppet, som är förknippat med att 
sträva efter största tänkbara vinst. I den alternativa redovisningsmodellen 
byts därför resultatbegreppet ut mot saldobegreppet. Ordet saldo ses som 
mer neutralt, då det inte har samma koppling till vinstmålet.  
 

4.11.3  Icke-ekonomiska nyckeltal 
 
Då målet för kyrkan är något annat än att ge ägarna största tänkbara vinst 
kan det anses lämpligt att andra faktorer än just vinst mäts i redovisningen. 
Som tidigare nämnts, skriver Artsberg (2003) att dagens redovisning är 
begränsad såtillvida att icke-ekonomisk förmögenhet, som exempelvis god 
hälsa eller bra miljö, inte tas upp. Till följd av detta har nyckeltal, vilka 
mäter både ekonomiska och icke-ekonomiska aspekter inkluderats i den 
alternativa redovisningsmodellen. Med flerårsöversikten och 
måluppfyllelseräkningen är förhoppningen att större fokus på icke-
ekonomisk information, som till exempel kyrkans mål, skall uppnås. 
Flerårsöversikten och måluppfyllelseräkningen har en layout som liknar en 
traditionell resultat- och balansräknings, för att visa att de är minst lika 
viktiga. Om icke-ekonomisk information endast återfinns i löpande text är 
risken att läsaren förbigår denna. De nyckeltal som är uppställda i 
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flerårsöversikten och måluppfyllelseräkningen skall ses som förslag. Dessa 
skall sedan kompletteras med sådana nyckeltal som de intervjuade finner 
lämpliga. Tanken är att nyckeltalen bland annat skall användas för att 
jämföra med den egna organisationen över tiden, samt med andra kyrkliga 
enheter som har liknande förutsättningar. 
 
Nedan presenteras författarnas a priori modell som kan tänkas vara bättre 
lämpad för Svenska kyrkan. 
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SALDORÄKNING 
 
 
Belopp    Not ÅR X2 ÅR X1__ 
 
Intäkter med restriktioner 
-     X X 
-     X X 
Summa intäkter med restriktioner   X X 
 
Kostnader med restriktioner  
-     X X 
-     X X 
Summa kostnader med restriktioner  X X 
______________________________________________________________________ 
SALDO MED RESTRIKTIONER (A)      X     X 
 
 
Intäkter utan restriktioner 
-     X X 
-     X X 
Summa intäkter utan restriktioner   X X 
 
Kostnader utan restriktioner 
-     X X 
-     X X 
Summa kostnader utan restriktioner  X X 
______________________________________________________________________ 
SALDO UTAN RESTRIKTIONER (B)      X     X 
 
 
VERKSAMHETSSALDO (A+B)      X      X 
 
Finansiella poster 
Finansiella intäkter    X X 
Finansiella kostnader    X X 
______________________________________________________________________ 
SALDO FINANSIELLA POSTER (C)      X     X 
 
 
ÅRETS SALDO INKL. RESTRIKTIONER (A+B+C)  X     X 
 
+/- saldo med restriktioner (A)        X     X 
 
 
ÅRETS SALDO (D)       X     X 
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BALANSRÄKNING 
 
TILLGÅNGAR 
 
Belopp    Not ÅR X2 ÅR X1__ 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
-     X X 
-     X X 
Summa materiella anläggningstillgångar  X X 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
-     X X 
-     X X 
Summa finansiella anläggningstillgångar  X X 
____________________________________________________________ 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      X     X 
 
 
RESTRIKTIONSTILLGÅNGAR    
-     X X 
-     X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA RESTRIKTIONSTILLGÅNGAR      X     X 
 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
-     X X 
-     X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      X     X 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR       X     X 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Belopp    Not ÅR X2 ÅR X1__ 
      
EGET KAPITAL 
- 
Balanserat saldo utan restriktioner   X X 
Årets saldo utan restriktioner (D)   X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA EGET KAPITAL        X     X 
 
RESTRIKTIONSKAPITAL 
- 
Balanserat saldo gällande medel med restriktioner  X X 
Årets saldo gällande medel med restriktioner (A)  X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA RESTRIKTIONSKAPITAL      X     X 
 
AVSÄTTNINGAR 
-     X X 
-     X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA AVSÄTTNINGAR       X     X 
 
SKULDER 
Långfristiga skulder 
-     X X 
-     X X 
Summa långfristiga skulder   X X 
 
Restriktionsskulder 
-     X X 
-     X X 
Summa restriktionsskulder   X X 
 
Kortfristiga skulder 
-     X X_ 
-     X X_ 
Summa kortfristiga skulder   X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA SKULDER        X     X 
 
SUMMA EGET KAPITAL, RESTRIKTIONS- 
KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     X     X 
 
Ställda säkerheter    - - 
 
Ansvarsförbindelser    - - 
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FLERÅRSÖVERSIKT 
 
           Not ÅR X4    ÅR X3    ÅR X2    ÅR X1 
 
Antal kyrkotillhöriga i % av antal invånare     
 
Antal döpta i % av antal nyfödda  
 
Antal gudstjänster  
 
Antal gudstjänstbesökare  
 
Antal konfirmationer 
 
Antal bröllop 
 
Antal begravningar  
 
Utbildningstimmar  
 
Antal deltagare i utbildning  
 
 

MÅLUPPFYLLELSERÄKNING 
 
             Not ÅR X4    ÅR X3    ÅR X2    ÅR X1 
 
Kostnad per gudstjänstbesökare   
 
Nöjdkundindex 
 
Medarbetarindex 
 
Ideellt arbetade timmar 
 
Kostnad per utbildningstimma 
 

Figur 4 A priori modell 
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5 EMPIRI 
 
I empirikapitlet presenteras det empiriska material som samlats in genom 
årsredovisningar och intervjuer. Årsredovisningsstudien baseras på de 13 
stiftens och tre samfälligheters årsredovisningar. Dessutom redogörs för 
innehållet i årsredovisningarna för prästlönetillgångarna, för att skapa en 
mer fullständig bild av Svenska kyrkans redovisning. Intervjudelen 
innehåller åsikter från sju respondenter på samfällighets- och stiftsnivå, 
gällande kyrkans redovisning. De siffror som figurerar i avsnittet syftar till 
att ge läsaren insikt i Svenska kyrkans ekonomi, men de kommer inte att 
användas för vidare analys. 
 

5.1 Disposition av empiriavsnittet 
 

Detta kapitel inleds med en studie av de olika årsredovisningarna, vilken 
framförallt syftar till att svara på den beskrivande delen av frågan gällande 
hur redovisningen inom kyrkan ser ut och varför. Genom undersökningen 
av årsredovisningarna kan även den andra frågan, om i vilken grad kyrkans 
övergripande mål överensstämmer med det som mäts i redovisningen, 
besvaras. Årsredovisningarna för prästlönetillgångarna kommer, som 
tidigare nämnts, endast att behandlas kortfattat.  
 
Intervjudelen i empiriavsnittet innehåller respondenternas svar på de 
intervjufrågor som återfinns i intervjuguiden. Utifrån detta erhålls bredare 
kunskap om hur redovisningen ser ut och varför samt om kyrkans 
övergripande mål överensstämmer med det redovisningen mäter. Dessutom 
ges feedback på och kommentarer till den utvecklade a priori modellen. 
Respondenternas åsikter om a priori modellen skall sedan användas för att i 
slutsatserna skapa en slutlig redovisningsmodell som antas vara bättre 
lämpad för Svenska kyrkan, vilket är en del av vårt syfte. 
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5.2 Studie av de 13 stiftens årsredovisningar  
 

5.2.1 Allmänt 
 

Följande tabell ämnar ge en översikt över hur stiften ser ut i fråga om antal 
församlingar samt antal och andel kyrkotillhöriga.  
 

 Antal församlingar Antal kyrkotillhöriga Andel kyrkotillhöriga 
 Stift st st % 

Göteborg 279 965 000 78,3 
Härnösand 128 329 230 88,6 
Karlstad 136 319 362 87,2 
Linköping 215 442 857 83,5 
Luleå 80 508 830 87,9 
Lund 276 1 022 343 78 
Skara 256 438 563 84,5 
Stockholm   1 126 733 70 
Strängnäs 107 449 173 77,8 
Uppsala 201 579 048 82,4 
Visby     85,2 
Västerås 123 480 598 84 
Växjö 249 515 891 83,2 

 
Tabell 1 Översikt över de 13 stiften 

 
I tabellen åskådliggörs att endast Stockholm och Visby stift utelämnar 
information om antalet församlingar i stiftet. Visby tar inte heller upp antal 
kyrkotillhöriga. Andelen kyrkotillhöriga framgår däremot av alla stiftens 
årsredovisningar. Trots att Härnösands stift har ett lågt antal kyrkotillhöriga 
jämfört med resterande stift, har det högsta andelen kyrkotillhöriga, 
nämligen 88,6 %. Stockholm, som har störst antal kyrkotillhöriga, är 
samtidigt det stift som uppvisar den lägsta andelen kyrkotillhöriga, med 70 
%. 

 
Layouten skiljer sig åt mellan stiften. Många stift har årsredovisningar som 
känns relativt påkostade, med mycket färg och bilder, medan andra är i 
svartvitt utan några bilder alls. 
 
Omfattningen på de tretton årsredovisningarna för stiften varierar väsentligt, 
vilket kan utläsas ur tabellen för sidantalet nedan. 
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 Antal sidor 

 Stift st 
Göteborg 52 
Härnösand 41 
Karlstad 32 
Linköping 23 
Luleå 44 
Lund 26 
Skara 29 
Stockholm 50 
Strängnäs 17 
Uppsala 35 
Visby 11 
Västerås 42 
Växjö 31 
Genomsnitt 33,3 

 
Tabell 2 Antal sidor i stiftens årsredovisningar 

 
Göteborgs stift har, i sidantal mätt, den mest omfångsrika årsredovisningen 
med 52 sidor. Visby, som är det minsta stiftet, har endast 11 sidor i sin 
årsredovisning. Även Strängnäs och Linköpings stift ligger klart under 
genomsnittet med 17 respektive 23 sidor. Medelvärdet för sidantalet uppgår 
till 33,3 stycken. Med den stora variationen i sidantal följer självfallet att 
innehållet i vissa årsredovisningar är mer rikligt än i andra. Detta 
kommenteras i det följande, under de rubriker som kan anses vara 
väsentliga för att skapa en överskådlig bild av innehållet i stiftens 
årsredovisningar. 
 

5.2.2 Flerårsöversikt 
 

I samtliga stifts årsredovisningar, förutom Skara och Visby, återfinns en 
flerårsöversikt i tabellform. Karlstad stift kallar det inte för flerårsöversikt, 
men ger ändå liknande information uppdelat på två tabeller. Sex av stiften 
har sin flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen, medan de andra väljer att 
åskådliggöra den på annan plats i årsredovisningen.  
 
Vilka uppgifter som påträffas i flerårsöversikten varierar. Uppsala stift har 
den mest utförliga flerårsöversikten med 28 poster, medan Lunds stift har 
den minst detaljerade med nio poster. Majoriteten av stiften har omkring 
11-14 poster i flerårsöversikten. Totalt sett förekommer 40 olika poster i 
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flerårsöversikten, men endast åtta av dessa är gemensamma för alla stift. 
Dessa är: 
 

• Antal kyrkotillhöriga 
• Andel kyrkotillhöriga 
• Kyrkoavgift i % 
• Medeltal anställda 
• Intäkter 
• Kostnader 
• Resultat 

  
Resultat från finansiella investeringar finns i alla stift, utom i Karlstads. 
Andra poster som är vanliga är de ekonomiska nyckeltalen soliditet, av- 
och nedskrivningar/intäkter, personalkostnader/intäkter och värdesäkring 
av eget kapital. Dessa kommer att diskuteras vidare under rubriken 
ekonomiska nyckeltal senare i detta kapitel. 

 

5.2.3 Biskop 
 
Av de 13 stiften har sju stycken någonting som liknar ”VD har ordet”, där 
biskopen uttalar sig om det gångna året. Ett stift har med en redogörelse för 
vad biskopen har gjort under året, men denne framför själv inga åsikter. 
Resterande fem stift har ingen kommentar från biskopen och heller ingen 
rapport om dennes arbete.  
 
I de sju fall där biskopen uttalar sig om föregående år, fokuserar denne 
nästan uteslutande på verksamheten och icke-ekonomiska aspekter. 
Exempel på detta är strukturfrågor, personalen, utbildning samt 
förändringar. Uppsalas biskop kommenterar dock årets resultat, även om 
han också talar om icke-ekonomiska faktorer. I Uppsala har biskopen och 
förvaltningschefen tillsammans skrivit redogörelsen för året som gått. 
 

5.2.4 Svenska Kyrkans övergripande mål/kärna 
 

I de 13 stiftens årsredovisningar finns inte några mål uppställda för 
Svenska Kyrkan som helhet. Alla stiften utom Visby stift har emellertid 
med stiftets huvuduppgift. Dessa formuleras något olika, men 
överensstämmer i stort med vad Luleå stift skriver i sin årsredovisning för 
2003. 
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”Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över 
församlingslivet. Den uppgiften gäller därför främst församlingarnas 

gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet har även 
förvaltande uppgifter.” 

Källa: Årsredovisning 2003 för Luleå stift, s. 1. 
 
 

Det finns tre stift som skiljer sig något åt. Växjö stift skriver följande: 
 
”Växjö stifts huvuduppgift är att ge råd och stöd till församlingarna, se till 
att deras verksamhet följer kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk), 

samt erbjuda fortbildning för de anställda”. 
 Källa: Årsredovisning 2003 med verksamhetsberättelse för Växjö stift s. 4. 

 
Denna text återfinns även i Karlstads och Lunds stift, det sistnämnda 
formulerar det dock något annorlunda.  
 
Uppsala stift har även med något som de kallar för stiftsidé, vilken antagits 
för mandatperioden 2002-2005 och är vägledande: 
 

”Uppsala stift ska som en del av den världsvida kyrkan värna skapelsen, 
gestalta enhet och forma miljöer som inspirerar och stödjer stiftets 
församlingar att uttrycka Guds befriande och livgivande närvaro.” 

Källa: Årsredovisning 2003 för Uppsala stift s. 3. 
 

5.2.5 Resultaträkning 
 
Uppställningen av resultaträkningen är närmast identisk i samtliga stift. 
Inget stift utgår från begreppet nettoomsättning i resultaträkningen, utan 
använder nedanstående uppställning: 
 
Verksamhetens intäkter 
- Verksamhetens kostnader 
= Verksamhetsresultat 
+/- Resultat från finansiella investeringar 
= Årets resultat 

 
Dessa ovannämnda huvudrubriker innehåller ett flertal kostnadsslag. Under 
verksamhetens intäkter har sju stift någonting som de kallar stiftsbidrag, 
medan övriga sex har en post som benämns ekonomisk utjämning. Av 
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noterna i Linköpings stift framgår att ekonomisk utjämning består av det så 
kallade stiftsbidraget, vilket är en del av det inomkyrkliga 
utjämningssystemet. Samtliga stift har således intäkter i form av 
stiftsbidrag/ekonomisk utjämning, men de har olika benämningar för denna 
intäkt.  
 
Alla stift, med undantag för Visby, har kyrkoavgiften som den överlägset 
största intäktskällan. I Visby stift är dock posten ekonomisk utjämning 
större än kyrkoavgiften.  
 
På intäktssidan förekommer även följande poster i varierande utsträckning:  
 

• Övriga verksamhetsintäkter i samtliga stift 
• Verksamhetsbidrag i sex stift 
• Nettoomsättning stiftsgård i fyra stift 
• Förändring av lager i tre stift. (Det förekommer att denna post är 

negativ.) 
• Erhållna bidrag i två stift 
• Förvaltningsersättning prästlönetillgångarna i ett stift 
• Intern ersättning från egendomsnämnden i ett stift 

 
På kostnadssidan är personalkostnaden klart dominerande i samtliga stift.  
Alla stift har också posterna övriga externa kostnader samt av- och 
nedskrivningar av anläggningstillgångar. Dessutom finns på kostnadssidan 
följande poster i ett eller flera av stiften: 
 

• Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster i nio stift 
• Övriga verksamhetskostnader i fem stift  
• Jämförelsestörande poster i tre stift 
• Nedskrivning av omsättningstillgångar i ett stift 

 
Nedan följer en tabell där stiftens resultat för åren 2002 och 2003 kan 
utläsas: 



EMPIRI 
 

 
 

55

 
 Resultat 2003  Resultat 2002 

Stift MSEK MSEK 
Göteborg 7,8 -2,8 
Härnösand 11,8 8,7 
Karlstad -6,8 1,2 
Linköping 0,8 -3,9 
Luleå 5,8 -5,7 
Lund 8,0 -5,5 
Skara 4,1 6,6 
Stockholm 4,4 4,8 
Strängnäs -0,4 4,3 
Uppsala 3,9 -3,8 
Visby 0,0 1,1 
Västerås 3,4 3,8 
Växjö 3,1 6,9 
Summa 45,9 15,7 
Genomsnitt 3,5 1,2 

 
Tabell 3 Stiftens resultat 

 
Av tabellen framgår att Karlstad och Strängnäs stift visar ett negativt 
resultat för år 2003, medan Visby gör nollresultat. Övriga stift uppvisar ett 
positivt resultat för verksamhetsåret 2003. Ur tabellen kan också utläsas att 
Göteborg, Linköping, Luleå, Lund och Uppsala hade negativt resultat år 
2002. De övriga stiften uppvisade samma år ett positivt resultat. Inget stift 
gör minusresultat båda åren. 
 

5.2.6 Balansräkning 
 
Balansomslutningen skiljer sig åtskilligt mellan stiften. Följande tabell 
visar stiftens balansomslutning för år 2003 samt 2002. Dessutom framgår 
hur mycket av tillgångarna som består av AT. 
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 Balansomslutning 2003 Balansomslutning 2002 

  T AT T AT 
Stift MSEK MSEK MSEK MSEK 

Göteborg 65,2 14,6 58,7 14,1 
Härnösand 94,5 12,1 83,5 13,9 
Karlstad 39,0 9,6 47,3 19,5 
Linköping 71,4 51,6 75,7 47,0 
Luleå 50,3 1,7 41,7 1,6 
Lund 72,2 2,3 65,7 2,3 
Skara 66,3 30,1 66,0 30,6 
Stockholm 88,4 30,1 82,2 12,7 
Strängnäs 52,1 28,6 55,5 29,1 
Uppsala 100,7 41,8 92,3 38,8 
Visby 10,0 0,3 12,3 0,5 
Västerås 79,9 31,2 70,7 27,2 
Växjö 81,5 20,2 72,5 20,9 
Summa 871,5 274,2 824,1 258,2 
Genomsnitt 67,0 21,1 63,4 19,9 

 
Tabell 4 Stiftens balansomslutning 

 
Som synes i tabellen, förfogar Uppsala stift över de största tillgångarna 
med ett värde på 100,7 MSEK. Värdet på Visby stifts tillgångar är endast 
en tiondel av detta, det vill säga 10,0 MSEK, och Visby är därmed det stift 
som har avgjort minst tillgångar. Totalt sett disponerar de tolv stiften över 
tillgångar till ett värde av 871,5 MSEK för år 2003, vilket är en ökning med 
ungefär 47 MSEK från föregående år. Medelvärdet för tillgångarna är 67,0 
MSEK. 
 
I elva stift består tillgångarna övervägande av omsättningstillgångar. 
Linköpings och Strängnäs stift skiljer sig från mängden och har istället en 
majoritet anläggningstillgångar. Stiftens anläggningstillgångar består, 
företrädesvis av byggnader och mark, inventarier, långfristiga 
värdepappersinnehav samt långfristiga fordringar. De omsättningstillgångar 
som stiften innehar, är i huvudsak kassa och bank samt kortfristiga 
placeringar. I Karlstad, Skara, Visby och Växjö stift består 
omsättningstillgångarna nästan uteslutande av kassa och bank. Andra 
poster som återfinns under omsättningstillgångar är kortfristiga fordringar 
samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
 
Hur stiftens tillgångar finansieras tas upp under rubriken ekonomiska 
nyckeltal. 
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5.2.7 Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalys är något som återfinns i alla stiftens årsredovisningar. 
Denna är uppställd på nedanstående sätt i samtliga stift, dock saknar tre 
stift posten finansieringsverksamhet. 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 
+/- Förändring i rörelsekapital 
= Kassaflöde från den löpande verksamheten 
+/- Kassaflöde från investeringsverksamheten 
+/- Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
= Årets kassaflöde 
 
Dessutom visas likvida medel vid årets början samt likvida medel vid årets 
slut. Nio stift specificerar hur den sistnämnda posten fördelas på 
kortfristiga placeringar respektive kassa och bank. 
 
I nio stift är årets kassaflöde positivt, medan Linköpings, Stockholms, 
Strängnäs och Visby stift uppvisar ett negativt kassaflöde för 2003.  
 

5.2.8 Tilläggsupplysningar 
 

Samtliga stift har tilläggsupplysningar i form av noter i årsredovisningen, 
men antalet noter skiljer sig mellan stiften. Här följer en tabell där antalet 
noter i respektive stift framgår.  
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 Antal noter 

Stift st 
Göteborg 17 
Härnösand 12 
Karlstad 11 
Linköping 21 
Luleå 10 
Lund 13 
Skara 11 
Stockholm 18 
Strängnäs 14 
Uppsala 22 
Visby 13 
Västerås 14 
Växjö 15 
Genomsnitt 14,7 

 
Tabell 5 Antal noter i stiften 

 
Fyra av stiften har redovisnings- och värderingsprinciper som not 1, medan 
övriga nio stift har lagt dessa före den första noten. Även i det senare fallet 
räknas redovisnings- och värderingsprinciper som en not, då informationen 
finns under denna rubrik. Uppsala stift har det största antalet noter, 22 
stycken, medan Luleå stift har minst antal noter, 10 stycken. Medeltalet för 
antalet noter är 14,7. 
 
Dessa fyra noter redovisas i samtliga stift: 

• Personal 
• Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
• Avsättningar 
• Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 
Andra vanligt förekommande noter är: resultat från finansiella 
investeringar; byggnader och mark; inventarier, verktyg och installationer; 
kassa och bank samt övriga kortfristiga skulder. En fullständig tabell över 
samtliga stifts noter återfinns i bilaga 5. 
 

5.2.9 Förvaltningsberättelse 
 

En förvaltningsberättelse ingår i samtliga stifts årsredovisningar. Även när 
det gäller denna skiljer sig omfånget en del. Vilken information som tas 
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upp i förvaltningsberättelsen varierar också. Ur kommande tabell kan de 
rubriker som är vanligast förekommande i förvaltningsberättelsen utläsas. 
 

    Väsentliga Väsentliga   Resultat 
  Stiftets händelser händelser Framtida och 

Stift verksamhet under året efter året utveckling ställning 
Göteborg X X   X X 
Härnösand           
Karlstad X   X   X 
Linköping X X X X X 
Luleå X X X X X 
Lund         X 
Skara X X   X X 
Stockholm X X   X X 
Strängnäs X X X   X 
Uppsala X X   X X 
Visby   X   X X 
Västerås X X   X X 
Växjö         X 

 
Tabell 6 Stiftens förvaltningsberättelse 

 
I nio stift återfinns upplysningar om stiftets verksamhet och vad stiftets 
uppgift är. Det sistnämnda har tidigare diskuterats under rubriken Svenska 
kyrkans övergripande mål/kärna. Lika många stift har en rubrik där 
väsentliga händelser under verksamhetsåret tas upp, medan fyra stift 
redovisar väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång. Åtta stift 
lämnar en prognos över framtida utveckling. Samtliga stift, utom 
Härnösands kommenterar resultat och ställning och vissa ger även förslag 
på vinstdisposition. 
 
I somliga stift ingår också den tidigare nämnda flerårsöversikten i 
förvaltningsberättelsen. Härnösands stifts förvaltningsberättelse består 
endast av en flerårsöversikt och de lämnar således ingen ytterligare 
information i löpande text där. Dock påträffas de rubriker som resterande 
stift har i förvaltningsberättelsen på annat håll i Härnösands årsredovisning. 
 
Dessutom finns följande rubriker i varierande utsträckning: 
 

• Miljöinformation i sex stift 
• Förvaltade stiftelser i tre stift 
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En del stift tar upp ännu ett antal rubriker under förvaltningsberättelsen, 
men dessa är då specifika för det stiftet och återfinns endast i detta enda 
stift. 
 

5.2.10  Ekonomiska nyckeltal 
 
Alla stift utom Lund redovisar ekonomiska nyckeltal. I årsredovisningarna 
förekommer totalt nio olika nyckeltal, i genomsnitt finns 3,3 stycken. 
Linköpings stift har sex nyckeltal, vilket är det högsta antalet för stiften. De 
flesta stiften uttrycker sina nyckeltal i flerårsöversikten.  
  
Alla stift har med måttet soliditet (%). Västerås har högst soliditet, 74,3 %. 
Endast fyra stift har en soliditet lägre än 60 %, varav Visby stift är det med 
lägst soliditet, 28,8 %.  
 
De övriga ekonomiska nyckeltalen som förekommer är: 

• Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%) i nio stift 
• Av- och nedskrivning/verksamhetens intäkter (%) i nio stift 
• Värdesäkring av eget kapital (%) i sex stift 
• Betalningsberedskap (mån) i tre stift 
• Kassalikviditet (%) i två stift 
• Anläggningskapital (%) i ett stift 
• Rörelsekapital (%) i ett stift 
• Finansiell beredskap (%) i ett stift 

 

5.2.11  Icke-ekonomisk information 
 

Den information som presenteras utöver det som skall ingå i en 
årsredovisning enligt ÅRL, varierar väldigt mycket. Tio av 13 stift tar upp 
ytterligare information om verksamheten. De flesta av stiften försöker göra 
någon slags indelning i olika områden eller grupper, under vilka de 
informerar om vad som hänt under året. Nedan följer en tabell som visar 
vad de olika stiften har med gällande verksamheten, utöver det som 
vanligtvis ingår i förvaltningsberättelsen, tabellen visar även omfattningen 
på informationen.  
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  Information   Antal sidor 

Stift  om verksamheten13  Måluppfyllelse14 st 
Göteborg X* X* 23 
Härnösand   X 14 
Karlstad X   9 
Linköping     0 
Luleå X   19 
Lund X   6 
Skara X   11 
Stockholm X* X* 25 
Strängnäs     0 
Uppsala X   14 
Visby     0 
Västerås X   19 
Växjö X   6 

* = Redovisar både information om verksamhet och måluppfyllelse för varje område eller delområde 

 
Tabell 7 Icke-ekonomisk information i stiften 

 
Stockholm har, i sidantal räknat, mest icke-ekonomisk information. 
Göteborg och Västerås skriver även de mycket om vad som hänt inom de 
olika verksamhetsområdena. I Västerås stifts årsredovisning uttalar sig 
totalt 25 personer om vad som hänt under året. Det är endast två stift som 
har med både verksamhetsberättelse och måluppfyllelse. Det sistnämnda 
återfinns i ett ytterligare stift, nämligen Härnösands stift. Luleå stift har 
ingen ren så kallad verksamhetsberättelse, utan stora delar används till att 
förklara budgetutfall, så omfattningen på 19 sidor innehåller även mycket 
siffror. Resterande stift redovisar verksamheten under året på 6-14 sidor, 
där Växjö och Lunds stift är de som har med minst information. 
  
Ytterligare information som återfinns i ett fåtal stift är jämställdhetsarbete, 
arbetsmiljö, friskvård, sjukfrånvaro och lönespridning. De två sistnämnda 
redogör dock ett flertal andra stift för i not. Dessutom tas information upp 
om stiftsgårdar, folkhögskolor och Svenska Kyrkans Unga, vilket är en 
fristående barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Två av 
stiften inkluderar även reportage i sina årsredovisningar. 

                                                 
13 Denna information benämns fortsättningsvis verksamhetsberättelse, vilket är en term som ett flertal stift 
använder i dagsläget. 
14 Med måluppfyllelse menas att stiften beskriver målen för året och sedan utvärderar huruvida dessa har 
uppfyllts. 
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5.2.12  Revisionsberättelse 
 
Tio stift har med sin revisionsberättelse i årsredovisningen. I samtliga dessa 
fall har revisorerna inget att anmärka på, utan de skriver att 
årsredovisningen har upprättats i samband med Årsredovisningslagen och 
därmed ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Det tillstyrks att 
resultat- och balansräkning fastställs samt att Stiftsstyrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
Karlstad, Luleå och Skara stift har inte med revisionsberättelsen i 
årsredovisningen. Istället står det att den har avgivits ett visst datum och 
dessutom finns revisorernas namnunderskrifter med.  
 

5.2.13  Framtid 
 
Elva stift har med någon rubrik som handlar om tankar inför framtiden. 
Innehållet under denna rubrik varierar i omfång. Vissa stift har väldigt 
kortfattade kommentarer, medan andra ger betydligt mer information. 
Gemensamt för många är att strukturfrågor diskuteras, där det poängteras 
att församlings- och pastoratindelningsfrågor kommer att vara viktiga i 
framtiden. Något annat som ofta återkommer är att medlemsutvecklingen 
varit negativ de senaste åren och att kyrkoavgiften är av betydelse på längre 
sikt. Andra saker som diskuteras under denna rubrik är nyrekrytering och 
pensionsavgångar, utbildning, ungdomsarbete samt information och 
kommunikation. 
 
Karlstad och Växjö stift har ingen rubrik om framtiden. Karlstad nämner 
dock att de har någonting som kallas framtidsutskott, vars uppgift är att se 
över hur stiftskansliet i framtiden kan arbeta med att stödja församlingarna. 
I översikten av verksamhetsgrenar finns dessutom några få kommentarer 
om vad de olika grupperna kommer att arbeta med under 2004. 
 

5.2.14  Övrigt 
 
Sju stifts årsredovisningar inrymmer något som kallas driftsredovisning 
eller verksamhetsuppföljning, där utfallet för ett antal enheter jämförs med 
budget.  
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Tre stift har särskilda avsnitt om bidrag i sina årsredovisningar. I Västerås 
och Uppsala stift redovisas de anslag och bidrag som har erhållits och hur 
dessa har använts. Luleå stift har två olika bilagor, förbrukning av 
strukturbidrag samt utbetalade struktur- och kyrkobyggnadsbidrag.  
  
Uppsala stift har en särskild rubrik för stiftelser, fonder och kassor. Där 
redovisas de stiftelser som stiftet förvaltar och det nämns att en särskild 
årsredovisning upprättats för varje stiftelse. Skara stift har en snarlik rubrik 
som benämns fonder och kassor. Under denna rubrik ges information om 
hur deras fonder och kassor har förändrats under året. Tre stift tar, som 
tidigare nämnts, upp förvaltade stiftelser i förvaltningsberättelsen. 
 
Investeringsredovisning görs i tre stift, Göteborg, Luleå och Uppsala. I 
Göteborg och Luleå stift jämförs stiftskansliets nettoinvesteringar för året 
med budget samt förra årets värde. Uppsala stift har en mer omfångsrik 
investeringsredovisning. Där åskådliggörs investeringarna inom tre 
områden och utfallet för de senaste fem åren kan urskiljas.  
 
Ekonomisk analys är en rubrik som endast står att finna i Västerås stift. 
Under denna diskuteras årets resultat samt intäkts- och kostnadsstrukturen. 
Dessutom tas kapitaltillgångar samt investeringar upp. 
 
 

5.3 Studie av de 13 stiftens årsredovisningar för 
prästlönetillgångar 

 
Årsredovisningarna för prästlönetillgångarna liknar respektive 
stifts ”vanliga” årsredovisning. De stift som exempelvis har med en 
verksamhetsberättelse i den ordinarie årsredovisningen, har det likaså i 
årsredovisningen för prästlönetillgångarna. Nedan följer en översikt över 
tillgångar, soliditet och resultat för de olika stiftens prästlönetillgångar. 
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  Tillgångar  Soliditet  Resultat 

Stift  MSEK %  MSEK 
Göteborg 692,4 98,4 31,9 
Härnösand 484,3 98,1 34,3 
Karlstad 677,6 91,4 28,1 
Linköping 868,4 98,2 38,7 
Luleå 311,4 90,8 10,9 
Lund 1125,4 98,0 93,1 
Skara 940,3 97,8 51,5 
Stockholm 341,0 98,2 36,3 
Strängnäs 472,7 97,9 34,0 
Uppsala 1322,6 98,6 59,8 
Visby 86,8 90,7 3,2 
Västerås 593,5 96,3 38,3 
Växjö 1359,7 97,8 66,1 
Summa 9276,1   526,2 
Genomsnitt 713,5   40,5 

 
Tabell 8 Prästlönetillgångarna 

 
Stiften förvaltar tillsammans tillgångar till ett värde av nära 9,3 miljarder 
kronor. Alla stiften har en soliditet som överstiger 90 %, vilket innebär att 
tillgångarna till stor del finansieras av eget kapital. Resultatet som ligger 
till grund för utdelningen till församlingar och samfälligheter, har under 
året uppgått till 40,5 miljoner kronor i genomsnitt. 
 

5.4 Studie av de tre utvalda samfälligheternas 
årsredovisningar 

 
Samfälligheternas årsredovisningar är fristående från stiftens. Det som 
redovisas i samfälligheterna konsolideras således inte på stiftsnivå. I det 
följande presenteras de tre utvalda samfälligheternas årsredovisningar. 
 

5.4.1 Norrköpings kyrkliga samfällighet 
 
Norrköpings årsredovisning omfattar 16 sidor och innehåller 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, 
tilläggsupplysningar, internredovisning och statistisk översikt. 
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Förvaltningsberättelsen omfattar tre sidor och innehåller: 
 

• Huvuduppgift och verksamhet 
• Väsentliga händelser 
• Framtida utveckling 
• Miljöinformation  
• Information om stiftelser 
• Flerårsöversikt 

 
Flerårsöversikten  består av 14 poster varav fyra stycken utgör ekonomiska 
nyckeltal: 
 

• Antal kyrkotillhöriga 
• Andel kyrkotillhöriga 
• Kyrkoavgift i % 
• Begravningsavgift 
• Medeltal anställda 
• Intäkter 
• Kostnader 
• Begravningsverksamhetens resultatpåverkan 
• Resultat från finansiella investeringar 
• Årets resultat 

  
De fyra ekonomiska nyckeltalen är: 
 

• Personalkostnader/verksamhetens intäkter  
• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter  
• Soliditet  
• Värdesäkring av eget kapital 

 
Av förvaltningsberättelsen framgår även församlingens uppgift, vilken är 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Inom det administrativa området samverkar församlingarna i samfälligheter 
för ekonomisk utjämning, resurshållning och administrativ service. Det 
finns således inte några mål uppställda för samfälligheten. 
 
Årets resultat för år 2003 är 13,2 MSEK och föregående års resultat 
uppgick också till 13,2 MSEK. Utav samfällighetens totala intäkter på 
168,9 MSEK utgör kyrkoavgiften cirka 71 % och begravningsavgiften 
ungefär 20 %. Strukturbidrag för året är cirka 1,0 MSEK och sedan finns 
det 14,6 MSEK i övriga intäkter, vilka inte specificeras i not. Norrköpings 
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kyrkliga samfällighet bidrar till det inomkyrkliga utjämningssystemet med 
6,6 MSEK, vilka dras av från de totala intäkterna i resultaträkningen. 
Största kostnaden för samfälligheten är personalen, vilken utgör 59 %. 
 
Ur balansräkningen kan det urskiljas att Norrköpings kyrkliga samfällighet 
har 305,6 MSEK i tillgångar år 2003, varav 269,6 MSEK utgörs av 
anläggningstillgångar. Tillgångarna finansieras huvudsakligen av eget 
kapital, vilket uppgår till 255,0 MSEK. Kassaflödesanalysen visar ett 
negativt kassaflöde för år 2003, medan föregående års kassaflöde är 
positivt. 
 
I tilläggsupplysningarna för Norrköpings kyrkliga samfällighet finns 16 
noter samt värderingsprinciper. Dessa åskådliggörs i bilaga 6. 
  
I årsredovisningen finns också en internredovisning, i vilken den uppställda 
budgeten kan jämföras mot det faktiska budgetutfallet. Samfälligheten 
presenterar även en statistisk översikt över år 1999 till 2003, innehållande 
andel tillhöriga i Svenska kyrkan, andel döpta ettåringar, andel 
konfirmerade 15-åringar, antal vigslar inom Svenska kyrkan, antal 
begravningar inom Svenska kyrkan.  
 
I revisionsberättelsen har revisorerna inget att anmärka på, utan de förklarar 
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
och därmed ger en rättvisande bild av resultat och ställning.  
 

5.4.2 Linköpings kyrkliga samfällighet 
 
Linköpings kyrkliga samfällighet har en 16 sidor lång årsredovisning som 
består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar och revisionsberättelse.  
 
Förvaltningsberättelsen innehåller följande rubriker: 

• Information om verksamheten 
• Resultat och ställning (ekonomisk flerårsöversikt ingår) 
• Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Förslag till behandling av årets resultat 
• Miljöinformation 
• Förvaltade stiftelser 
• Organisationsnummer 
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Av förvaltningsberättelsen framgår församlingarnas grundläggande uppgift. 
Den ekonomiska flerårsöversikten som åskådliggörs i 
förvaltningsberättelsen rymmer 15 poster. 14 av dessa är identiska med 
Norrköpings kyrkliga samfällighet, men dessutom har Linköpings kyrkliga 
samfällighet med skatt på näringsverksamhet. Denna post innehåller dock 
inget belopp. 
 
För år 2003 uppvisar Linköpings kyrkliga samfällighet ett positivt resultat 
på 9,5 MSEK. Föregående år var resultatet + 3,2 MSEK. Intäkterna utgörs 
huvudsakligen av kyrkoavgift (74 %) samt begravningsavgift (16 %). 
Dessutom finns bidrag på 1,2 MSEK och övriga verksamhetsintäkter på 
13,1 MSEK. Linköpings kyrkliga samfällighet bidrar med 10,9 MSEK till 
det kyrkliga utjämningssystemet. Personalkostnaderna står för merparten 
av samfällighetens kostnader (59 %).  
 
Samfälligheten förfogar över tillgångar med ett värde av 224,4 MSEK. 
Merparten (164,4 MSEK) av dessa tillgångar är anläggningstillgångar i 
form av byggnader och mark. Tillgångarna finansieras till största delen av 
eget kapital, som uppgår till 186,5 MSEK. Kassaflödet för år 2003 är 
negativt och året dessförinnan var kassaflödet positivt.  
 
I tilläggsupplysningarna återfinns 17 noter samt redovisnings- och 
värderingsprinciper, vilka visas i bilaga 6. 
 
Revisorerna har inget att anmärka på i revisionsberättelsen, utan de 
förklarar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av resultat och 
ställning.  
 
Ingen icke-ekonomisk information lämnas utöver den som finns i 
förvaltningsberättelsen. 
 

5.4.3 Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet 
 

Den 13 sidor långa årsredovisningen för Skeda-Slakas kyrkliga 
samfällighet inrymmer förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar. 
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I förvaltningsberättelsen återfinns nedanstående rubriker: 
• Organisation 
• Information om verksamheten 
• Väsentliga händelser under räkenskapsåret (flerårsöversikt ingår) 
• Framtida utveckling 
• Årets resultat  
• Förslag till behandling av årets resultat 
• Miljöinformation 
• Förvaltade stiftelser 

 
Flerårsöversikten innehåller 15 poster. Dessa är identiska med Norrköpings 
kyrkliga samfällighet, men dessutom visar Skeda-Slaka antal och andel 
kyrkotillhöriga uppdelat på sina två församlingar.  
 
År 2003 gör Skeda-Slakas kyrkliga samfällighet ett positivt resultat på 1,3 
MSEK. Föregående år var motsvarande siffra - 2,7 MSEK. Intäkterna 
består nästan uteslutande av kyrkoavgift (83 %) och begravningsavgift (11 
%). Dessutom finns bidrag på 0,2 MSEK och övriga verksamhetsintäkter 
på 0,6 MSEK. Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet bidrar med 0,3 MSEK till 
utjämningssystemet. Kostnaderna utgörs till största delen av 
personalkostnader (62 %). 
 
Tillgångarna som samfälligheten besitter, uppgår till 43,3 MSEK. 
Anläggningstillgångar, främst i form av byggnader och mark samt 
långfristiga värdepappersinnehav, står för 40,1 MSEK av tillgångarna. 
Tillgångarna finansieras huvudsakligen av eget kapital, vilket uppgår till 
39,8 MSEK. Kassaflödet är negativt för år 2003 och det var positivt året 
innan.  
 
Tilläggsupplysningarna omfattar 16 noter samt redovisnings- och 
värderingsprinciper. Dessa åskådliggörs i bilaga 6. 
 
Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet har inte med revisionsberättelsen i 
årsredovisningen. Däremot står det att revisionsberättelsen har avgivits och 
revisorernas underskrifter finns med.  
 
Samfällighetens mål och/eller uppgift påträffas inte i årsredovisningen.  
Inte heller lämnas någon icke-ekonomisk information utöver den som finns 
i förvaltningsberättelsen. 
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5.5 Intervjuer 
 
Presentation av respondenterna återfinns i bilaga 7. 
 

5.5.1 Lagstiftning och interna regleringar 
 
Alla respondenter nämner att Svenska kyrkans redovisning påverkas av 
följande lagar och inomkyrkliga regleringar: 
 

• Bokföringslagen  
• Årsredovisningslagen   
• Rekommendationerna från församlingsförbundet och Svenska 

kyrkans redovisningskommitté 
• Kyrkoordningen 

 
En respondent anser även att Bokföringsnämndens (BFN) allmänna regler, 
berör kyrkan till viss del. 
 
Respondenterna är positiva till införandet av Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen. Alla använder argumentet att detta gör 
redovisningen mer lika över hela landet i och med att det finns uppställda 
spelregler. En respondent nämner även att revisorerna har mer att hänga 
upp sin revision på, vilket säkerställer att redovisningen sker på rätt sätt. 
Tre av respondenterna tar också upp att det blir lättare för externa parter att 
förstå kyrkans redovisning, i och med att samma begrepp och uppställning 
förekommer såväl inom Svenska kyrkan som i näringslivet.  
 
Gällande Kyrkoordningen nämner ett flertal av respondenterna en del saker 
som står skrivet, vilka skiljer sig i från vad som gäller för övriga 
organisationer. Det finns bland annat föreskrivet att en budget skall ställas 
upp, vilken måste vara i balans. Ytterligare regleringar som fyra av 
respondenterna nämner är kravet på att kyrkan inte har för mycket aktier, 
endast en viss procentandel får placeras i aktier. Kyrkan skall även satsa på 
så säkra papper som möjligt. En respondent uttrycker nedan vikten av att 
Kyrkoordningen finns. 
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”Vi arbetar ju med medlemmarnas pengar här, så att det är ju inte någon 
privat ekonomi, utan det är ju ett större ansvar man har här och det är 

klart då måste det finnas fler regler här.” 
Källa: Åke Alm, 2005-04-01. 

 
Gällande kyrkans branschanpassning uttrycker sig en respondent nedan 
beträffande vad denne tycker om denna interna reglering: 

 
”Branschanpassningen är bra och den använder nog de flesta av oss som 

har lite omfattning på det hela. Det är ett instrument delvis för revisorerna, 
vad dessa ska titta på och för oss själva, hur vi ska ställa upp det.” 

Källa: Torsten Schönberg, 2005-04-02. 
 
Alla respondenterna hade dock synpunkter på de ovan nämnda lagarna och 
interna regleringarna, vilka redovisas i nästföljande avsnitt. 
 

5.5.2 Redovisningsproblem och ändringar 
 
Samtliga sju respondenter tar upp problem med redovisningen, flertalet av 
respondenterna nämner även en del ändringar som de skulle vilja göra. Fem 
av de intervjuade uttrycker att det finns skillnader mellan ett privat 
tillverkande företag och en organisation som Svenska kyrkan och att de inte 
går att jämföra de olika sektorerna. De menar att Svenska kyrkans särart 
bör hävdas och att det inte bara går att köpa allt som har med näringslivet 
att göra. Detta uttrycker en respondent nedan: 

 
”Jag tycker att man kanske i Svenska kyrkan åtagit sig att i lite väl stor 

utsträckning följa Årsredovisningslagen. Det är kanske inte i alla 
avseenden naturligt för oss och nödvändigt med tanke på de intressenter 

som vi har.” 
Källa: Conny Nestor, 2005-04-19. 

 
 
Några av respondenterna konkretiserar skillnaderna mellan Svenska kyrkan 
och vinstdrivande företag. En respondent menar att en skillnad är att 
Svenska kyrkan har både mycket personal och byggnader, vilka är 
parametrar som företagen försöker att minimera medan Svenska kyrkan 
bygger på dessa. Ytterligare en skillnad som nämns är att Svenska kyrkan 
är begränsat skattepliktig. 
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Majoriteten av respondenterna belyser dock ändå vikten av att det 
redovisningsmässigt går att urskilja betalningsströmmarna, för att se om 
dessa går ihop sig. Detta gäller både Svenska kyrkan och näringslivet. En 
av intervjupersonerna uttrycker sig så här: 
 
Jag tycker det här redovisningssättet är det enda rätta. Det ger rätt tydliga 

signaler om man är på väg åt rätt håll. …Det är ju inte konstigare än en 
vanlig privatekonomi eller familjeekonomi …, lönen måste ju räcka till de 

utgifter man har löpande, konstigare än så är det inte. Man kan ju inte leva 
över sina tillgångar, även om man har pengar på banken kan man ju inte 

nalla av dem till det löpande för då är de ju snart slut” 
Källa: Göran Norman, 2005-03-30. 

 
Merparten av respondenterna uttrycker att redovisningen många gånger är 
lite för detaljerad, vilket de menar komplicerar. Nedan följer ett citat för att 
förtydliga detta: 
 

”Kommer nya direktiv från församlingförbundet och KRED, hur 
årsredovisningen ska se ut, vad som ska ingå, noter och så vidare. … Det 
blir mer uppgifter och mer specificerat för varje år, vilket innebär att mer 
information måste tas fram och detta innebär i sin tur mer arbete … men 

personalresurserna är begränsade, vi får inte mer personal. Detta innebär 
större press på oss att få färdigt i tid.” 

Källa: Vivi-Ann Garnvall, 2005-04-12. 
 
En av de intervjuade tycker att hanteringen skulle kunna förenklas och att 
inte så mycket statistik skulle behövas tas fram. Denne menar att det 
framförallt skulle underlätta för landsortsförsamlingarna som har problem i 
dagsläget, eftersom de inte har lika stora resurser som de lite större 
församlingarna att göra allt. En annan respondent menar att flera av noterna 
är utvecklade för stora aktiebolag och onödiga i kyrkan men måste ändå 
finnas med. 
 
Ytterligare problem som tas upp är balanskravet, som står nämnt i 
Kyrkoordningen. Respondenterna menar att detta är något stelt. En 
respondent menar att balanskravet inte borde finnas i framtiden. 
Respondenten ser dock en möjlighet till förbättring, eftersom Svenska 
kyrkan får ta ut ytterligare en decimal i kyrkoavgiften från och med nästa år, 
det vill säga 1,4 % kan ersättas med 1,44 %. Denne tror att detta kan 
medföra att de kyrkliga enheterna vågar laborera mer med avgifterna.  
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Två av respondenterna tar upp problemet med förtroendevalda, vilka de 
anser att Svenska kyrkans verksamhet bygger mycket på. En av 
respondenterna menar att förtroendemännen många gånger skall fatta tunga 
ekonomiska beslut och då gäller det att dessa personer har kunskaper om 
ekonomi eller att tjänstemännen lyckats förvandla kontoplanen till 
begripliga saker även för dem som inte läst ekonomi. Den andra 
respondenten uttrycker en önskan om att de förtroendevalda var mer insatta 
i verksamheten. 
 

5.5.3 Etik  
 

Det spontana svaret på frågan huruvida etiska aspekter påverkar 
redovisningen varierar. Tre intervjupersoner säger direkt ja, medan fyra 
stycken impulsivt svarar nej. Förr eller senare uppger dock samtliga 
intervjupersoner att det finns etiska regler för de finansiella placeringarna, 
men de framhåller att dessa inte påverkar redovisningen i sig. En 
respondent yttrar: 
 
”Redovisningsetik är en etik i sig, att man gör det här efter bästa förmåga 

för att göra ett rättvisande resultat. Då har vi precis som andra samma 
krav på oss.” 

Torsten Schönberg, 2005-04-01. 
 
Liknande tankar ger en annan intervjuperson uttryck för. Denne säger att 
samfälligheten naturligtvis följer god redovisningssed och att detta kan 
anses vara en etisk aspekt. 
 
De intervjuade berättar att det på central nivå finns ett policydokument för 
hur kyrkan får placera sin likviditet och vilken typ av aktier som är tillåtet 
att inneha. En respondent tror att Svenska kyrkan på central nivå godkänner 
investeringar i företag som har högst 25 % av sin totala verksamhet eller 
fakturering i områden som rör vapentillverkning. Den kyrkliga enhet som 
denna intervjuperson respresenterar har dock en strängare policy än så och 
accepterar endast 3-5 %. Ytterligare en respondent berättar att dennes enhet 
har hårdare regler för vapen.  
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Flera intervjupersoner framhåller att det är svårt med gränsdragningar. En 
av dem säger: 
 
”En lastbil är ju inget vapen, men man kan sätta en kanon på.” 

Person X, 2005-03-31. 
 
Kyrkans U-fond stödjer mindre projekt i U-länder berättar en respondent. 
Olika kyrkliga enheter placerar pengar i denna fond, men då inte i första 
hand för att tjäna pengar. Detta tycker intervjupersonen är ett exempel på 
en etisk aspekt. En av de intervjuade påpekar också att det finns 
rekommendationer på miljösidan. Dessutom tar en respondent upp att vid 
köp av skogsskiften så har kyrkan avstått från köp om det pågått 
familjefejder eller liknande. En annan respondent säger att vid en gåva eller 
donation från någon så är det en etisk fråga att pengarna används för det 
tilltänkta syftet. 
 

5.5.4 Användare och ägare  
 
När frågan om vilka som anses vara de främsta användarna av kyrkans 
redovisning ställs, är den gemensamma ståndpunkten hos fem av de 
intervjuade att alltför få tar del av kyrkans årsredovisning. En respondent 
säger: 
 
”Man är glad om det är någon mer som frågar. Lokaltidningen till exempel 

har aldrig frågat. Man tycker att det kunde vara kul att se någon 
redovisning när man har betalat åtskilliga tusenlappar för att vara med.” 

Person X, 2005-03-31. 
 
Respondenterna ser förtroendevalda, bankkontakter och medlemmarna som 
de främsta användarna av kyrkans årsredovisning. Någon intervjuperson 
nämner också kommunen, allmänheten, Kyrkans tidning och kyrkan på 
central nivå. Flera av de intervjuade understryker att det är en väldigt liten 
grupp som använder årsredovisningen. 
 
Årsredovisningen anpassas inte till användarna, enligt en intervjuperson. 
Detta är ett formellt dokument som skall se ut på ett visst sätt, men däremot 
kan verksamhetsredovisningen delvis anpassas. Respondenten uttrycker sin 
ståndpunkt på följande sätt: 
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”Vi anpassar, men det finns mycket kvar att göra för att den ska bli mer 
läsvänlig. Det är en fråga om tid, man skulle kunna skriva massor.” 

Vivi-Ann Garnvall, 2005-04-12. 
 

En av de intervjuade hoppas att de som utarbetat kyrkans 
branschanpassning har tänkt på användarna när de gjort anpassningen. 
Denne säger: 
 

” …man har väl tänkt på den här anpassningen kan man ju hoppas när 
man har gjort branschanpassningen. Men när det gäller att göra kyrkans 
årsredovisning begriplig för de tillhöriga, för medlemmarna så ligger det 

på vårt bord att försöka göra det lokalt kan man väl säga.” 
Conny Nestor, 2005-04-19. 

 
I fråga om vem eller vilka som skall anses vara kyrkans ägare, är samtliga 
sju respondenter eniga. Alla menar att det är medlemmarna som äger 
kyrkan. Någon poängterar att staten definitivt inte äger Svenska kyrkan. En 
annan tror att medlemmarna kanske känner sig mer lierade som ägare efter 
kyrkans skiljande från staten. Intervjupersonen har uppfattningen att en 
fördjupad känsla av ägande kan öka människors intresse och engagemang. 
En av de intervjuade frågar sig huruvida det är lämpligt att tala om att 
kyrkan har ägare. Dessutom menar respondenten att Svenska kyrkan är till 
för alla och säger: 
 

”Men sen ska man ju ha klart för sig att Svenska kyrkan ska ju rimligtvis 
finnas till för alla, även de som inte för tillfället är kyrkotillhöriga. Det 

ligger ju i tanken och idén bakom kyrkans arbete att man har en 
missionsuppgift så att säga.” 

Conny Nestor, 2005-04-19. 
 

5.5.5 Öronmärkta pengar  
 

Hur stor del av kyrkans intäkter som är öronmärkta för särskilda ändamål, 
skiljer sig mellan olika nivåer inom kyrkan, enligt de intervjuade. Några 
respondenter säger att stiftet nästan inte har några öronmärkta pengar, 
möjligen skulle det kunna vara någon kollekt eller gåva. Från och med år 
2004 skall gåvor och kollekter anges i not, berättar en av dessa 
intervjupersoner. För år 2004 räknar denne fram att kollekt och gåvor 
utgjorde 3,3 % av de totala intäkterna. En annan respondent påpekar att 
Kyrkofullmäktige, teoretiskt sett, skulle kunna besluta om att pengar skall 
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vara öronmärkta. Denne säger även att det inte är tillåtet att göra vad som 
helst med prästlönetillgångarna, men däremot är avkastningen från dem 
inte öronmärkt. Stiftet får också, från och med år 2005, fritt förfoga över 
stiftsbidraget. De får behålla bidraget själva, men det delas ofta ut i form av 
strukturbidrag till samfälligheter eller församlingar.  
 
Just strukturbidragen tar en annan intervjuperson upp. Denne berättar att 
strukturbidrag är till för särskilt beskrivna ändamål och om pengarna inte 
går åt, får samfälligheten betala tillbaka dem till stiftet.  
 
Den tredje respondenten för det ekonomiska utjämningssystemet som finns 
inom kyrkan på tal. Samfälligheter med stark ekonomi får dela med sig till 
andra delar av landet, men kan även få lite tillbaka i form av strukturbidrag. 
Respondenten säger vidare att samfälligheten som denne jobbar i är 
bidragsgivare i systemet. Hur mycket de måste lämna ifrån sig bestäms i 
förhållande till skattekraften. På grund av detta har inte denna samfällighet 
så mycket öronmärkta pengar, men detta skiljer sig väsentligt ute i landet. 
Respondenten menar att redovisningen inte påverkas av öronmärkta pengar. 
Samfälligheten är inte beroende av öronmärkta pengar, utan det är 
kyrkoavgiften som är helt avgörande för deras verksamhet. 
Intervjupersonen uppskattar att dennes enhet har ungefär 1,6 miljoner i 
öronmärkta pengar och att kyrkoavgiften uppgår till cirka 125 miljoner.  
 
Majoriteten av respondenterna talar om begravningsverksamheten som 
öronmärkt. Denna är menad att gå plus minus noll och eventuellt överskott 
får inte spenderas på annat. En av de intervjuade uttrycker sig på 
nedanstående sätt: 
 
”Där tar vi ju en särskild avgift, begravningsavgiften och de pengarna är 

ju till hundra procent öronmärkta för begravningsverksamhet och får ju på 
inga villkor användas till någonting annat.” 

Conny Nestor, 2005-04-19. 
 
En annan intervjuperson säger också att begravningsverksamheten är 
en ”redovisning i redovisningen” idag. Detta gör redovisningen mer 
komplicerad, vilket respondenten förklarar såhär: 
 
”Om man går en miljon plus, jättebra, men man måste titta efter. Aj då, allt 
var begravningsverksamhetens. Hamnar alltså plus minus noll i den andra 

redovisningen.” 
Torsten Schönberg, 2005-04-01. 
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Under de senaste åren har samfällighetens begravningsverksamhet gått med 
vinst och därför har begravningsavgiften nu sänkts.  
Flera respondenter tar också upp kyrkobyggnadsbidrag eller 
kyrkoantikvariska medel som kan erhållas till ombyggnationer. Dessa 
bidrag söks för ett visst ändamål och är då öronmärkta för just detta. En 
respondent berättar att kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk 
ersättning beviljas utifrån ansökan. Därefter skall samfälligheten leda i 
bevis att kostnader verkligen har uppkommit, genom att uppvisa 
verifikationer och liknande. Ersättningen fås i efterhand när motsvarande 
resurser redan är förbrukade. En annan intervjuperson poängterar att det är 
väldigt noggrann redovisning och uppföljning vad gäller dessa pengar. 
 
Vidare nämner en respondent att samfälligheten har ett antal donationer 
som är öronmärkta för vissa syften och att också alla kollekter är 
öronmärkta. Slutligen sammanfattar intervjupersonen sitt svar enligt nedan: 
 

”På nåt sätt är alla pengar öronmärkta men jag förstår din fråga. Det 
kanske kan röra sig om 10-20 % öronmärkta.” 

Åke Alm, 2005-04-01. 
 

5.5.6 Mål  
 

Fyra intervjupersoner är överens om att kyrkan har fyra huvudsakliga mål, 
det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Två av 
respondenterna poängterar att det står uttryckt på ett ganska tydligt sätt i 
Kyrkoordningen att dessa fyra punkter är de främsta målen. Vidare säger 
de att det är församlingen som är den centrala enheten i kyrkan och att det 
är där som den här verksamheten skall bedrivas. Någon anser att gudstjänst 
är huvudmålet, men sedan skall kyrkan också bedriva undervisning, 
diakoni och mission. 
 
En respondent formulerar kyrkans främsta mål på följande sätt: 
 

”Föra evangeliet vidare som man gjort i alla år, men också vara en oas 
här för de kyrkotillhöriga och andra som vill komma hit.” 

Torsten Schönberg, 2005-04-01. 
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En sjätte intervjuperson lämnar nedanstående definition: 
 

”Att utifrån Kristi budskap svara upp mot de behov som finns hos 
människor, behov som samhället i övrigt inte kan uppfylla.” 

Person X, 2005-03-31. 
Den sjunde respondenten uttrycker att kyrkans främsta uppgift är att 
försöka lyssna till människor och vara ett stöd, vilket är en definition som 
delvis liknar den sjätte intervjupersonens. Denne tillägger också att kyrkan 
har en viktig uppgift i att stötta och hjälpa till med att få ungdomar på rätt 
spår. Kyrkan skall vara med och skapa fina medmänniskor. 
 
De intervjuade har även skilda åsikter om huruvida målen speglas i 
redovisningen eller inte. Sex stycken tycker inte att det framgår av 
redovisningen vad kyrkan står för, medan den sjunde säger: 
 

”Det måste ju speglas i redovisningen om man ser vad pengarna går till. 
Ungefär 65 % är ju lönekostnader och då måste man ju se vad de arbetar 

med.” 
Åke Alm, 2005-04-01. 

 
De sex respondenterna som är överens om att målen inte återges i 
redovisningen har delade meningar om varför detta inte är fallet. En person 
säger att årsredovisningen endast visar ekonomisk situation och ställning, 
däremot står det i verksamhetsberättelsen vad stiftet skall syssla med. Den 
kyrkliga enhet som denne respondent representerar, har ingen 
verksamhetsredovisning i årsredovisningen utan detta är två separata 
handlingar. En annan respondent berättar att stiftet inte har delat upp 
verksamheten efter gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Istället 
speglar redovisningen och verksamhetskontona i första hand den egna 
organisationen. Intervjupersonen tror att målen kanske framgår tydligare på 
församlingsnivå.  
 
En av de intervjuade menar att det inte går att se målen i redovisningen, 
eftersom det är svårt att dela upp kostnader för exempelvis en präst på 
gudstjänst, mission, diakoni och så vidare, då han/hon jobbar med alla 
dessa områden. Den uppdelning som används i redovisningen idag är ett 
resultat av att SCB 15  vill ha in statistik om församlingsgemensamt, 
barnverksamhet, ungdom med mera. Liknande tankar kommer från en 
annan intervjuperson som utrycker detta på följande sätt:  

                                                 
15 SCB = Statistiska Centralbyrån 
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”I överhuvudtaget den verksamhet som vi bedriver är svår att mäta om du 
tar en diakon till exempel som jobbar med människor, människors 

bekymmer och behov av stöd och hjälp. Om de sitter en hel vecka med en 
problemfamilj, är det effektivt? Eller är det att gå runt och besöka gamla 
människor, då kunde man kanske beta av 50 stycken en vecka, vilket är 

mest effektivt? Det här är ett problem för att formulera det här 
redovisningsmässigt va.” 

Göran Norman, 2005-03-30. 
 

5.5.7 Den alternativa redovisningsmodellen 
 
A. Den allmänna uppfattningen om modellen 
En av respondenterna säger direkt att denne inte är glad åt modellen, men 
att författarnas försök till ett alternativt redovisningssätt är roligt och 
lovvärt. Resterande intervjupersoner tycker att delar av modellen innehåller 
bra tankar, medan andra idéer inte alls är lämpliga. Två av de intervjuade 
säger att i den kyrkliga enhet där de är anställda, finns redan mycket av de 
idéer som modellen representerar. 
 
B. Restriktioner 
Enligt några respondenter är en väldigt liten del av pengarna på stiftsnivå 
öronmärkta för särskilda ändamål. Egentligen är det bara kollekter och 
gåvor som är öronmärkta, men det är ändå bra att restriktioner redovisas, 
menar en av dessa intervjupersoner. Detta förklarar respondenten med: 
 

”På något sätt ska man ju redogöra inför någon annan som är 
bidragsgivare, vad man gjort med pengarna.” 

Vivi-Ann Garnvall, 2005-04-12. 
 
Den andra intervjupersonen uttrycker, vilket tidigare nämnts, att 
avkastningen från prästlönetillgångarna inte är öronmärkt, men däremot 
finns restriktioner för vad tillgångarna i sig får användas till. Denne säger 
sig dock se en fara i att restriktionerna gör att det börjar trixas med 
redovisningen.  
 
På samfällighetsnivå kan en större del av pengarna klassas som öronmärkta, 
enligt en av de intervjuade. Två respondenter hävdar dock att det är en så 
liten del av pengarna som är öronmärkta hos dem att det nästan är 
försumbart. Däremot nämner den ena av dem att det kan skilja sig mellan 
olika församlingar. En del församlingar lever nästan helt på bidrag, men 
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just där dessa respondenter arbetar klarar de sig egentligen utan bidragen. 
Restriktioner blir därmed inte så relevant för dem att ta med. Även en 
femte intervjuperson säger att det är en väldigt liten del av intäkterna och 
kostnaderna som medför restriktioner. Visserligen är pengar till 
begravningsverksamheten öronmärkta, men det har lösts i 
branschanpassningen genom att begravningsverksamhetens resultat 
elimineras i resultaträkningen. Om det fanns mer intäkter med restriktioner, 
anser respondenten att modellens saldoräkning skulle vara lämplig. 
 
En sjätte intervjuperson tycker att kollekten kan sägas medföra restriktioner. 
Däremot har denne svårt att svara på om det är möjligt att få fram 
restriktionskapital med nuvarande kontoplan. Dessutom menar 
respondenten att det kan vara lättare att få fram restriktioner på pengar som 
kommer utifrån, än vad det är om du tar pengar från den egna budgeten. 
Vidare berättar intervjupersonen att det i samfälligheten finns en fond där 
avkastningen skall gå till fattiga konfirmander. Numera är det svårt att säga 
vem som är fattig konfirmand, så där har restriktionerna delvis fått göras 
om. Respondenten tycker att restriktionsbegreppet är intressant och yttrar: 
 

”Men jag kan tänka mig att man…, i alla fall jag i fortsättningen kanske 
kommer tänka på vilka intäkter vi har restriktioner på.” 

Åke Alm, 2005-04-01. 
 
C. Resultatbegreppet kontra saldobegreppet 
En respondent säger att det inte är bra att prata om årets resultat. Denne 
menar att ett positivt resultat ses som trevligt, trots att det många gånger 
borde väcka reaktioner. Begreppet årets saldo är mer neutralt enligt 
respondentens uppfattning. Däremot poängteras att prästlönetillgångarna 
skall sträva efter ett bra resultat.  
 
Två av de intervjuade känner inte att resultatbegreppet fokuserar på vinst. 
En av dem säger att de är vana vid begreppet och att det även återfinns i 
kyrkans branschpraxis. Den andra anser att det skulle vara olyckligt att 
lämna den terminologin och säger att de vet vad årets resultat betyder för 
dem. Liknande tankar ger en annan intervjuperson uttryck för. Denne 
tycker inte att det är fel att säga resultat, eftersom det är omöjligt att 
bedriva verksamhet utan ekonomiska medel. Dock poängterar den 
intervjuade att det är viktigt att ha klart för sig att kyrkans uppgift inte är att 
gå med vinst. Respondenten säger: 
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”Jag tycker att det är fel när man i kommunala och landstingssammanhang 
pratar om att man gått med vinst, för det är ju lika fel där, utan det handlar 
ju även där om överskott i förhållande till budget. I min värld så är det ju 

bara företag och de som bedriver affärsverksamhet, affärsdrivande 
verksamhet som kan gå med vinst.” 

Conny Nestor, 2005-04-19. 
 
Ännu en respondent framhåller att det inte är lämpligt att visa för bra 
resultat. Denne säger också att kyrkan är icke-vinstdrivande, men tycker 
ändå att det är bra att vara lite sparsam ibland, då det möjliggör en mer 
omfattande verksamhet.  
 
Fyra respondenter tänker på annat än resultat, då de hör ordet saldo. Tre av 
dem tycker att begreppet saldo för tankarna till balansräkningen, medan 
den fjärde associerar till skillnaden mellan debet och kredit. En av de 
intervjuade säger: 
 

” Det för lite tanken till balansräkningen. Det är ju där man har saldon. 
Resultaträkningen är ju ettårig och där finns ju inget saldo när man fört 
över årets resultat till balansräkningen och på det sättet tycker vi kanske 

att det är lite konstigt.” 
Göran Norman, 2005-03-30. 

 
Samma tanke finns hos en annan intervjuperson som yttrar: 
 

”Årets saldo blir något annat för mig än resultat” 
Gittan Chesterson, 2005-03-30. 

 
Två respondenter är av åsikten att begreppet saldo skulle kunna vara mer 
lämpligt än resultatbegreppet. De menar att begreppet saldo kan låta något 
mjukare än resultat och detta är i så fall positivt, då det återspeglar kyrkans 
strävan efter nollresultat på ett bättre sätt. 
 
Enligt samtliga respondenter är det svårt att säga om det är positivt att göra 
överskott respektive negativt att göra underskott. En av de intervjuade ger 
följande svar: 
 
”Det säger ju inget. Om man går plus kan det ju betyda att man inte utfört 

den verksamhet man tänkt sig.” 
Göran Norman, 2005-03-30. 
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Denne understryker också att kyrkan inte har något som helst vinstintresse 
och tillägger sedan: 
 
”Det är snarare pinsamt om det blir för mycket plus här. Från 2000 så har 
vi av olika skäl haft väldigt bra utveckling. Vi har gått alltför mycket plus 

egentligen, det borde ha reglerats, antingen att man hade sänkt 
kyrkoavgiften till en lägre nivå eller att man hade expanderat 

verksamheten på något sätt, men det är ju så trögrörligt det här och vi har 
förstått att detta bara är övergående, därför har det fått vara så här.” 

Göran Norman, 2005-03-30. 
 

Samma idéer har de andra respondenterna och två utav dem, säger att det 
måste finnas instrument i redovisningen som gör det möjligt att gå in och se 
efter om det har varit full verksamhet. Den ena tycker att ett positivt 
resultat kan vara bra om verksamheten har skötts på ett mer effektivt sätt. 
En av de intervjuade ger också detta svar på frågan: 
 

”Det mest positiva är väl egentligen att gå ungefär jämnt ut varje år, 
eftersom det är skattepengar vi använder, får ju in pengar via skattsedeln i 

form av kyrkoavgift.” 
Torsten Schönberg, 2005-04-01. 

 
Ett snarlikt svar ges av en annan respondent som poängterar att kyrkan inte 
strävar efter vinstmaximering. Enligt denne är det mest positiva att gå plus 
minus noll, då upprepade överskott är ett tecken på för hög kyrkoavgift och 
ständiga underskott gör att det egna kapitalet tar slut.  
 
D. Flerårsöversikt och måluppfyllelseräkning 
En av de intervjuade tycker att nyckeltalen i flerårsöversikten och 
måluppfyllelseräkningen kan skapa problem och säger: 
 

”Det är knepigt med nyckeltal. Blir det nåt att sträva mot eller ska man 
bara läsa av? Det är svårt att hitta bra nyckeltal.” 

Person X, 2005-03-31. 
 

Vidare upplyser respondenten om att det finns statistik att hämta centralt 
och denne förutsätter att kyrkan internt har kontroll på exempelvis ideellt 
arbetade timmar.  
 
Resterande intervjupersoner är positiva till flerårsöversikten och 
måluppfyllelseräkningen, även om vissa uttrycker att det kan vara 
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problematiskt att få fram en del av de föreslagna nyckeltalen. Några av de 
intervjuade tar diakoni som ett exempel på verksamhet som är svår att 
översätta i siffror. Från en intervjuperson kommer också följande åsikt: 
 
”Men visst är det här med måluppfyllelse det är ju en viktig del. Så kan ni 

komma på något bra där så får ni nobelpris…” 
Göran Norman, 2005-03-30. 

 
En respondent informerar om att det sedan år 2002 eller 2003 skall finnas 
en flerårsöversikt i årsredovisningen och en sådan görs också i dagsläget. 
Flerårsöversikten skulle kunna byggas ut lite och användas för 
internuppföljning enligt intervjupersonen.  
 
En av de intervjuade menar att nyckeltalen som ingår i flerårsöversikten 
och måluppfyllelseräkningen framförallt är lämpliga på samfällighetsnivå. 
Stiftet har inga gudstjänster, bröllop, begravningar och så vidare, därför går 
det inte att få fram dessa nyckeltal på stiftsnivå. Till följd av att stiftet inte 
bedriver denna typ av verksamhet, är inte heller nöjdkundindex möjligt att 
räkna ut. 
 
Från en annan respondent kommer åsikten att antal döpta i % av antal 
nyfödda är ett väldigt intressant nyckeltal. Detta borde finnas med, 
eftersom det är de döpta som är grunden för kyrkans fortsatta existens, både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Även antal gudstjänstbesökare är 
viktigt, då det speglar verksamhetens omfattning. Intervjupersonen menar 
dock att det är svårt att avgöra vad som skall räknas som gudstjänst. 
 
När det gäller kostnad per gudstjänstbesökare säger sig en respondent ha 
funderat över kostnaden efter att ha gått till kyrkan och sett endast en 
handfull besökare. Tankar på att det skulle vara möjligt att bedriva annan 
verksamhet för dessa pengar finns hos respondenten, men denne anser det 
olämpligt att slå samman kyrkor, även om besökarna ryms i en enda. 
Vidare är intervjupersonen av åsikten att Kyrkoordningen inte bör styra för 
mycket. Enligt Kyrkoordningen skall en gudstjänst med nattvard 
genomföras varje vecka, men många små församlingar har svårt att 
uppfylla detta, menar respondenten. På grund av allt detta tycker 
intervjupersonen att det skulle vara väldigt intressant att kunna se kostnad 
per gudstjänstbesökare. En annan respondent säger att kostnaden per 
gudstjänstbesökare skulle bli väldigt hög. Denne menar också att en sådan 
siffra inte säger allt och förklarar detta med: 
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”Jag menar de flesta människor de går ju nästan aldrig i kyrkan men de 
skulle inte kunna tänka sig att den inte skulle finnas för det.” 

Göran Norman, 2005-03-30. 
 

Till följd av detta anser respondenten att kostnad per gudstjänstbesökare 
inte är ett rättvisande mått. En tredje intervjuperson säger att 
församlingarna är ålagda att ha ett visst antal gudstjänster och därför är det 
omöjligt att låta bli även om det inte kommer några besökare. Denne 
jämför kyrkan med ett företag och säger då: 
 

” Det är en väldig skillnad på ett vanligt företag om man säger så, om 
Ericsson inte säljer några mobiltelefoner så får man inte in intäkter. I vårt 

fall på kortsikt, skulle vi leva jättebra på att inte göra någonting för 
pengarna kommer ändå, eftersom allt vi gör kostar pengar. På sikt blev det 
då rimligtvis då inga kyrkotillhöriga om vi aldrig hade några gudstjänster 

eller fanns någonstans.” 
Torsten Schönberg, 2005-04-01. 

 
Respondenterna har olika åsikter huruvida nöjdkundindex är ett bra 
nyckeltal eller inte. En av de intervjuade säger: 
 

”Jag tror inte alls på nöjdkundindex. Jag tror inte att kyrkan ska göra 
medlemmarna nöjda.” 

Person X, 2005-03-31. 
 

Två andra intervjupersoner är lite skeptiska till detta nyckeltal och undrar 
vad som egentligen åsyftas. Någon kommenterar också att det kanske borde 
benämnas nöjdmedlemindex. Några av respondenterna tycker att antal 
utträden skulle kunna vara ett tecken på hur nöjda medlemmarna är. 
Dessutom berättar de att forskning har visat att en persons utträde ur  
Svenska kyrkan föregås av en lång process. Vidare menar en av dem att 
kyrkan egentligen inte har något intresse av medlemmar som är 
ointresserade av religion, annat än att de stödjer verksamheten. 
 
Den fjärde respondenten har varit inne på att samfälligheter skulle göra 
marknadsundersökningar, där de går ut och frågar medlemmarna. Enligt 
denne är Svenska kyrkan annorlunda idag, det är mer av en 
medlemsförening och då skall medlemmen kunna ha ett större inflytande. 
Respondenten ser lite av ett problem här och säger: 
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”…men man måste fatta det här innan tåget har gått att man måste lyssna 
idag på medlemmarna.” 

Åke Alm, 2005-04-01. 
 

Även den femte intervjupersonen tycker att nöjdkundindex är en fråga som 
de ständigt brottas med. Denne anser det svårt att mäta nöjdkundindex och 
uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Jag kan ju inte gärna stå vid kyrkoporten precis och fråga; vad tyckte du 

om den här gudstjänsten, fick du ut något av den. Alla vill kanske inte 
direkt svara på det, ska ju ha en personlig integritet, varför går jag till 

kyrkan egentligen.” 
Torsten Schönberg, 2005-04-01. 

 
Respondenten tycker dock att idén med detta nyckeltal är bra. 
 
Medarbetarindex säger sig en respondent inte ha så stor uppfattning om. 
Denne nämner sjukskrivningstal som återfinns i not i årsredovisningen. En 
annan intervjuperson säger att uppföljning sker varje år genom 
medarbetarsamtal. Enligt dennes uppfattning trivs personalen bra, men 
eftersom det är en personalintensiv verksamhet, påträffas många viljor. 
Kyrkan har samma problem som vilket företag som helst och dessutom 
finns det trosfrågor som inte är helt enkla. En tredje respondent tror att 
medarbetarindex hänger samman med att personalen känner att de har 
gehör för sitt arbete. På dennes arbetsplats råder ett fint samarbete och en 
bra laganda. Den fjärde respondenten tycker att medarbetarindex är 
intressant, men att det är tveksamt om det tas in i årsredovisningen vid ett 
dåligt utfall. Företaget eller kyrkan kan ha nytta av indexet internt, men 
frågan är om det verkligen skall framgå i årsredovisningen. Dessutom är 
det inte möjligt att göra en medarbetarundersökning varje år, säger 
intervjupersonen.  
 
Uppfattning om nyckeltalet ideellt arbetade timmar varierar mellan 
respondenterna. En av de intervjuade säger att detta är väldigt svårt att mäta, 
eftersom det finns en massa äldre människor som går in och ut i 
verksamheten och dessa registreras inte, då de inte får betalt. Denne menar 
också att ideell verksamhet även kräver insatser från den ordinarie 
personalen som måste instruera och så vidare. Visst gör frivilliga stora 
insatser, men det varierar mellan olika församlingar enligt respondenten.  
 
En annan intervjuperson är av åsikten att ideellt arbetade timmar är 
förhållandevis lätt att mäta, jämfört med vissa av de andra föreslagna 
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nyckeltalen. Denne har dock ingen uppfattning om det totala antalet ideellt 
arbetade timmar. I sammanhanget talar respondenten om drivkrafter för 
ideellt arbete och säger också att det ideella engagemanget var större förr i 
tiden. Nu har mer personal anställts och förtroendevalda kanske gör i stort 
sett samma arbete, men får nästan ingen ersättning. I en sådan situation 
menar intervjupersonen att det krävs en drivkraft. 
 
Ideellt arbetade timmar är ett intressant nyckeltal, påpekar tre andra 
respondenter. Dessa tror att kyrkan troligen blir mer beroende av ideellt 
arbete i framtiden, eftersom ekonomin blir allt sämre. För närvarande har 
enheterna där de intervjuade arbetar ingen statistik på ideellt arbetade 
timmar. Den ena personen berättar dock att de personer som tjänar mindre 
än en ett halvt prisbasbelopp borträknas från medeltalet anställda i 
årsredovisningen för dennes enhet.  
 
Det sista nyckeltalet i modellen är kostnad per utbildningstimma. Två av 
respondenterna påpekar att utbildning vanligen sker med vissa intervaller. 
Under till exempel en treårsperiod görs en utbildningssatsning och sedan 
blir det ingen utbildning ett annat år.  
 
E. Förslag på nyckeltal och övriga synpunkter på modellen 
När det gäller förslag på andra nyckeltal hävdar en av de intervjuade att 
deltagande i kyrkovalet är ett viktigt nyckeltal. Det kan ses som positivt om 
valdeltagandet är högt och detta nyckeltal är också okontroversiellt enligt 
respondentens mening. En annan intervjuperson förordar att ha totala 
kostnader i förhållande till antal invånare som ett nyckeltal. Denne tycker 
också att det skulle vara intressant att se hur mycket pengar samfälligheten 
har att spendera på varje medlem. Den tredje respondenten anser att 
musikverksamheten skulle kunna få ett eget nyckeltal, även om det inte 
finns någon ekonomisk anledning till detta. Det är många som sjunger i kör 
inom kyrkan och kören är ett bra sätt att komma in i verksamheten. Även 
barnverksamheten är viktig, då många som deltagit i sådan verksamhet 
återkommer till kyrkan i vuxen ålder. Enligt den tredje intervjupersonen 
skulle också annan utbildning än den som kan hänföras till personalen vara 
lämplig att inkludera i modellen. En fjärde respondent föreslår författarna 
att snegla på kommunernas nyckeltal, där kanske finns nyckeltal som även 
kan vara lämpliga för kyrkan. För ekonomiavdelningen skulle nyckeltal 
som antal verifikationer eller antal utbildningar kunna användas och på så 
sätt kan volymförändringar urskiljas. Intervjupersonen anser att kyrkan 
skulle kunna bli bättre just när det gäller nyckeltal. Framförallt behöver 
kyrkan mer icke-ekonomiska nyckeltal som komplement, eftersom kyrkans 
verksamhet är svår att sätta siffror på. 
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Flera respondenter kommenterar också de nyckeltal som återfinns i 
modellens flerårsöversikt. En av dem meddelar att det finns statistik på 
central nivå för dopfrekvens, konfirmationer, begravning och så vidare. 
Denne påpekar också att trenden för alla dessa verksamheter pekar nedåt 
och att det finns orosmoln för kyrkan i horisonten. Vad gäller antal 
gudstjänster, tycker denna respondent att det är svårt att avgöra vad som 
skall räknas som en gudstjänst och vad som skall anses vara något annat. 
En annan intervjuperson säger att det förs ständiga diskussioner om hur 
pengarna i budget skall fördelas på ett rättvist sätt. Ett förslag skulle kunna 
vara att stimulera de församlingar som lyckas bryta en negativ trend för 
exempelvis antal döpta barn eller gudstjänstbesökare. Enligt respondenten 
är detta lätt att mäta. I den enhet där respondenten arbetar har det talats om 
att införa ett sådant system, men det finns också ett visst motstånd mot 
detta.  
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6 ANALYS 
 

I följande kapitel sammankopplas referensramen med den för studien 
insamlade informationen. Utgångspunkt tas i de tre uppställda 
problemformuleringarna och varje problemställning diskuteras därför 
under en egen rubrik. 
 

6.1 Hur ser redovisningen i Svenska kyrkan ut och 
varför? Finns det några specifika 
redovisningsproblem? 

 
Av empiriavsnittet framgår att det finns en hel del att säga om hur 
redovisningen i Svenska kyrkan ser ut. Det är därmed inte görligt att 
analysera varje enskild detalj. Istället görs valet att här i analysen fokusera 
på de områden inom redovisningen som är specifika för Svenska kyrkan. 
Den beskrivande delen av frågan, det vill säga hur redovisningen i Svenska 
kyrkan ser ut, kan anses delvis besvarad redan genom empiriavsnittet. 
Följande områden kan sägas vara karaktäristiska för Svenska kyrkan: 
 

• Åtskilliga lagar, rekommendationer och etiska aspekter påverkar 
redovisningen. 

• Inom Svenska kyrkan finns, genom Kyrkoordningen, mer 
långtgående krav på att en årsredovisning skall ställas upp och på 
dess innehåll, än vad som anges i Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen. 

• Begreppet nettoomsättning används inte i Svenska kyrkans 
årsredovisning. 

• Svenska kyrkans intäkter består mestadels av kyrkoavgiften. 
• Det ekonomiska utjämningssystemet är specifikt för Svenska kyrkan. 
• Intäkter i form av gåvor, bidrag, kollekter och liknande förekommer i 

varierande utsträckning. 
• Kostnaderna inom Svenska kyrkan består framförallt av 

personalkostnader. 
• Prästlönetillgångar finns endast inom Svenska kyrkan och förvaltas 

av de 13 stiften. 
• Ett balanskrav existerar jämte skydd för det egna kapitalet. 
• Samfälligheterna har stora intäkter från begravningsverksamheten, 

som är en ”redovisning i redovisningen”. 
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Nedan analyseras dessa specifika områden mer detaljerat. Dessutom 
diskuteras förvaltningsberättelse, flerårsöversikt samt ekonomiska 
nyckeltal. De flesta respondenterna ser inga direkta redovisningsproblem 
inom Svenska kyrkan och därför ges inte den frågan så stort utrymme i 
analysen. I och med att det specifika i kyrkans redovisning diskuteras, så 
tas emellertid även eventuella problem med detta upp. De specifika 
redovisningsproblemen kommer således inte att nämnas under en egen 
rubrik. 
 

6.1.1 Reglering av redovisningen 
 
Kraven på Svenska kyrkans redovisning är relativt långtgående. 
Årsredovisningslagen och Bokföringslagen utgör grunden för regleringen 
av redovisningen, men även branschanpassningen som utges av KRED och 
bygger på ovanstående lagar, skall följas. Dessutom finns regler om 
ekonomi och egendom uppställda i Kyrkoordningen kap. 42-52.  
 
Alla dessa regleringar medför att redovisningen i Svenska kyrkan blir 
väldigt detaljerad. Flera respondenter ger uttryck för att redovisningen är 
för detaljrik samt att det varje år tillkommer allt fler noter och uppgifter 
som skall tas fram. Svenska kyrkans redovisning är idag i hög grad 
jämförbar med vilket storföretags som helst. Det kan diskuteras om alla 
dessa detaljer verkligen är nödvändiga. Efter kyrkans skiljande från staten 
är det rimligt att viss kontroll förekommer. Svenska kyrkan förvaltar 
medlemmarnas pengar och därmed bör medlemmarna ha insyn i hur 
medlen används. Ur etisk synvinkel skulle det vara förödande om kyrkan 
misstänktes för exempelvis förskingring av medlemmarnas pengar. 
Redovisningen blir i det avseendet ett nödvändigt kontrollinstrument. Detta 
kan kopplas till agentteorin. Redovisningen är ett sätt för Svenska kyrkans 
medlemmar att övervaka att agenterna, i form av beslutsfattare i till 
exempel kyrkofullmäktige, arbetar för att tillgodose deras intressen. 
 
En annan aspekt på kyrkans utförliga redovisning är vilka som egentligen 
intresserar sig för den. Intervjupersonerna påpekar att årsredovisningen 
framförallt används internt av förtroendevalda i Kyrkofullmäktige och 
Kyrkonämnden. Andra användare som lyfts fram är bankkontakter och 
kyrkans medlemmar. Fem respondenter anser att alltför få tar del av 
kyrkans årsredovisning. Det är ingen som frågar efter årsredovisningen 
eller intresserar sig för vad som står i den. Frågan är då om alla detaljer i 
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redovisningen verkligen behövs? Måhända skulle det vara bättre att kyrkan 
lade sina resurser på verksamhet istället för på en redovisning som ytterst 
få vill läsa. Vid en första anblick kan det tyckas som att kyrkan har en 
mängd intressenter. Branschanpassningen tar upp tio olika intressenter och 
intressentgrupper som Svenska kyrkans årsredovisning vänder sig till, vilka 
nämns i intressentmodellen. Efter studiens genomförande visar det sig att 
antalet intressenter är färre än vad som först förmodades. De flesta 
respondenter nämner framförallt interna intressenter och när det gäller 
externa intressenter är det endast kyrkotillhöriga och bankkontakter som 
omtalas. Övriga externa intressenter som återfinns i branschanpassningen 
verkar inte angelägna att ta del av årsredovisningen enligt respondenterna. 
Dessutom säger de intervjuade att inte de kyrkotillhöriga frågar efter 
årsredovisningen Kanske skulle redovisningen kunna bli lite mindre 
detaljerad om hänsyn tas till att årsredovisningen framförallt används 
internt. En fråga som uppstår är varför så få bryr sig om kyrkans 
redovisning. Det kan tänkas bero på ointresse, att intressenterna inte förstår 
vad som står i den eller så finns det något annat skäl.  
 

6.1.2 Resultaträkning 
 
Uppställningen av resultaträkningen är i det närmaste identisk för de 
undersökta stiften och samfälligheterna. Varken stiften eller 
samfälligheterna använder sig av begreppet nettoomsättning, utan ställer 
upp resultaträkningen på följande sätt: 
 
Verksamhetens intäkter 
- Verksamhetens kostnader 
= Verksamhetsresultat 
+/- Resultat från finansiella investeringar 
= Årets resultat 
 
Denna uppställning förespråkas i branschanpassningen så det är knappast 
förvånande att det är såhär resultaträkningen ser ut. Om 
branschanpassningen är att betrakta som standards i enlighet med 
Fagerströms (2002) definition, kan det vara en förklaring till att denna 
efterföljs, trots att den inte innehåller några sanktioner. Nettoomsättning är 
annars ett begrepp som i stor utsträckning förekommer i företags 
årsredovisningar. Utifrån definitionen av begreppet, vilken återfinns i 4.3.2, 
kan antas att begreppet nettoomsättning framförallt är lämpat för 
näringsverksamhet. Svenska kyrkans verksamhet går inte i första hand ut 
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på att sälja varor eller utföra tjänster som genererar intäkter. Verksamheten 
medför snarare kostnader som framförallt täcks av medlemsavgifter. 
Nettoomsättningsbegreppet är således opassande för kyrkan och det är 
därför lämpligt att inte använda det i resultaträkningen. 
  
På intäktssidan dominerar kyrkoavgifterna, vilka kan ses som en form av 
medlemsavgifter. I alla de undersökta stiften och samfälligheterna är 
kyrkoavgiften den överlägset största intäkten, med undantag för Visby stift 
som har ekonomisk utjämning som den främsta inkomstkällan. Resterande 
stift är också bidragstagare i systemet. Detta beror antagligen på att endast 
en liten del av den totala kyrkoavgiften går till stiften. Stiften har mestadels 
administrativt arbete som kräver mycket personal och för att klara av detta 
måste stiften få tal del av de pengar som betalas in till utjämningssystemet. 
Utjämningssystemet är speciellt för Svenska kyrkan och regleras i 
Kyrkoordningens 44 kap. Samfälligheterna som ingår i denna studie ger 
mer bidrag än de får i systemet. De tar upp den ekonomiska utjämningen 
som en minuspost under intäkterna. Detta kan tyckas underligt, då 
utjämningen snarare borde ses som en kostnad hos de enheter som lämnar 
bidrag. Definitionen av kostnad enligt BFNAR 2002:8, kan anses uppfylld. 
Utjämningsbidraget är en utbetalning som minskar det ekonomiska värdet 
under redovisningsperioden. Det finns således fog för påståendet att 
ekonomisk utjämning bör ses som en kostnad hos de samfälligheter som är 
bidragsgivare. 
 
De bidrag som ingår i det ekonomiska utjämningssystemet återfinns inte 
någon annanstans. Samfälligheter kan söka bidrag för exempelvis 
bevarande och renovering av kyrkor, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning 
eller kyrkobyggnadsbidrag, vilka utgår från staten. Strukturbidrag kan 
sökas internt för olika aktiviteter. Dessa typer av bidrag är ingen större 
inkomstkälla för de undersökta stiften och samfälligheterna, men de 
kommer att diskuteras ytterligare i samband med den alternativa 
redovisningsmodellen. 
 
Ytterligare en form av intäkter karaktäristiska för Svenska kyrkan är gåvor 
och kollekter. Då dessa intäktsslag utgör en liten andel av de totala 
intäkterna, påverkas inte redovisningen i någon större utsträckning. En av 
respondenterna säger att gåvor och kollekter endast utgör 3,3 % av de totala 
intäkterna. Det framkom också i en intervju och i branschanpassningen för 
2004, att från och med detta år skall gåvor och kollekter specificeras i not, 
något som inte fordrades i de årsredovisningar från år 2003 som undersökts 
i denna studie. 
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Svenska kyrkans kostnader utgörs huvudsakligen av personalkostnader. 
Den kyrkliga verksamheten kräver stora personella resurser, så detta är 
knappast förvånande. I det här avseendet kan Svenska kyrkan snarast 
jämföras med ett tjänsteföretag, där personalkostnader också är en 
dominerande post. Mer anmärkningsvärt är att trots de höga 
personalkostnaderna har kyrkan väldigt stora tillgångar. I tjänsteföretag är 
det många gånger personalen som är den största tillgången och resterande 
tillgångar uppgår till begränsade belopp. Svenska kyrkan har, vilket 
nämndes i problemdiskussionen, en nettoförmögenhet som värderas till 35 
miljarder kronor. Detta stora tillgångsvärde, kombinerat med den höga 
andelen personalkostnader, är förmodligen inte särskilt vanligt i andra 
organisationer. 
 

6.1.3 Medelsförvaltning 
 
I Kyrkoordningen 47 kap. 2 § samt 49 kap. 2 § finns reglerat att 
församlingar och stift skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kraven 
på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Detta kan tolkas 
som att osäkra investeringar bör undvikas, vilket påverkar 
balansräkningens aktivsida. En respondent nämnde också att 
huvudprincipen är att investera i så säkra papper som möjligt. Vidare 
framkom i intervjuerna att Svenska kyrkan har en investeringspolicy som 
styr placeringarna. Det är inte tillåtet att placera alla pengar i exempelvis 
aktier.  
 

6.1.4 Balanskrav 
 

Balanskravet, som återfinns i Kyrkoordningen 47 kap. 4 §, innebär att 
budget skall upprättas så att intäkterna minst motsvarar kostnaderna om 
inte särskilda skäl förekommer. Vidare finns skydd för det egna kapitalet i 
Kyrkoordningen 47 kap. 5 §. Ett positivt resultat detta år får inte användas 
för att täcka kommande års förlust. Det finns således en inlåsningseffekt 
där positiva resultat förs till eget kapital och sedan inte får användas för 
driften, under förutsättning att Kyrkofullmäktige ej beslutar annat. Om ett 
underskott uppstår måste detta täckas inom två år, oavsett hur tidigare års 
resultat ser ut. Detta tycker några respondenter är en väl stel tillämpning.  
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6.1.5 Prästlönetillgångar 
 

Prästlönetillgångarna förvaltas av Svenska kyrkans 13 stift och är sällsynta 
tillgångar som endast finns på dessa 13 platser i Sverige. 
Prästlönetillgångarna var år 2003 bokförda till ett sammanlagt värde av 9,2 
miljarder, vilket är en ansenlig summa. Soliditeten överstiger 90 % i 
samtliga stift. De stora prästlönetillgångarna, tillsammans med den höga 
soliditeten, är unikt för Svenska kyrkans stift. Att dessa tillgångar finns i en 
årsredovisning för sig komplicerar ytterligare bilden av Svenska kyrkans 
redovisning. Det förefaller osannolikt att någon som inte är så insatt i 
Svenska kyrkans organisation ens vet om att denna årsredovisning existerar. 
En del stift skickade med denna då årsredovisningen för år 2003 
efterfrågades, medan andra endast bifogade den ordinarie årsredovisningen. 
Att bara studera de ordinarie årsredovisningarna ger inte hela bilden av 
kyrkans ekonomiska situation. Frågan är då varför inte alla stift skickade 
med årsredovisningen för prästlönetillgångarna då årsredovisningen söktes. 
En anledning skulle kunna vara att än färre personer intresserar sig för 
denna årsredovisning. Den är ganska komplex och det är nödvändigt att 
sätta sig in i vad prästlönetillgångar är och regler för förvaltningen av dem 
för att förstå siffrorna i redovisningen.  
 

6.1.6 Begravningsverksamheten 
 
Svenska kyrkan handhar begravningsverksamheten på uppdrag av staten. 
Verksamheten finansieras genom begravningsavgiften, vilken även de som 
väljer att gå ur Svenska kyrkan måste betala. Flera respondenter påpekar att 
begravningsavgiften inte på några villkor får användas till andra ändamål 
än just begravningsverksamheten. Den avgift som tas in, skall täcka 
kostnaderna för begravningsverksamheten och vid återkommande överskott 
måste en sänkning av avgiften övervägas. Begravningsverksamheten sköts 
på församlingsnivå och redovisas i samfälligheternas årsredovisningar. 
Stiften har följaktligen ingen sådan verksamhet. 
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan avräknas så att resultatet inte 
påverkas. En av respondenterna säger att begravningsverksamheten är som 
en ”redovisning i redovisningen” i dagsläget. Begravningsverksamheten 
kan därmed sägas komplicera Svenska kyrkans redovisning. Det är viktigt 
att användarna av årsredovisningen förstår varför 
begravningsverksamhetens resultat räknas av samt att 
begravningsverksamheten ej skall generera överskott.  
 



ANALYS 
 

 
 

93

Det kan tyckas lämpligt att samfällighetens resultat minskas med 
begravningsverksamhetens andel, då begravningsavgiften skall täcka 
kostnaderna. Om så inte är fallet måste begravningsavgiften höjas och 
skulle återkommande överskott uppkomma, skall avgiften sänkas. Därför är 
det viktigt att ha kontroll över hur begravningsverksamheten går. Om inte 
särredovisning sker, uppstår problem med styrningen av 
begravningsavgiftens storlek. Begravningsverksamheten kommer att 
diskuteras mer utförligt i samband med restriktioner i den alternativa 
redovisningsmodellen.  
 

6.1.7 Förvaltningsberättelse, flerårsöversikt och nyckeltal 
 
I Årsredovisningslagen stadgas att årsredovisningen skall rymma en 
förvaltningsberättelse och vad denna skall innehålla. Samma sak kan 
utläsas ur branschanpassningen. Samtliga stift har en förvaltningsberättelse, 
även om denna varierar i omfattning. Detsamma gäller de undersökta 
samfälligheterna. I branschanpassningen skriver KRED vilka rubriker som 
skall ingå i förvaltningsberättelsen. Stiften följer detta i olika stor 
utsträckning. Två stift har med samtliga rubriker, medan andra endast har 
med några eller flertalet av rubrikerna. Det är svårt att uttala sig om varför 
så är fallet. Vad gäller rubriker som stiftets verksamhet och framtida 
utveckling kan det tyckas som att alla stift borde inkludera dessa. Det är i 
branschanpassningen tydligt vad som skall ingå under dessa rubriker, så det 
är svårt att tro att rubrikerna utelämnas för att redovisningsansvariga inte 
förstår dem. Anledningen till att rubriken väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång inte finns med i vissa stift kan också vara 
komplicerad att finna. En orsak skulle kunna vara att det helt enkelt inte har 
inträffat några väsentliga händelser sedan räkenskapsåret avslutades. Ett 
annat skäl kan vara att olika personer har skilda uppfattningar om vad som 
skall klassas som en väsentlig händelse.  
 
De undersökta samfälligheterna verkar följa branschanpassningen i större 
omfattning än stiften. Det bör dock poängteras att endast tre samfälligheter 
har studerats. Även om dessa redovisar nästan helt efter 
branschanpassningen, behöver detta inte innebära att alla samfälligheter gör 
det. De undersökta samfälligheterna verkar välfungerande, men så är inte 
alltid fallet. Det kan tänkas att små samfälligheter med mindre resurser har 
svårare att följa branschanpassningen till punkt och pricka, då det kanske är 
mer problematiskt för dem att rekrytera personal med den rätta 
kompetensen.  



ANALYS 
 

 
 

94

 
Det kan tyckas som att förvaltningsberättelsen är av stor vikt i en 
organisation som Svenska kyrkan. Genom förvaltningsberättelsen finns 
möjligheten att ta upp sådana saker som inte på annat sätt behandlas i 
årsredovisningen, men som är av vikt för kyrkans verksamhet. 
Förvaltningsberättelsen kan därmed delvis fungera som ett komplement till 
resultat- och balansräkningen, då faktorer som inte är möjliga att sätta 
siffror på kan diskuteras där. Genom denna information kan de 
kyrkotillhörigas kontroll av agenterna underlättas. Under rubrik 6.2 
kommer detta att tas upp mer i detalj. 
 
Av branschanpassningen framgår att en flerårsöversikt skall ingå i 
förvaltningsberättelsen. Två stift följer dock inte detta, utan utelämnar helt 
flerårsöversikten. Posterna som KRED anser skall ingå i flerårsöversikten, 
finns med i så gott som alla övriga stift. Samtliga tre samfälligheter har 
också med en flerårsöversikt och posterna i denna är i det närmaste 
identiska med KRED:s förslag. I förslaget på flerårsöversikt, återfinns 
också fyra ekonomiska nyckeltal. Ett stift har inte med några ekonomiska 
nyckeltal i årsredovisningen. Alla andra har med soliditetsmåttet. Nio stift 
tar upp personalkostnader/verksamhetens intäkter samt av- och 
nedskrivning/verksamhetens intäkter. Nyckeltalet värdesäkring av eget 
kapital förekommer endast i sex stift. Dessa sex stift inkluderar samtliga 
fyra nyckeltal i sin årsredovisning. Också de tre undersökta 
samfälligheterna tar upp samtliga fyra nyckeltal.  
 
Även i fråga om flerårsöversikt och nyckeltal är det svårt att svara på varför 
vissa stift inte följer KRED:s branschanpassning. Att 
redovisningsansvariga inte skulle förstå instruktionerna verkar osannolikt, 
då det ej är fråga om några invecklade nyckeltal. Mer troligt är att 
redovisningsansvariga finner nyckeltalen oväsentliga och därför utesluter 
dem. Tidigare har diskuterats att branschanpassningen kan ses som det 
Fagerström (2002) kallar standards. Att bryta mot en sådan, medför inga 
sanktioner, vilket skulle kunna vara en anledning till att stiften inte följer 
branschanpassningen fullt ut. Eventuellt finns det dock fog för att vissa av 
nyckeltalen är något irrelevanta. Ett mått som värdesäkring av eget kapital 
säger tämligen lite för någon som är oinvigd i ekonomiämnet i allmänhet 
och redovisning i synnerhet. Kyrkans intressenter efterfrågar kanske inte 
denna typ av nyckeltal. Undantaget vissa nyckeltal, kan informationen i 
flerårsöversikten emellertid tyckas lättförståelig för en lekman, vilket är 
positivt då det i branschanpassningen sägs att årsredovisningen skall 
anpassas så att alla intressenter förstår så mycket som möjligt.  Att 
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redovisningsansvariga skulle se exempelvis antal och andel kyrkotillhöriga 
som mindre betydelsefullt, tycks orimligt. Kyrkotillhöriga är det som på 
sikt skapar utrymme för Svenska kyrkans verksamhet. Utan kyrkotillhöriga 
skulle den överlägset största intäktskällan försvinna. Sammanfattningsvis 
är det således svårt att förstå varför stiften inte rättar redovisningen efter 
branschanpassningen, i fråga om flerårsöversikten och nyckeltalen som 
ingår där.   
 

6.2 I vilken grad överensstämmer Svenska kyrkans 
övergripande mål med det som mäts i 
redovisningen? 

 
Det är nödvändigt att först utreda vad som är Svenska kyrkans mål. 
Därefter kan en diskussion föras gällande hur väl målen överensstämmer 
med den information som fås fram ur årsredovisningen och eventuella 
problem med mätningen av målen urskiljs. Detta är det upplägg som 
kommer att användas nedan. 
 

6.2.1 Svenska kyrkans mål 
 
Respondenterna svarade något olika på frågan, vad som är kyrkans mål,. 
Fyra av respondenterna nämnde att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission, vilket överensstämmer väl med vad som 
står stadgat i Kyrkoordningen, dock under benämningen kyrkans uppgifter. 
Resterande respondenter tog upp mål för kyrkan, som inte finns skrivna i 
någon lagtext eller annan typ av reglering. De nämnde bland annat vikten 
av att kyrkan finns till för de kyrkotillhöriga. Respondenterna verkar 
således inte vara ense om vilka Svenska kyrkans mål är. Frågan kan dock 
ha uppfattats något olika. Några av intervjupersonerna verkar ha haft vad 
Kyrkoordningen anger som kyrkans huvuduppgift som utgångspunkt, 
medan andra snarare har utgått ifrån vad de själva anser. En förklaring till 
detta skulle kunna vara intervjufrågans formulering: vad ser du som 
kyrkans främsta mål. I Kyrkoordningen står, som redan tidigare nämnts, 
ordet ”uppgift” och inte ”mål”, vilket kanske kan ha hindrat tre av 
respondenterna från att svara i enlighet med de andra fyra tillfrågade. De 
respondenter vars svar överensstämde med kyrkoordningen, befinner sig 
alla på samfällighetsnivå, således verkar det även som om respondentens 
plats i organisationen kan ha påverkat de svar som gavs. I Kyrkoordningen 
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finns olika uppgifter nämnda för nivåerna inom Svenska kyrkan, men syftet 
är dock detsamma, det vill säga att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission. Anledningen till att svaren varierar mellan 
de olika nivåerna borde således bero på någon annan bakomliggande orsak, 
eller rentav komma sig av en slump. 
 
Utifrån studien av de 13 stiftens och de tre samfälligheternas 
årsredovisningar framkommer inte några övergripande mål för Svenska 
kyrkan. Tolv av stiften och samtliga samfälligheter tar dock upp sin 
huvudsakliga uppgift, vilken överensstämmer med vad som står skrivet i 
Kyrkoordningen.  De fyra uppgifter som står stadgade i Kyrkoordningen, 
det vill säga att; fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission, verkar således vara att betrakta som kyrkans övergripande mål. 
Detta stärker även misstankarna om att de respondenter som inte svarade i 
enlighet med Kyrkoordningen, uttryckte mer personliga åsikter gällande 
vad Svenska kyrkans mål är. 
 

6.2.2 Överensstämmer Svenska kyrkans mål med det som mäts i 
redovisningen? 

 
Den årsredovisningsstudie som genomförts visar att de olika stiftens 
årsredovisningar skiljer sig åt en del, framförallt innehållsmässigt, något 
det varierande omfånget från 11 till 52 sidor kanske kan tydliggöra. De 
stora skillnaderna beror till största del på att vissa stift väljer att inkludera 
någon form av verksamhetsberättelse eller driftsredovisning, medan andra 
låter bli. I branschanpassningen står det nämnt att verksamhetsberättelsen 
utgör ett eget dokument och inte behöver inkluderas i årsredovisningen. 
Detta kan te sig lite konstigt, eftersom flertalet av respondenterna menar att 
det är just i verksamhetsberättelsen som informationen finns för att 
utvärdera Svenska kyrkans mål. De tillfrågade nämner även att resultatet 
inte kan förstås enbart utifrån årsredovisningen, utan att det behövs 
ytterligare information, vilken bland annat kan hämtas utifrån 
verksamhetsberättelsen. Exempelvis så kan det vara positivt att Svenska 
kyrkan under året serverat X antal hemlösa mat, dock kommer endast ett 
negativt belopp att synas i resultaträkningen utan någon närmare förklaring.  
 
Utifrån ovanstående resonemang kan det således te sig underligt att 
branschanpassningen inte föreskriver att en verksamhetsberättelse eller 
någon annan ytterligare information skall ingå i årsredovisningen. Det var 
endast två stift som inkluderade verksamhetsberättelsen och de som inte 
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gjorde det, bifogade inte heller någon i separat dokument. Nio stift hade 
emellertid med delar av den information som kan ingå i 
verksamhetsberättelsen, medan samfälligheterna helt utelämnade den. I 
ungefär hälften av stiften kommenterar biskoparna året som gått. Dessa 
fokuserar nästan uteslutande på icke-ekonomisk information, vilket tyder 
på att stiften inte enbart lägger vikten på resultat. 
 
Svenska kyrkan skall, i enlighet med branschanpassningen, göra 
redovisningen tydlig för sina intressenter. Branschanpassningen anger tio 
intressenter, vilka dock enligt 6.1.1, visat sig vara betydligt färre. De få 
intressenter som ändå finns innefattar olika människor, vilket enligt Bakka 
et al (1999) således innebär att flera mål samt självständiga intressen råder. 
En finansiär bör vara mer intresserad av storleken på Svenska kyrkans vinst 
samt hur dess tillgångar är finansierade. Denna typ av information fås 
således ur resultat- och balansräkning. Medlemmarnas intresse ligger 
kanske snarare i att se hur deras investerade pengar, det vill säga 
kyrkoavgiften, har använts och vad som har kunnat uträttas. Information 
gällande detta, fås fram genom att studera verksamhetsberättelsen. 
Medlemmarnas eventuella önskningar kan liknas vid Suojanens (1954) 
value added tänkande, det vill säga vad kyrkan ger tillbaka till samhället 
eller i modifierad form till medlemmarna. Suojanen föreskriver att det 
behövs ett separat dokument utöver resultaträkningen, för att åskådliggöra 
denna typ av information. Kyrkans intressentmodell samt Suojanens value 
added tänkande talar således för att ytterligare information bör finnas med i 
årsredovisningen. Detta kan även kopplas till Vatter (1947), som menar att 
redovisningen bör ställas upp på ett sätt som möter behov och önskemål 
hos läsaren. 
 
Agentens agerande skall ske utifrån huvudmännens intresse menar Hatch 
(2000), det vill säga kyrkans beslutsfattare skall agera i enlighet med 
medlemmarnas önskningar. I en vinstdrivande organisation kan kontroll 
och utvärdering av agenten vanligtvis ske genom resultatkontroll (Hatch, 
2000) I kyrkans fall säger dock inte resultatet något om vad agenterna 
egentligen presterat under året, mer än att kyrkan går runt. Agentteorin talar 
således även den för att det inte är tillräckligt för kyrkan att bara mäta 
resultat. Vidare resonemang kommer att föras under avsnitt 6.3.2. 
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6.2.3 Problem med mätningen av Svenska kyrkans mål 
 

Anthony och Young (1999) tar upp problemet med att utvärdera mål som 
inte kan uttryckas i kvalitativa termer, utan att blanda in subjektiva 
bedömningar. Detta är fallet i Svenska kyrkan, med mål som är av icke-
ekonomisk natur, vilket försvårar eventuell kvantifiering. Till exempel hur 
mäts diakoni som är en Svenska kyrkans huvuduppgifter? En respondent 
tydliggjorde mätproblemet genom att se på två möjliga scenarion, en 
diakon hjälper en familj med problem i en vecka eller besöker 50 
pensionärer. Vilket är bäst? Detta blir en värderingsfråga som inte är helt 
lätt att ge något bra svar på. Svårigheterna med att mäta mål är inte typiskt 
för Svenska kyrkan, utan existerar även inom exempelvis skolan, vården 
och kommunen, det vill säga inom de icke-vinstdrivande organisationerna. 
Inom de vinstdrivande organisationerna finns också värderingsproblem 
gällande målen. Alla typer av företag och organisationer har således mer 
eller mindre svårigheter. I litteraturen radas det upp spaltvis med problem, 
men det verkar dock inte finnas någon universallösning. En respondent  
belyste svårigheterna genom att säga: 
 
”Men visst är det här med måluppfyllelse det är ju en viktig del. Så kan ni 

komma på något bra där så får ni nobelpris…” 
Göran Norman, 2005-03-30. 

 
Ytterligare ett problem kanske kan tänkas vara prioriteringen mellan målen. 
Rhenman (1967) skriver om hur intressenterna är beroende av företaget och 
tvärtom. I kyrkans fall skulle detta innebära att medlemmarna och övriga 
intressenter behöver kyrkan för att förverkliga sina egna mål samtidigt som 
kyrkan är beroende av dem. En medlem som är en trogen 
gudstjänstbesökare, kanske vill att mer pengar skall läggas ner på just detta 
område och mindre på till exempel mission, medan andra medlemmar 
tycker annorlunda. Går det att göra alla intressenter nöjda? Målen kan 
uppfyllas på många olika sätt. Det kan till exempel ifrågasättas varför varje 
församling skall hålla en gudstjänst i veckan om det är för få besökare. Två 
församlingar skulle kunna gå ihop och fira gudstjänst tillsammans. 
Pengarna som då sparas kan användas till annat, det vill säga kan uppfylla 
fler intressenters önskningar. Samma sak kan diskuteras gällande kyrkor på 
landsbygden som inte kan drivas utan större bidrag. De som är bosatta i 
någon större stad kanske inte vill att deras pengar skall gå till andra 
församlingar än den som man själv är tillhörig.  
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Att medlemmarna vill se vad pengarna används till och om det är i enlighet 
med deras intressen, går att likna vid Suojanens (1954) value added 
tänkande. Kopplingar kan även göras till agentteorin. Godfrey et al (1999) 
menar att det i en situation där parterna är nyttomaximerare inte går att 
förutsätta att agenten handlar i enlighet med vad som är bäst för 
huvudmannen. Medlemmarnas (huvudmännens) olika intressen kan skapa 
problem för beslutsfattarna (agenterna) inom Svenska kyrkan, det går inte 
att göra alla nöjda. Sannolikheten är väl även stor att det finns olika mål 
hos agenterna. Hatch (2000) skriver att bästa lösningen på att det finns 
olika intressen inom organisationen är att skriva kontrakt. Detta är väl 
knappast möjligt inom Svenska kyrkan, då det borde vara svårt att upprätta 
ett kontrakt som alla huvudmän och agenter är eniga om.  
 
I dagsläget upplever respondenterna att de noter som Svenska kyrkan skall 
inkludera i sin årsredovisning är ganska detaljerade, vilket några av 
respondenterna även menar ökar arbetsbördan. Ett alternativ skulle annars 
ha kunnat vara att utöka noterna, med mer information relaterade till målen. 
Oavsett om informationen gällande Svenska kyrkans mål sätts in i noter 
eller någon annanstans i årsredovisningen, blir det en kostnadsfråga. 
Överväger den ytterligare informationen som kan presenteras i 
årsredovisningen den kostnad som är relaterad till framtagandet av 
upplysningarna? I kyrkans, liksom medlemmarnas fall, behövs den extra 
informationen bland annat för att utvärdera hur väl kyrkans mål uppfyllts, 
men den kan även användas för att försäkra medlemmarna om att 
organisationens resurser används så effektivt som möjligt. Detta 
resonemang finner stöd hos Anthony och Young (1999).  
 
Enligt Hatch (2000) är resultatkontroll det billigaste alternativet för att 
övervaka agenten. Svenska kyrkan har dock inget vinstmål, varvid det blir 
mer kostsamt att kontrollera agenten. Verksamhetsberättelsen innehåller 
sådan information som kan användas för att övervaka beslutsfattarna. Det 
krävs redan i dagsläget någon typ av verksamhetsberättelse eller 
driftsredovisning för att utvärdera den uppställda budgeten inom varje 
redovisningsenhet. Kostnaderna för att inkludera denna ytterligare 
information i årsredovisningen borde således inte behöva bli så mycket 
större jämfört med idag, då den redan är framtagen.  Diskussionen kring 
den ytterligare informationen fortsätter under utvärderingen av den 
alternativa redovisningsmodellen. 
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6.3 Är det möjligt att utveckla en redovisningsmodell 
som är bättre lämpad för Svenska kyrkan och hur 
skulle den i sådana fall kunna se ut? 

 
Ur teoriavsnittet kan utläsas att tre förändringar jämfört med dagens 
redovisning har gjorts i den alternativa redovisningsmodellen för Svenska 
kyrkan. Dessa är: 
 

• Restriktioner visas 
• Resultatbegreppet är utbytt mot ”saldo” 
• Större fokus läggs på icke-ekonomiska nyckeltal 

 
Respondenterna ombads lämna sina synpunkter på den alternativa 
redovisningsmodellen. Dessa kommer i det följande att analyseras utifrån 
ovanstående tre punkter. Därefter utreds intervjupersonernas övriga 
synpunkter på den alternativa redovisningsmodellen.  
 

6.3.1 Restriktioner 
 
Med restriktioner menas, vilket tidigare nämnts, pengar som är öronmärkta 
för ett visst ändamål. I denna studies tidiga skede förmodades att Svenska 
kyrkan har en hel del intäkter som ej fritt får disponeras över. Bland 
intäkterna antogs kollekter, gåvor, bidrag och begravningsavgifter vara 
restriktionsbelagda.  Efter årsredovisningsstudiens och intervjuernas 
genomförande kan dock konstateras att det fanns färre restriktioner än 
förväntat. Dessutom uppgick de restriktionsbelagda intäkterna och 
tillgångarna till lägre belopp än vad som anades. Det är också viktigt att 
poängtera att andelen öronmärkta intäkter skiljer sig mellan stiftsnivå och 
samfällighetsnivå. Stiften har ingen begravningsverksamhet, vilken utgör 
cirka 15 % av samfälligheternas intäkter. Detta får till följd att andelen 
öronmärkta intäkter blir lägre i stiften än i samfälligheterna. 
Restriktionstillgångar finns endast i begränsad omfattning, både i stiften 
och i samfälligheterna, till följd av att intäkterna med restriktioner är låga. 
Enligt respondenterna är de kyrkliga enheterna som de representerar inte 
beroende av öronmärkta pengar i någon större utsträckning. Både på 
stiftsnivå och i samfälligheterna är kyrkoavgiften den överlägset största 
intäktskällan och denna kan fritt förfogas över. De ovan uppräknade 
intäktsslagen är visserligen öronmärkta, men beloppen som dessa uppgår 
till är små jämfört med kyrkoavgiften. 
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Begravningsverksamheten, som avhandlades under avsnitt 6.1.6, är 
idag ”en redovisning i redovisningen”. Dess andel av resultatet avräknas, 
vilket gör att på sista raden påverkas inte resultatet av 
begravningsverksamheten. Dessutom redovisas begravningsverksamheten 
mer ingående i not. Detta kan vara ett alternativ till att, som i den 
alternativa redovisningsmodellen, redovisa begravningsavgiften under 
intäkter med restriktioner samt dess kostnader under kostnader med 
restriktioner. Det är svårt att avgöra vilket av alternativen som är mest 
lämpligt, men ändock viktigt, då begravningsavgiften är en stor post på 
intäktssidan. En fördel med redovisningen idag är att det i not ges mer 
detaljerad information om begravningsverksamheten, än vad som var 
tanken i den alternativa redovisningsmodellen. Däremot förefaller den 
alternativa redovisningsmodellen mer överskådlig. Detta för att läsaren 
direkt kan se hur mycket intäkter respektive kostnader som 
begravningsverksamheten har medfört. I dagsläget måste läsaren gå till 
noten för att se annat än begravningsverksamhetens andel av resultatet, 
medan den alternativa redovisningsmodellen visar både intäkter och 
kostnader direkt i resultaträkningen. Det skulle kunna tänkas att den 
alternativa redovisningsmodellen är att föredra just för att den är lättare att 
överblicka. En av respondenterna framhåller just vikten av lättförståelig 
redovisningsinformation som underlättar för användarna och detsamma kan 
utläsas ur branschanpassningen. Att redovisa begravningsverksamhetens 
intäkter och kostnader med restriktioner i resultaträkningen skulle delvis 
kunna bidraga till detta.  Ingenting hindrar att mer uttömmande information 
dessutom lämnas i not, precis som idag. 
 
Gåvor och kollekter utgör en ganska obetydlig del av stiftens och 
samfälligheternas intäkter. I årsredovisningarna från år 2003, vilka ingår i 
denna studie, särredovisas inte gåvor och kollekter på samfällighetsnivå. 
Från och med år 2004 skall dessa, vilket påpekats ovan, specificeras i not. 
Detta nya sätt att redovisa närmar sig den alternativa redovisningsmodellen, 
med den skillnaden att i det senare fallet syns restriktionerna på gåvor och 
kollekter direkt i resultaträkningen. Då dessa intäktsslag uppgår till 
begränsade belopp, kan redovisningssättet tyckas vara av mindre vikt. Om 
det är mest lämpligt att redovisa i not som från och med år 2004 eller enligt 
den alternativa redovisningsmodellen kan diskuteras. Diskussionen blir då 
densamma som för begravningsverksamheten ovan. 
 
En respondent tar upp utjämningssystemet i samband med att öronmärkta 
pengar diskuteras. Denne säger att samfälligheter i områden med låg 
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skattekraft kan vara beroende av att få ekonomisk utjämning. Detta gäller 
dock inte för de tre undersökta samfälligheterna, som samtliga lämnar mer 
bidrag än de får. Det verkar inte som att alla de bidrag som ingår i det 
ekonomiska utjämningssystemet uppfyller definitionen för intäkter med 
restriktioner. För att en intäkt skall anses restriktionsbelagd, måste 
pengarna vara öronmärkta för visst ändamål. I intervjuerna framgår inte att 
så skulle vara fallet med samtliga bidrag. Det verkar snarare som att stiften 
och de samfälligheter som får ekonomisk utjämning, kan använda delar av 
denna som de önskar. Inkomstutjämningsbidrag är ett exempel på ett sådant 
bidrag. Ekonomisk utjämning som helhet är därmed inte att se som intäkter 
med restriktioner. Däremot är en del av de ingående bidragen att klassa 
som öronmärkta, exempelvis kyrkobyggnadsbidrag.  
 
Flera respondenter tar upp att det går att söka kyrkoantikvarisk ersättning 
och kyrkobyggnadsbidrag för vård av kyrkobyggnader och ombyggnationer. 
En av de intervjuade säger att dessa bidrag beviljas efter ansökan. 
Samfälligheten måste bevisa de påstådda kostnaderna genom verifikationer 
och ersättningen kommer därmed i efterhand. Här kan en skillnad mellan 
kyrkobyggnadsbidrag samt kyrkoantikvarisk ersättning å ena sidan och 
gåvor samt kollekter å andra sidan urskiljas. Gåvor och kollekter lämnas av 
någon med villkoret att de donerade medlen används för visst ändamål. 
Någon kostnad har inte uppstått i och med mottagandet och skulle heller 
inte ha gjort så om inte gåvan eller kollekten hade erhållits. När det gäller 
kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning förhåller det sig inte 
på samma sätt. Till att börja med uppstår en kostnad och först därefter 
uppbärs bidraget, vilket därmed kan ses som villkorat kostnaden. Som följd 
av detta uppstår frågan om kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk 
ersättning verkligen kan ses som intäkter med restriktioner. I avsnitt 4.11.1 
kan utläsas att när det talas om restriktioner i denna uppsats, avses pengar 
som är öronmärkta för ett visst ändamål. Alla intäkter, tillgångar och så 
vidare som kyrkan inte helt fritt kan bestämma över, skall räknas som 
intäkter respektive tillgångar med restriktioner. Definitionen av 
restriktioner säger ingenting om i vilken ordning intäkter och kostnader 
skall uppstå. Således kan ändå kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk 
ersättning klassas som öronmärkta. 
 
Då vissa bidrag i det ekonomiska utjämningssystemet medför restriktioner 
och andra inte, blir det nödvändigt att dela upp dessa i den alternativa 
redovisningsmodellen. Därmed kommer till exempel 
inkomstutjämningsbidrag att redovisas under intäkter utan restriktioner, 
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medan exempelvis kyrkobyggnadsbidrag tas upp under intäkter med 
restriktioner.  
 
Sex stift har i årsredovisningen med posten verksamhetsbidrag på 
intäktssidan och två andra stift redovisar erhållna bidrag. Det skulle också 
kunna vara så att någon form av bidrag ingår i övriga verksamhetsintäkter, 
som samtliga stift tar upp under intäkter. Alla tre samfälligheter redovisar 
bidrag på intäktssidan och dessutom är det även här möjligt att det ingår 
bidrag i posten övriga verksamhetsintäkter. Vad dessa bidrag består av 
framgår inte av årsredovisningen, eftersom varken stift eller samfälligheter 
redovisar detta i not. Det är således inte möjligt att med säkerhet uttala sig 
om huruvida dessa bidrag innehåller restriktioner. Från och med år 2004 
skall erhållna bidrag specificeras (Svenska Kyrkans Redovisningskommitté, 
2004 a och b). Detta kan sägas vara ett steg i rätt riktning, eller åtminstone 
ett alternativt sätt att visa de olika typerna av bidrag. 
 

6.3.2 Resultatbegreppet kontra saldobegreppet 
 
De flesta av respondenterna såg inget problem i dagsläget med det rådande 
begreppet resultat, trots de skillnader som de påpekade fanns mellan 
Svenska kyrkan och andra organisationer. Intervjupersonerna såg snarare 
fördelarna med att mäta samma sak som företag, det underlättar för 
personer utanför Svenska kyrkan att sätta sig in i dess räkenskaper samt att 
jämföra den egna enheten med andra. Respondenterna menar även att det 
måste gå att se om verksamheten går runt, vilket resultatet klart indikerar. 
Detta överensstämmer även med Paton och Littletons (1940) resonemang 
gällande resultatets uppgift. Några av respondenterna menar även att de 
personer som arbetar inom kyrkan redan har en annorlunda syn på 
resultatet och att det inte behövs något begrepp för att tydliggöra detta. 
Tanken är att kyrkan skall göra nollresultat. Det kan dock ifrågasättas om 
utomstående har samma förståelse för resultatbegreppet som de inom 
kyrkan har. Förstår externa intressenter att ett överskott inte nödvändigtvis 
är ett gott tecken, utan att resultatet i de flesta fall behöver kompletteras 
med ytterligare information? Flera av respondenterna nämner eventuella 
bakomliggande faktorer till ett positivt resultat, exempelvis vakanser som 
leder till minskade personalkostnader. Mängden personal påverkar i sin tur 
kyrkans möjligheter att uppfylla de uppsatta målen, för få anställda leder 
till att allt som var tänkt inte kan uträttas och vissa behövande blir således 
utan hjälp eller dylikt. Ett överskott kan också indikera att Svenska kyrkan 
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tagit ut för höga kyrkoavgifter, vilket kanske inte uppskattas av dem som 
redan känner att de betalar för mycket.  
 
Smith (1997) menar att resultatet skall spegla den förbättring som skett ur 
ägarnas synvinkel. Respondenterna ser medlemmarna som ägare, utifrån 
Smiths resonemang borde således det resultatbegrepp som idag används av 
Svenska kyrkan informera medlemmarna om vad kyrkan har gjort för dem. 
Detta har vi redan i tidigare avsnitt kommit fram till att Svenska kyrkan 
inte gör fullt ut, vilket stärker resonemanget som ligger bakom 
utvecklandet av en alternativ redovisningsmodell där resultatbegreppet 
bytts ut. Flera författare som bland annat Vatter (1947) och Suojanen (1954) 
ställer sig även frågande till begreppet resultat. Vatter anser att 
verksamhetens resurser eller aktiviteter skall vara i fokus, medan Suojanen 
menar att vad organisationen bidrar med till samhället är det av intresse. 
Ingen av de två ovan nämnda författarna väljer således att fokusera på 
resultatet. Kanske är det dock ganska allmänt vedertaget att Svenska 
kyrkan inte fokuserar på resultat. I så fall borde medlemmarna förstå 
innebörden av det resultat som Svenska kyrkan presenterar i sin 
årsredovisning. Om det finns få intressenter, vilket konstaterats tidigare, 
eller åtminstone så få intresserade utanför Svenska kyrkan, så kanske det 
inte är så viktigt att göra något åt resultatbegreppet. Varför anstränga sig 
om ingen bryr sig? 
 
Användningen av saldobegreppet, är dock inte att föredra enligt 
respondenterna. Flertalet av de tillfrågade förknippade nämligen ordet 
saldo bland annat med balansräkningen. Således skulle eventuella 
förväxlingar kunna ske om resultaträkning och årets resultat byttes ut mot 
saldoräkning samt årets saldo. Två av respondenterna var dock positiva till 
saldobegreppet, en av dessa respondenter nämnde bland annat att 
saldobegreppet uppfattades som mer neutralt, vilket även var den 
ursprungliga tanken bakom utbytet av ordet resultat mot saldo. Det är 
därmed kanske snarare det alternativa ordvalet som respondenterna ställer 
sig frågande till och inte tanken bakom ordet. Syftet är främst att få 
utomstående att förstå innebörden av ordet resultat i en organisation som 
Svenska kyrkan och då kan det diskuteras hur viktigt ordvalet egentligen är. 
Om alla förstår att kyrkans mål inte är att gå med vinst så skulle inte 
ordvalet ha någon betydelse. Förstår de inte detta, kanske de inte skulle 
förstå ordet saldo bättre. Resultat och ställning skall i dagsläget 
kommenteras i förvaltningsberättelsen, kanske räcker det med att där vara 
väldigt tydlig och bland annat förklara varför organisationen gått plus eller 
minus. Det finns säkerligen ett eller flera ord som kan ersätta 



ANALYS 
 

 
 

105

resultatbegreppet, samtidigt som kriteriet om dess neutralitet uppfylls utan 
att eventuella förväxlingar behöver ske. Det ges dock inget ytterligare 
förslag på ord i denna uppsats, eftersom det bland annat på grund av 
tidsbrist inte var möjligt att utreda hur respondenterna uppfattade något 
eventuellt annat ord.  
 

6.3.3 Icke-ekonomiska nyckeltal 
 
I den alternativa redovisningsmodellen inkluderades en flerårsöversikt 
bestående av nio poster samt en måluppfyllelseräkning med fem nyckeltal, 
se avsnitt 4.11.3. Genom att flerårsöversikten och måluppfyllelseräkning 
lades till den ordinarie redovisningen, var förhoppningen att skapa större 
fokus på icke-ekonomiska faktorer. Nyckeltalen skulle ses som förslag och 
respondenterna fick sedan ge sina synpunkter på dessa samt förorda andra 
passande nyckeltal.  
 
Alla respondenter utom en, var positiva till flerårsöversikt och 
måluppfyllelseräkning. Detta kan ses som ett tecken på att icke-ekonomisk 
information behövs som komplement till de finansiella data som idag 
påträffas i de kyrkliga enheternas årsredovisningar. Respondenterna såg 
dock ett problem i att vissa av de föreslagna nyckeltalen är svåra att mäta. 
Detta är en åsikt som inte helt kan motsägas. Det är problematiskt att 
översätta Svenska kyrkans verksamhet i siffror och även om detta är görligt, 
uppstår frågan vad dessa siffror egentligen säger? Detta har tidigare 
diskuterats under rubrik 6.2.3. 
 
A. Flerårsöversikt 
I branschanpassningen finns idag ett krav på att en flerårsöversikt skall ingå 
som en del av förvaltningsberättelsen. Det första nyckeltalet (andel 
kyrkotillhöriga) som föreslås i denna uppsats flerårsöversikt, ingår också i 
den flerårsöversikt som förordas i branschanpassningen. Andel 
kyrkotillhöriga är intressant, eftersom detta tillsammans med antalet 
kyrkotillhöriga påverkar storleken på kyrkoavgiften, vilken är Svenska 
kyrkans viktigaste intäkt. Dessa nyckeltal kan också användas som 
indikationer på framtiden, då trender kan urskiljas genom att jämföra olika 
år med varandra. Det kan därmed anses lämpligt att både antal och andel 
kyrkotillhöriga ingår i flerårsöversikten.  
 
Andel döpta, antal gudstjänster, gudstjänstbesökare, konfirmationer, 
bröllop och begravningar kan endast tas fram på samfällighetsnivå enligt 
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en av de intervjuade. Stiftet har ingen sådan verksamhet. Det skulle 
visserligen vara tänkbart att i stiftets redovisning sammanräkna de ingående 
samfälligheternas siffror. Frågan är dock om detta tillför något och vad 
kostnaden för det extra arbetet skulle bli, så kanske ligger det någonting i 
det respondenten säger. Samtidigt är stiftets roll att främja samt utöva 
tillsyn och det skulle möjligen vara lämpligt att det på stiftsnivå finns en 
medvetenhet om omfattningen på verksamheten som skall främjas och 
tillses. Om stiften redan följer upp de olika verksamheterna i form av till 
exempel dop och konfirmationer, kostar det inte mycket extra att redovisa 
dessa siffror i årsredovisningen.  
 
En respondent säger att andelen döpta är ett väldigt intressant nyckeltal, då 
de döpta är grunden för kyrkans fortsatta existens, både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Det finns grund för påståendet, 
eftersom det från och med den 1 januari 1996 är genom dopet som 
medlemskap i Svenska kyrkan erhålls ((Svenska kyrkans hemsida, 2005 b)). 
Till följd av detta kan andelen döpta anses vara ett användbart nyckeltal. 
När det gäller antal gudstjänster och besökare vid dessa måste begreppet 
gudstjänst först preciseras, menar en respondent. Det är inte givet att alla 
definierar gudstjänst på samma sätt. Vikten av en enhetlig definition gäller 
egentligen för alla de föreslagna nyckeltalen. Utan detta blir det inte 
meningsfullt att jämföra med andra kyrkliga enheter eller med den egna 
enheten över åren. För att jämförelser skall bli möjliga är förutsättningen 
således att Svenska kyrkan centralt ställer upp definitioner som de olika 
enheterna också följer. Detta gäller även för nyckeltalen i 
måluppfyllelseräkningen som diskuteras nedan. 
 
B. Måluppfyllelseräkning 
De nyckeltal som förespråkas i måluppfyllelseräkningen finns inte i någon 
av de undersökta årsredovisningarna, varken på samfällighets- eller 
stiftsnivå. I det följande diskuteras varje nyckeltal i turordning utifrån 
respondenternas synpunkter. 
 
Enligt respondenterna finns det vissa problem med nyckeltalet kostnad per 
gudstjänstbesökare. En respondent berättar att församlingarna är ålagda att 
ha ett visst antal gudstjänster, det är omöjligt att avstå även om det inte 
kommer några besökare. Detta kan dock inte anses vara ett hinder för att 
räkna fram kostnad per besökare. En annan intervjuperson tar upp att 
Kyrkoordningen säger att en gudstjänst med nattvard skall genomföras 
varje vecka, men detta har en del mindre församlingar svårt att uppnå. Att 
räkna ut kostnaden per gudstjänstbesökare skulle kanske göra att det blir 
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tydligare för beslutsfattare inom kyrkan vad gudstjänstverksamheten 
faktiskt kostar. Tanken med måluppfyllelseräkningen är visserligen att 
fokusera mer på kyrkans mål och mindre på resultat, men likväl kan detta 
nyckeltal vara till nytta. Det kanske är tillräckligt att ha en gudstjänst med 
nattvard varannan vecka i vissa församlingar och de resurser som frigörs 
kan istället användas till annan verksamhet som är mer efterfrågad. Detta 
har tidigare diskuterats under rubrik 6.2.3. Meningen med nyckeltalet är 
inte att slå samman församlingar med väldigt hög kostnad. Måttet är 
snarare ett stöd vid prioritering av olika verksamheter, samt då den egna 
verksamheten skall jämföras med andra eller över tiden. En respondent 
menar också att det finns personer som aldrig går i kyrkan, men de vill 
ändå att kyrkan skall finnas. Därmed anser intervjupersonen att kostnad per 
gudstjänstbesökare är ett missvisande mått. Det ligger mycket i vad 
respondenten säger, men trots att måttet inte säger allt kan det ändå vara 
bra att ha med. Helt uttömmande nyckeltal är förmodligen i de närmaste 
omöjligt att ta fram. Det kommer alltid att finnas vissa aspekter som 
nyckeltalet inte förmår att ta hänsyn till. Genom kombinationen av de olika 
nyckeltalen, kan ändå en relativt övergripande bild av Svenska kyrkans 
verksamhet erhållas. 
 
Nöjdkundindex var en något olämplig benämning på nästa nyckeltal. Den 
korrekta termen på det som avses borde snarare vara nöjdmedlemindex. 
Respondenternas åsikter om detta mått går isär. Någon sade att kyrkan inte 
är till för att göra medlemmarna nöjda, ett par andra att antal utträden kan 
vara ett tecken på hur nöjda medlemmarna är, medan ytterligare andra 
tyckte att nöjdmedlemindex är ett bra nyckeltal. Statistik för antal utträden 
tas i dagsläget fram av Svenska kyrkan på central nivå. Det kan säkerligen 
vara bra att även ha med antal utträden, antingen i flerårsöversikten eller i 
måluppfyllelseräkningen, då dessa data ändå måste tas fram. 
Nöjdmedlemsindex är dock ett mer komplett nyckeltal som ger mer 
detaljerad information och därför inte kan ersättas helt av antal utträden. 
Av nöjdmedlemsindex kan utläsas hur nöjda medlemmarna är med 
nuvarande verksamhet, samt vad medlemmarna är nöjda med och vad de 
ogillar. Ett lågt nöjdmedlemindex kan också vara en varningssignal. Det 
kanske är möjligt att fånga upp de medlemmar som inte är nöjda, innan det 
går så långt att de väljer utträde. På så sätt är nöjdmedlemindex 
förebyggande, något som inte är fallet med antal utträden.  
 
En respondent sade sig ha varit inne på att samfälligheten borde göra 
marknadsundersökningar för att ta reda på vad medlemmarna efterfrågar. 
Denne tyckte att kyrkan är mer av en medlemsförening idag och till följd 
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av detta bör medlemmarna ha ett större inflytande. Om kyrkan liknas vid en 
förening verkar det mer självklart att medlemmarna får vara med och 
påverka. Medlemsantalet är viktigt för överlevnad på sikt och då känns det 
skäligt att verksamheten anpassas efter medlemmarnas önskemål. Enligt 
Godfrey (1999) kan det inte i en situation där parterna är nyttomaximerare, 
förutsättas att agenten handlar i enlighet med vad som är bäst för 
huvudmannen, det vill säga ökar dennes välfärd. Att en av de intervjuade 
hävdade att kyrkan inte är till för att göra medlemmarna nöjda kan ses som 
ett tecken på att huvudmännen och agenterna ibland har olika intressen.  
 
Det tredje nyckeltalet i måluppfyllelseräkningen är medarbetarindex. Ett 
par respondenter tar upp att det idag existerar andra sätt att mäta sådant 
som rör medarbetarna. Någon nämner sjukskrivningstal som finns i not i 
årsredovisningen. Återigen kan sägas att medarbetarindex är ett bredare 
mått som inbegriper fler aspekter. En annan intervjuperson framför att det 
hålls medarbetarsamtal varje år. Vid dessa tillfällen skulle medarbetarindex 
kunna mätas genom att personalen får sätta siffror på vissa frågor. En 
synpunkt som kom fram under intervjuerna var att det är tveksamt om en 
medarbetarundersökning med dåligt utfall skulle tas in i årsredovisningen. 
Det kanske är tillräckligt att använda måttet internt menar respondenten. 
Denna synpunkt är väl värd att fundera över. Dock kan det vara intressant 
för användarna av årsredovisningen att se hur personalen uppfattar Svenska 
kyrkan som arbetsplats. Eftersom kyrkan inte är utsatt för konkurrens i 
någon större utsträckning, borde informationen inte heller vara speciellt 
känslig.  
 
Intervjupersonerna har skilda uppfattningar om huruvida ideellt arbetade 
timmar är lätt eller svårt att mäta. Någon säger att personer som arbetar 
oavlönat inte registreras och därför skulle det vara i det närmaste omöjligt 
att ta fram nyckeltalet. Svårigheten att mäta kan inte anses tillräckligt för 
att utesluta måttet. Inom Svenska kyrkan, liksom i de flesta andra 
organisationer, har vissa personer en ganska konservativ syn på saker. Det 
är allmänt vedertaget att många människor upplever förändringar som 
besvärliga och hellre vill arbeta som de alltid har gjort. Stöd för detta går 
att finna hos Artsberg (2003) som menar att institutionell teori kan förklara 
varför det är svårt att förändra redovisningen. Det borde vara möjligt att be 
de personer som arbetar ideellt inom kyrkan att anteckna ideellt arbetade 
timmar då de själva har den bästa uppfattningen om hur mycket de arbetar. 
Sedan krävs det viss sammanställning av uppgifterna och detta fordrar 
resurser. Dock kan det kanske vara värt att lägga resurser här, då flera 
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respondenter tror att ideellt arbete kommer att bli alltmer betydelsefullt för 
Svenska kyrkan framöver, i takt med att ekonomin försämras.  
 
Vid jämförelser mellan olika samfälligheter kan ideellt arbetade timmar 
vara ett viktigt nyckeltal. Att en samfällighet har lägre personalkostnader 
än en annan kanske ibland beror på att den samfälligheten har fler personer 
som jobbar ideellt.  Under rubrik 4.3.2 nämndes att en nyhet i 
branschanpassningen för 2004 är att de anställda som uppburit ersättning 
understigande ett halvt prisbasbelopp inte skall medräknas i medeltalet 
anställda. Dessutom skall deras ersättning ej tas med i uppgiften om löner 
och arvoden. Detta verkar vara ett försök att separera ordinarie anställda 
från dem som kanske arbetar i det närmaste ideellt med endast en blygsam 
ersättning. Det ger dock inte hela bilden, då det troligen också finns 
personer som inte uppbär någon ersättning alls. Även om nyheten är ett 
steg i rätt riktning, vore det lämpligt att försöka ge en helhetsbild av de 
ideellt arbetade timmarna. Innan detta kan ske måste definitionen av ideellt 
arbete vara tydlig. Det kan diskuteras om ideellt arbete betyder att arbeta 
helt utan ersättning eller om även de som får ersättning under ett halvt 
prisbasbelopp skall medräknas. 
 
Kostnad per utbildningstimma föranledde inte så många kommentarer från 
de intervjuade. Två stycken sade dock att utbildning vanligen sker med 
vissa intervaller. Om så är fallet, kan nyckeltalet bli något missvisande. 
Detta är värt att fundera över och likaså vilken utbildning som åsyftas med 
detta nyckeltal. En möjlighet skulle kunna vara att dela upp måttet i två, ett 
för personalens utbildning och ett för konfirmandutbildning. På så sätt blir 
det tydligare och mer jämförbart mellan åren. Konfirmandutbildningen 
borde inte variera så mycket i omfattning från år till år och när det gäller 
personalens utbildning blir det kanske nödvändigt att kommentera siffran 
ytterligare. 
 
C. Förslag på nyckeltal och övriga synpunkter på modellen 
Ett förslag på nyckeltal från en enskild respondent var deltagande i 
kyrkovalet. Detta nyckeltal kan säkerligen vara intressant, men ett problem 
är att kyrkoval endast hålls vart fjärde år. Under förutsättning att fem år 
inkluderas i flerårsöversikten och måluppfyllelseräkningen kan dock siffran 
för föregående kyrkoval utläsas. Detta nyckeltal kan också vara ett 
ytterligare komplement till nöjdmedlemindex, då det indikerar 
medlemmarnas engagemang i kyrkliga frågor. En annan idé som lades fram 
av en intervjuperson var totala kostnader per invånare eller medlem. 
Kostnader och antal medlemmar finns det siffror på redan idag och det 
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skulle således inte föranleda större arbetsbörda att ta med detta nyckeltal. 
Ett eget nyckeltal för musikverksamheten rekommenderades av en 
respondent. Detta förslag kändes bra, då en annan intervjuperson sade att 
musik lockar mycket folk till kyrkan. Exempel på lämpliga nyckeltal skulle 
kunna vara antal timmar musikverksamhet och antal deltagare i 
körverksamhet. Dessa två mått kompletterar varandra och ger troligen en 
bra bild av den kyrkliga enhetens musikverksamhet. Barnverksamhet var 
ett annat förslag på nyckeltal och det kan förvisso vara lika intressant som 
till exempel konfirmationer och bröllop. Antal timmar barnverksamhet 
skulle kunna spegla barnverksamheten.  
 
Det är möjligt att vissa av de föreslagna nyckeltalen kan kännas hotfulla. 
Detta gäller kanske framförallt kostnad per gudstjänstdeltagare. Om ett 
sådant nyckeltal räknas fram, blir det tydligt hur mycket gudstjänsten 
faktiskt kostar i förhållande till antal besökare. Det skulle kunna vara så att 
församlingar med en väldigt hög kostnad per gudstjänstbesökare upplever 
hot om sammanslagningar, något som verkar skapa en del motsättningar 
inom Svenska kyrkan. Det är då möjligt att de inte vill publicera en hög 
siffra i årsredovisningen, men återigen skall poängteras att måttet inte är ett 
underlag för att slå samman församlingar. En respondent sade att det är 
tveksamt om en medarbetarundersökning med dåligt utfall skulle 
inkluderas i årsredovisningen, så även detta nyckeltal kan upplevas som 
jobbigt. Ett alternativ skulle kunna vara att endast ha dessa nyckeltal för 
internt bruk. Frågan är dock om detta skulle hjälpa, eftersom de interna 
intressenterna troligen kan få tag i uppgifterna och då kan exempelvis 
sammanslagningar ändå bli aktuellt. Som tidigare berörts, borde det 
möjligen vara lättare för Svenska kyrkan, än ett vinstdrivande företag, att 
lämna känslig information i årsredovisningen. Uppgifterna skulle således 
inte behöva undanhållas medlemmarna. Kanske upplevs det dock mer 
hotfullt att de interna intressenterna får tag i informationen. Om så är fallet 
måste något göras åt saken, eftersom det borde gynna alla att Svenska 
kyrkan som helhet fungerar på bästa tänkbara sätt. Ibland tänker personerna 
inom varje enskild enhet måhända mer på enhetens bästa än på Svenska 
kyrkan som helhet. Godfrey et al (1999) förklarar detta med att agenten 
handlar i enlighet med vad som är bäst för denne. Detta är olyckligt, då 
Svenska kyrkan är en och samma organisation och alla borde arbeta 
tillsammans för att verksamheten skall bli så bra som möjligt. 
 
En annan aspekt som är värd att nämna är kostnaderna för framtagandet av 
nyckeltalen. Det är ofrånkomligt att dessa nya mått skulle medföra ökade 
kostnader allt annat lika. Därför är det positivt med nyckeltal, vilka baseras 
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på siffror som redan idag tas fram eller sådana som medför låga 
mätkostnader. Vissa av nyckeltalen i den alternativa redovisningsmodellen 
kräver att ny information tas fram. Frågan är om det är värt att ta fram än 
mer uppgifter, då det tidigare konstaterats att Svenska kyrkans 
årsredovisning har relativt få användare. Flera av de föreslagna nyckeltalen 
skulle även kunna användas för styrning inom Svenska kyrkan. Således 
skulle nyckeltalen inte bara bli en redovisningsprodukt, utan de har ett 
bredare användningsområde. Detta är ett argument för att det kanske trots 
allt är värt en ökad kostnad för att få fram mått som är bättre lämpade för 
Svenska kyrkans verksamhet.  
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7 SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien lett fram till, utifrån 
vad som framkommit i det analytiska kapitlet. De tre uppställda 
problemformuleringarna besvaras under varsin rubrik. Den första frågan 
anses emellertid vara delvis besvarad redan genom empiriavsnittet. 
 

7.1 Hur ser redovisningen i Svenska kyrkan ut och 
varför? Finns det några specifika 
redovisningsproblem? 

 
Svenska kyrkans enheter har årsredovisningar som i stor utsträckning liknar 
vinstdrivande företags. Detta kan förklaras med att kyrkan måste följa 
Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Genom Kyrkoordningen ställs 
dock högre krav än i ovan nämnda lagar, vilket innebär att även de enheter 
som inte omfattas av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen ställer upp 
en årsredovisning samt inkluderar en kassaflödesanalys. 
Branschanpassningen kan ses som ett hjälpmedel för efterföljandet av dessa 
lagar och regleringar, då den ger mer utförlig och konkret information om 
hur redovisningen skall se ut. Denna efterlevs i relativt stor utsträckning, 
framförallt i samfälligheterna. Deras årsredovisningar är ganska enhetliga, 
medan stiftens är mer olika. Skillnaderna ligger främst i att vissa stift väljer 
att inkludera ytterligare information, utöver den som föreskrivs i 
branschanpassningen. Andra olikheter är till exempel att vissa stift inte 
redovisar alla de föreskrivna nyckeltalen och noterna. 
 
I de kyrkliga enheternas balans- och resultaträkningar återfinns en del 
poster som är specifika för Svenska kyrkan. På samfällighetsnivå kommer 
de huvudsakliga intäkterna från kyrkoavgiften och begravningsavgiften. 
Andra typiska intäktsposter är olika bidrag, gåvor och kollekter. Stiften, 
med undantag för Visby, har också kyrkoavgiften som den största 
intäktskällan. De får också mycket bidrag från det ekonomiska 
utjämningssystemet. Detta system är, liksom balanskravet, ytterligare 
exempel på sådant som är utmärkande för Svenska kyrkan. 
 
Det största problemet verkar vara att redovisningen är för detaljrik och 
komplicerad. All den information som ingår i årsredovisningen är inte helt 
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relevant för Svenska kyrkan, framförallt om det beaktas att få intressenter 
verkar ta del av den. 
 

7.2 I vilken grad överensstämmer Svenska kyrkans 
övergripande mål med det som mäts i 
redovisningen? 

 
Svenska kyrkans övergripande mål är att likställa med vad som står skrivet 
i Kyrkoordningen, det vill säga fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission. Denna information kan delvis utläsas ur 
verksamhetsberättelsen. Branschanpassningen stadgar att 
verksamhetsberättelsen skall vara ett separat dokument, men trots detta 
väljer två stift att inkludera denna i årsredovisningen. Majoriteten av 
resterande stift har dock med liknande information. Ingen av de undersökta 
samfälligheterna tar upp något som kan liknas vid en verksamhetsberättelse. 
På stiftsnivå verkar intentionerna finnas att mäta Svenska kyrkans 
övergripande mål i årsredovisningen. Detsamma kan inte sägas om 
samfälligheterna. Svenska kyrkan som helhet förefaller således inte sträva 
efter att mäta de fyra målen i redovisningen. Förklaringar till detta kan vara 
att målen är svåra att mäta. Det är problematiskt att sätta siffror på den typ 
av verksamhet som kyrkan bedriver. Dessutom föreskriver inte 
branschanpassningen att dessa mål skall mätas i redovisningen.  
 

7.3 Är det möjligt att utveckla en redovisningsmodell 
som är bättre lämpad för Svenska kyrkan och hur 
skulle den i sådana fall kunna se ut? 

 
Alla respondenter med undantag för en, är positiva till delar av den 
föreslagna redovisningsmodellen.  
 
A. Restriktioner 
Inom Svenska kyrkan existerar inte så mycket öronmärkta pengar som 
inledningsvis förmodades. På samfällighetsnivå utgör dock 
begravningsverksamheten en stor intäktspost, cirka 15 procent, belagd med 
restriktioner, vilket innebär att storleken på de öronmärkta pengarna blir 
större än på stiftsnivå. Öronmärkta bidrag, gåvor och kollekter uppgår 
endast till begränsade belopp och har därmed ingen större påverkan på 
redovisningen. Begravningsavgiftens storlek gör det relevant att inkludera 
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restriktioner i den alternativa redovisningsmodellen, i alla fall på 
samfällighetsnivå. Begravningsverksamheten blir därigenom också mer 
överskådlig jämfört med hur den ser ut i redovisningen i dagsläget. 
 
B. Saldobegreppet 
Ordet saldo kan inte anses lämpligt, eftersom flera respondenter förknippar 
det med balansräkningen. Intervjupersonerna uppfattar inte heller att ordet 
resultat är förknippat med att sträva efter maximal vinst. Dessutom tycker 
de att resultatbegreppet gör det lättare för utomstående att sätta sig in i 
Svenska kyrkans räkenskaper. Några av de intervjuade påpekar dock att det 
är bra att byta ut ordet resultat mot något annat mer neutralt. Det verkar 
vara det alternativa ordvalet som de flesta ställer sig frågande till. 
Säkerligen kan det finnas andra ord som är mer neutrala, utan att medföra 
associationer till balansräkningen, men detta har inte undersökts i denna 
uppsats. Därmed förkastas användandet av ordet saldo i modellen och 
resultatbegreppet återinförs. 
 
C. Icke-ekonomiska nyckeltal 
Merparten av intervjupersonerna är positiva till den föreslagna 
flerårsöversikten och måluppfyllelseräkningen. Dock ser de en del problem 
med mätningen av vissa nyckeltal. Det är viktigt att poängtera att enhetliga 
definitioner av de ingående nyckeltalen är en förutsättning för att 
informationen skall vara meningsfull. Inget mått har föranlett något större 
motstånd. Till följd av detta inkluderas samtliga nyckeltal i den slutliga 
redovisningsmodellen, emellertid döps nöjdkundindex om till 
nöjdmedlemindex. Måtten är framförallt tillämpliga på samfällighetsnivå. 
Stiften skall dock främja församlingarnas verksamhet som ingår i 
samfälligheterna, så det är inte uteslutet att nyckeltalen kan komma till 
användning även där.  
 
De flesta av respondenternas förslag på ytterligare nyckeltal tas också med 
i modellen. Följaktligen ingår tolv respektive sex nyckeltal, där de 
nytillkomna är: totala kostnader per medlem, antal timmar 
musikverksamhet, antal deltagare i körverksamhet samt antal timmar 
barnverksamhet. Det bör poängteras att dessa förslag inte har testats.  
 
Den alternativa redovisningsmodellen ser därmed ut enligt följande: 
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RESULTATRÄKNING 
 
 
Belopp    Not ÅR X2 ÅR X1__ 
 
Intäkter med restriktioner 
-     X X 
-     X X 
Summa intäkter med restriktioner   X X 
 
Kostnader med restriktioner  
-     X X 
-     X X 
Summa kostnader med restriktioner  X X 
______________________________________________________________________ 
RESULTAT MED RESTRIKTIONER (A)      X     X 
 
 
Intäkter utan restriktioner 
-     X X 
-     X X 
Summa intäkter utan restriktioner   X X 
 
Kostnader utan restriktioner 
-     X X 
-     X X 
Summa kostnader utan restriktioner  X X 
______________________________________________________________________ 
RESULTAT UTAN RESTRIKTIONER (B)      X     X 
 
 
VERKSAMHETSRESULTAT (A+B)      X      X 
 
Finansiella poster 
Finansiella intäkter    X X 
Finansiella kostnader    X X 
______________________________________________________________________ 
RESULTAT FINANSIELLA POSTER (C)      X     X 
 
 
ÅRETS RESULTAT INKL. RESTRIKTIONER  
(A+B+C)     X     X 
 
+/- resultat med restriktioner (A)        X     X 
 
 
ÅRETS RESULTAT (D)       X     X 
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BALANSRÄKNING 
 
TILLGÅNGAR 
 
Belopp    Not ÅR X2 ÅR X1__ 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
-     X X 
-     X X 
Summa materiella anläggningstillgångar  X X 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
-     X X 
-     X X 
Summa finansiella anläggningstillgångar  X X 
____________________________________________________________ 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      X     X 
 
 
RESTRIKTIONSTILLGÅNGAR    
-     X X 
-     X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA RESTRIKTIONSTILLGÅNGAR      X     X 
 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
-     X X 
-     X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      X     X 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR       X     X 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Belopp    Not ÅR X2 ÅR X1__ 
      
EGET KAPITAL 
- 
Balanserat resultat utan restriktioner   X X 
Årets resultat utan restriktioner (D)   X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA EGET KAPITAL        X     X 
 
RESTRIKTIONSKAPITAL 
- 
Balanserat resultat gällande medel med restriktioner X X 
Årets resultat gällande medel med restriktioner (A)  X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA RESTRIKTIONSKAPITAL      X     X 
 
AVSÄTTNINGAR 
-     X X 
-     X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA AVSÄTTNINGAR       X     X 
 
SKULDER 
Långfristiga skulder 
-     X X 
-     X X 
Summa långfristiga skulder   X X 
 
Restriktionsskulder 
-     X X 
-     X X 
Summa restriktionsskulder   X X 
 
Kortfristiga skulder 
-     X X 
-     X X 
Summa kortfristiga skulder   X X 
______________________________________________________________________ 
SUMMA SKULDER        X     X 
 
SUMMA EGET KAPITAL, RESTRIKTIONS- 
KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     X     X 
 
Ställda säkerheter    - - 
 
Ansvarsförbindelser    - - 
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FLERÅRSÖVERSIKT 
 
           Not ÅR X4    ÅR X3    ÅR X2    ÅR X1 
 
Antal kyrkotillhöriga i % av antal invånare     
 
Antal döpta i % av antal nyfödda  
 
Antal gudstjänster  
 
Antal gudstjänstbesökare  
 
Antal konfirmationer 
 
Antal bröllop 
 
Antal begravningar  
 
Utbildningstimmar  
 
Antal deltagare i utbildning 
 
Antal timmar musikverksamhet 
 
Antal deltagare i körverksamhet 
 
Antal timmar barnverksamhet 
 
 

MÅLUPPFYLLELSERÄKNING 
 
             Not ÅR X4    ÅR X3    ÅR X2    ÅR X1 
 
Kostnad per gudstjänstbesökare   
 
Totala kostnader per medlem 
 
Nöjdmedlemindex 
 
Medarbetarindex 
 
Ideellt arbetade timmar 
 
Kostnad per utbildningstimma 
 

Figur 5 Slutlig alternativ redovisningsmodell
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8 METODREFLEKTION 
 
I det följande kapitlet reflekteras över de metoder som legat till grund för 
uppsatsen genomförande. 
 

8.1 Generaliserbarhet 
 
Det vardagliga livet präglas av generalisering som sker mer eller mindre 
spontant. Med utgångspunkt i tidigare erfarenheter av personer och 
situationer uppstår förväntningar om vad som kommer att hända under 
liknande omständigheter. Fallstudier och intervjuundersökningar kritiseras 
ofta för att det inte går att generalisera utifrån resultatet på grund av att 
respondenterna är för få. Historiskt sett finns det dock inom många 
forskningsinriktningar banbrytande studier som har sin grund i ett eller 
fåtalet fall. (Kvale, 1997) Enligt Merriam (1994) är generalisering i 
statistiskt avseende inte syftet med kvalitativ forskning och därför är det 
heller inte en nödvändighet.  
 
Redovisningen inom Svenska kyrkan är omgiven av en rad olika 
regleringar. Till följd av detta blir redovisningen relativt likartad i de 
kyrkliga enheterna. På stiftsnivå har en totalundersökning av 
årsredovisningarna genomförts, vilket betyder att en generell bild av hur 
redovisningen ser ut, har erhållits. Då antalet samfälligheter är betydligt 
större, var ett mindre urval nödvändigt. På grund av detta är det inte möjligt 
att generalisera i samma utsträckning för denna nivå. Dock kan poängteras 
att de undersökta årsredovisningarna på samfällighetsnivå innehöll i stort 
sett samma information. Detta, tillsammans med den omfattande 
regleringen, gör det troligt att årsredovisningarna för andra samfälligheter 
är snarlika. 
 
Vad gäller den alternativa redovisningsmodellen, så har liknande åsikter 
givits från respondenterna. Det är således troligt att närbesläktade svar 
skulle erhållas även från andra berörda personer inom Svenska kyrkan. För 
att till fullo kunna avgöra huruvida den alternativa redovisningsmodellen är 
bättre lämpad för Svenska kyrkan, krävs kanske mer än sju intervjuer, 
vilket tyvärr inte har rymts inom tidsramen för denna studie. 
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8.2 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är relaterade till varandra, vilket utesluter ensidigt 
fokus på det ena av dessa två (Patel och Davidsson, 1994). Lekvall och 
Wahlbin (2001) ger följande definition av validitet: 
 

”Validiteten har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mäter den 
egenskap man avser att mäta.” 

Källa: Lekvall och Wahlbin, 2001, s.304. 
 
Vidare menar dessa författare att det är omöjligt att till fullo avgöra om den 
använda mätmetoden verkligen är valid. Till buds för att bedöma 
validiteten står istället mer eller mindre subjektiva grunder. Närmast 
identiska begreppsförklaringar står att finna i Wallén (1996) samt Svenning 
(1999). 
 
Respondenterna som valts ut för intervjuer, arbetar alla med ekonomifrågor 
inom Svenska kyrkan. Innan intervjuerna genomfördes, granskade två 
utomstående personer intervjuguiden, för att säkerställa att inga oklarheter 
förekom. Vid intervjutillfället gjordes bandupptagningar för att undvika 
missförstånd, dock ville två av de intervjuade inte bli inspelade. De 
inspelade intervjuerna transkriberades och skickades till respondenterna för 
godkännande. Även anteckningarna från de två intervjuer som inte 
bandades, har godkänts av intervjupersonerna. Kombinationen av data, det 
vill säga årsredovisningar och intervjuer, tillsammans med ovan nämnda 
åtgärder, har medfört att validiteten ökat.  
 
Begreppet reliabilitet avser att resultaten skall vara tillförlitliga. Med detta 
menas att två undersökningar med samma syfte och metoder skall ge i stort 
sett samma resultat, under förutsättning att de genomförs i en population 
där ingenting har förändrats. (Svenning, 1999) Liknande resonemang förs 
av Lekvall och Wahlbin (2001) som skriver att reliabilitet har att göra med 
hur väl den valda mätmetoden kan motstå påverkan av tillfälligheter i 
undersökningssituationen.  
 
Respondenterna hade inga problem att förstå de uppställda frågorna, utan 
de flesta svarade likartat. Detta tyder på att det inte förelåg några oklarheter 
gällande frågans betydelse. Dock var intervjuerna relativt ostrukturerade, 
vilket innebär att respondenterna kunde svara fritt. I och med att inga fasta 
svarsalternativ uppställts, borde svaren kunna variera något vid ett annat 
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intervjutillfälle. På stiftsnivå har samtliga enheters årsredovisningar 
undersökts, vilket medför att reliabiliteten kan klassas som relativt hög. När 
det gäller samfälligheter har endast tre stycken studerats, på grund av detta 
är troligen reliabiliteten lägre för denna kyrkliga nivå, men den bedöms inte 
äventyra uppsatsens berättigande. 
 

8.3 Intervjuareffekt och skevhet 
 
Som tidigare beskrivits under 2.3.3 finns en rad faror med intervjuer som 
metod. En av dessa är att intervjuaren blott genom sin närvaro påverkar de 
erhållna svaren i en viss riktning. Detta kan ske genom att respondenten 
svarar på det sätt som denne upplever att intervjuaren önskar. I en sådan 
situation behöver inte intervjuaren göra någonting felaktigt, utan faktorer 
som kön, etnicitet och ålder kan ha påverkan. En annan risk är att forskaren 
verkligen styr intervjupersonens svar genom att uttrycka uppskattning eller 
missnöje med exempelvis kroppsspråket. Ytterligare ett problem kan vara 
att intervjuaren tolkar svaren på ett oriktigt sätt. (Svenning, 1999) Detta kan 
ge upphov till en skevhet i resultaten, som är i det närmaste omöjlig att 
undvika. Medvetenhet om att problemet existerar är dock en bit på vägen. 
(Bell, 2000) 
 
Genom vetskapen om dessa svårigheter har intervjuareffekten i denna 
studie delvis kunnat undvikas. Frågorna som ställts har inte behandlat 
särskilt känsliga ämnen, vilket troligen gjort att respondenterna kunnat tala 
relativt fritt. Personliga erfarenheter kan ha påverkat resultatet i viss mån, 
men då författarnas förförståelse inom ämnet är begränsad är problemet 
förmodligen inte av avgörande vikt. Det har inte varit möjligt att 
fullständigt undvika intervjuareffekten, men medvetenhet om fenomenet 
har funnits i intervjusituationen.  
 

8.4 Empiriska data 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det två problem med sekundärt 
material, jämförbarhet och tillförlitlighet. Alla empiriska data i uppsatsen är 
som tidigare nämnts primära, varvid dessa problem inte borde uppstå. I 
fråga om årsredovisningarna kan det ändå finnas anledning att kommentera 
jämförbarhet och tillförlitlighet, då det inte råder enighet om att dessa 
verkligen är att klassa som primärdata. Att Svenska kyrkan måste följa 
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Bokföringslagen och Årsredovisningslagen kan anses öka såväl 
jämförbarhet som trovärdighet. Det finns emellertid en risk för att all 
relevant information inte ingår i årsredovisningen och detta kan inte 
externa intressenter kontrollera. Detta är av mindre vikt, då denna studie 
delvis syftar till att undersöka hur redovisningen i Svenska kyrkan ser ut. 
Huruvida den existerande informationen är tillförlitlig eller ej, har således 
inte någon betydelse för denna undersökning. 
 

8.5 Källdiskussion 
 
Referensramen i denna uppsats bygger på lagar, regleringar och 
rekommendationer, vilket enligt Artsberg (2003) är att betrakta som 
primärt material. Trovärdigheten i dessa får därmed bedömas vara hög. 
Även litteratur på redovisningsområdet ingår i referensramen. När lämpliga 
teorier återfunnits, har originalkällan till dessa använts i största möjliga 
utsträckning, vilket får anses ha minskat risken för feltolkningar. 
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9 FÖRSLAG TILL VIDARE 
FORSKNING 

 
I avsnittet ges förslag på vidare forskning, utifrån de lärdomar som 
uppsatsen fört med sig. 
 
Svenska kyrkans redovisning är ett till stora delar outforskat område. 
Bristen på tidigare studier inom området, tillsammans med Svenska 
kyrkans komplexa organisation har medfört omfattande förstudier till 
denna uppsats. Förhoppningen är att denna studie skall väcka incitament till 
ytterligare undersökningar och kanske kan den då underlätta förståelsen för 
Svenska kyrkans verksamhet ur ett redovisningsperspektiv.  
 
Flerårsöversikten och måluppfylleseräkningen som ingår i den alternativa 
redovisningsmodellen, var majoriteten av respondenterna positiva till. Att 
mäta de ingående nyckeltalen kan dock vara ett problem, bland annat på 
grund av att enhetliga definitioner saknas. Ett förslag på vidare studie 
skulle därför kunna vara att ta fram definitioner för nyckeltalen och även 
utreda mer detaljerat vilka nyckeltal som är lämpliga för Svenska kyrkan 
att mäta. 
 
Någonting som är specifikt för Svenska kyrkan är prästlönetillgångarna 
som förvaltas av stiften. Dessa har fått begränsat utrymme i denna uppsats, 
eftersom de avser att ge största möjliga avkastning. Förevarande 
undersökning fokuserar på att studera Svenska kyrkans icke-vinstdrivande 
verksamhet. Således skulle det kunna vara intressant att fördjupa sig i 
redovisningen av prästlönetillgångar.  
 
I och med denna studie har det uppdagats att Svenska kyrkan brottas med 
en del styrproblem. Flera respondenter har gett uttryck för intressanta 
tankar som inte passar denna studies syfte, utan snarare kan hänföras till 
området ekonomisk styrning. Ett förslag på vidare forskning skulle till 
exempel kunna vara hur alla intressenter inom Svenska kyrkan kan styras 
mot samma mål. 
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Bilaga 1, Begreppsdefinitioner 
 
Balanskrav 
Detta krav innebär att budgeten skall upprättas så att intäkterna minst 
motsvarar kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten 
och ekonomin under budgetåret. Ett års negativa resultat skall regleras så 
att det egna kapitalet i balansräkningen återställs under de närmaste två 
följande åren. Dispens kan endast fullmäktige ge och då bara om synnerliga 
skäl föreligger. (Kyrkoordningen 47 kap. 4-5 §§ och 49 kap. 3-5 §§.) 
 
Ekonomisk utjämning/Utjämningssystemet 
Detta system syftar till att göra en rikstäckande verksamhet möjlig. I det 
ekonomiska utjämningssystemet ingår följande avgifter, alternativt bidrag, 
vilka betalas in till eller fås utav kyrkofonden: 
 

• Utjämningsavgift 
• Inkomstutjämningsavgift/Inkomstutjämningsbidrag 
• Kyrkounderhållsavgift/Kyrkounderhållsbidrag 
• Kyrkotillhörighetsavgift/Kyrkotillhörighetsbidrag 
• Stiftsbidrag  
• Strukturbidrag (ingår i stiftsbidraget från och med år 2005) 
• Glesbygdsbidrag 
• Kyrkobyggnadsbidrag 
• Särskild utjämningsavgift (tillfaller från och med år 2005 stiften) 
• Extra utjämningsbidrag 
 

De flesta bidrag och avgifter baseras på avgiftsunderlaget, vilket är den 
sammanlagda beskattningsbara inkomsten som de avgiftsskyldiga i en 
församling/samfällighet har. (Ekström, 2004) 
 
Alla församlingar/samfälligheter skall betala en utjämningsavgift. Denna 
beslutas av Kyrkomötet och är 0,07 procent av avgiftsunderlaget. Om 
församlingen/samfälligheten ligger över medelavgiftsunderlaget för alla 
Svenska kyrkans församlingar/samfälligheter skall även en 
inkomstutjämningsavgift betalas. Då församlingens/samfällighetens 
avgiftsunderlag ligger under medelavgiftsunderlaget så erhålls istället ett 
inkomstutjämningsbidrag. (ibid) 
 
De församlingar/samfälligheter med fler kyrkotillhöriga per kyrkobyggnad 
än medeltalet i landet skall betala kyrkounderhållsavgift, medan de som 
har färre får kyrkounderhållsbidrag. Församlingar/samfälligheter med 



 

 
 

högre andel kyrkotillhöriga av den totala befolkningen än medelantalet för 
landet skall betala en kyrkotillhörighetsavgift. De som har en lägre andel 
får ett kyrkotillhörighetsbidrag. (ibid) 
 
Stiftsbidrag kan ges till stiften för dess verksamhet och för de särskilda 
bidrag som stiftstyrelserna skall fördela mellan 
församlingarna/samfälligheterna för särskilda behov (strukturbidrag). 
Stifts- och strukturbidragen slås år 2005 samman till ett bidrag, 
stiftsbidraget, som fritt kan disponeras av stiften. Också glesbygdsbidrag 
kan utgå, vilket från och med 2005 sker via stiftet och därför kan ses som 
en del av stiftsbidraget. Stiften kan även få medel som stiftstyrelsen skall 
fördela mellan församlingarna/samfälligheterna som kyrkobyggnadsbidrag. 
Beträffande kyrkobyggnadsbidragen skall Riksantikvarieämbetet ges 
möjlighet att yttra sig över stiftens ansökningar. Den särskilda 
utjämningsavgiften, vilken utgör 50 procent av nettovinsten på 
förvaltningen av prästlönetillgångarna, tillfaller från och med 2005 inte 
längre kyrkofonden utan istället stiften. (ibid) 
  
Kyrkofondens styrelse fastställer bidrag och avgifter, inklusive den 
allmänna och den särskilda utjämningsavgiften. En avräkning sker mot 
intäkterna från kyrkoavgiften. Kyrkofondens styrelse kan också besluta om 
extra utjämningsbidrag till församlingar/samfälligheter och stift, om inte 
utjämningssystemets övriga delar gett en tillfredsställande utjämningseffekt. 
(ibid) 
 
Fullmäktige 
Kyrkofullmäktige, är församlingens högsta beslutande organ. I församlingar 
med endast 500 eller färre röstberättigade , är det dock kyrkostämman som 
har beslutanderätten. En församling som ingår i en samfällighet får överlåta 
beslutanderätten till ett direktvalt kyrkoråd om 
kyrkofullmäktige/kyrkostämman bestämmer detta. I en samfällighet utövas 
beslutanderätten av samfällda kyrkofullmäktige. Det högst beslutande 
organet i stiftet är stiftsfullmäktige. (Ekström, 2004 s. 60 ff) 
 
Församling 
En församling är en kristen menighet. Ordet härstammar från Nya 
Testamentet och kan vara beteckningen på såväl hela den kristna kyrkan 
som de kristna på en viss ort. Som kyrkorättsligt begrepp skiljs mellan 
territoriell församling som är en till de lokala gränserna bestämd kyrklig 
enhet och personell församling som är en enhet eller samfund som 
oberoende av territoriell gemenskap har bildats för religiösa behov. 



 

 
 

(Nationalencyklopedins hemsida, 2005 c) I denna studie används begreppet 
församling i lokal betydelse. 
 
Kyrkoantikvarisk ersättning 
Svenska kyrkan har enligt Kulturminneslagen rätt till viss ersättning av 
staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och 
underhåll av de kyrkliga kulturminnena (Ekström, 2004 s. 40,). Det är 
Svenska kyrkan som fördelar ersättningen. I första hand beslutar 
kyrkofonden hur fördelningen mellan stiften skall se ut. Stiften avgör i sin 
tur fördelningen bland de ingående församlingarna. Först måste dock 
länsstyrelsen ges möjlighet att uttala sig i frågan. (Ekström, 2004) 
 
Kyrkoavgift 
Svenska kyrkans sammanlagda kyrkoavgift på församlings- och stiftsnivå, 
exklusive begravningsavgiften, uppgick år 2003 till 10 miljarder kronor, 
varav 9,5 miljarder kom från församlingarnas kyrkoavgift. 
Begravningsavgiften från medlemmar och icke medlemmar uppgick till 2,4 
miljarder kronor. Den genomsnittliga kyrkoavgiften var 1,19 %, av vilken 
begravningsavgiften och stiftsavgiften utgjorde cirka 0,23 % respektive 
0,04 %. (ibid) 
 
Kyrkofonden   
I verkligheten slutade kyrkofonden att existera i och med Svenska kyrkans 
skiljande från staten. Fondens tillgångar blev då en del av Svenska kyrkans 
tillgångar på nationell nivå. Enligt Ekström (2004) får kyrkofonden idag 
ses som ett namn på de pengar som kommer in till den centrala kyrkliga 
kassan via det ekonomiska utjämningssystemet och det kapital som finns 
på den nationella nivån tack vare kyrkofondens tillväxt. Den så kallade 
kyrkofonden har ansvar för det ekonomiska utjämningssystemet och 
finansieringen av Svenska kyrkans nationella nivå. Fonden har en styrelse 
och ett eget kapitel i Kyrkoordningen, trots att den i inte egentligen inte 
finns längre. (ibid)  
 
Kyrkomötet 
Det högsta beslutande organet inom Svenska kyrkan är Kyrkomötet, vilket 
består av 251 medlemmar. Dessa förtroendevalda väljs genom kyrkliga val 
vart fjärde år. Vid detta tillfälle väljs representanter både till nationell och 
till regional nivå. De tretton biskoparna och ärkebiskopen deltar också i 
Kyrkomötets arbete. Kyrkomötet beslutar i frågor som rör Kyrkoordningen 
och andra frågor av övergripande natur samt budgeten för Svenska kyrkan 
på nationell nivå. Beslut kan dock inte fattas i frågor som faller inom 



 

 
 

församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. (Svenska kyrkans hemsida, 
2005 a) 
 
Pastorat 
Ett pastorat är en indelningsenhet inom Svenska kyrkan. Pastoratet är 
tjänstgöringsområdet för en kyrkoherde och kan innehålla en eller flera 
församlingar. Alla icke-territoriella församlingar utgör ett pastorat. 
(Nationalencyklopedins hemsida, 2005 d) 
 
Samfällighet 
Ekonomisk förvaltning av ett eller flera pastorat (Nationalencyklopedins 
hemsida, 2005 e). 
 
Stift 
Ett kyrkligt förvaltningsområde som styrs av en biskop, eller i vissa fall en 
abbot, kallas även stift (Nationalencyklopedins hemsida, 2005 f). 
 
Stiftsbidrag 
Ett bidrag som stiften får från det ekonomiska utjämningssystemet 
(Ekström, 2004). Se vidare det ekonomiska utjämningssystemet. 
 
Strukturbidrag 
Detta bidrag ingår i det ekonomiska utjämningssystemet och inkluderas 
från och med 2005 i stiftsbidraget (Ekström, 2004). Se vidare det 
ekonomiska utjämningssystemet. 
 
Trossamfund  
Ett trossamfund är en gemenskap för religiös verksamhet, där det ingår att 
anordna gudstjänst. Det finns ingen skyldighet att tillhöra ett sådant och 
vara medlem skall äga rätt att utträda ur samfundet när denna så önskar. 
Vid sidan av svenska kyrkan finns även ett flertal andra trossamfund, i 
första hand de fria evangelistiska samfunden. (Nationalencyklopedins 
hemsida, 2005 g) 
 
Denna definition återfinns även i Lag (1998:1593) om trossamfund. Av 
lagen framgår att Svenska kyrkan är ett trossamfund. Andra trossamfund 
kan också registreras hos den myndighet som regeringen bestämmer under 
förutsättning att de uppfyller de i lagen uppfyllda kraven.  



 

 
 

Bilaga 2, Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
1. Vad innebär ditt arbete? Uppgifter o.s.v.? 
2. Hur länge har du jobbat här? 
3. Har du tidigare erfarenheter från liknande jobb och i så fall vilka? 

 
Övergripande frågor 
4. Ser du några problem med redovisningen som den ser ut idag? 
5. Är det någonting som du skulle vilja ändra på och i så fall vad? 
6. Har det skett förändringar i redovisningen sedan kyrkan kom att omfattas 

av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen och i så fall vilka? 
7. Vad tycker du om att kyrkan omfattas av dessa lagar? 
8. Finns det andra lagar eller inomkyrkliga regleringar som påverkar 

redovisningen och i så fall hur? 
9. Finns det etiska aspekter som påverkar redovisningen och i så fall på 

vilket sätt? 
10. Har ni någon praxis eller uppställda instruktioner för hur redovisningen 

inom Svenska kyrkan skall se ut och om ja hur påverkar detta? 
11. Vilka anser du vara de främsta användarna av kyrkans årsredovisning? 

Anpassas redovisningen till dessa användare och i så fall hur? 
12. Vem/vilka anser du är kyrkans ägare? 
13. Kan du uppskatta hur mycket av de pengar som kyrkan får in som är 

öronmärkta för särskilda ändamål? Påverkar detta redovisningen? 
14. Vad ser du som kyrkans främsta mål? 
15. Tycker du att det som kyrkan står för (d.v.s. målen) speglas i 

redovisningen? Varför/varför inte? 
 
Frågor om modellen 
16. Berätta vad du tycker om modellen. 
17. Vad tycker du om de föreslagna nyckeltalen? Speglar dessa kyrkans mål? 

Har du förslag på andra nyckeltal? 
18. Är det lämpligt att kyrkan räknar ut ett resultat? Vad säger 

resultatbegreppet? Är det bra att gå plus respektive dåligt att gå minus? 
19. Vad tycker du om begreppet ”årets saldo” istället för begreppet resultat? 
20. Vad tycker du om en uppdelning i öronmärkta respektive icke-öronmärkta 

intäkter? Tillför detta något?  
21. Har du förslag på ytterligare saker som skulle förbättra modellen? 



 

 
 

Bilaga 3, Lagar 
 
Allmänna lagar 
 
I Regeringsformen (1974:152) finns bland annat bestämmelser gällande 
religionsfrihet. 
 
Genom att Lag (1998:1593) om trossamfund tillkom, skapades en ny form 
av juridisk person i den svenska rätten, registrerat trossamfund. Flertalet av 
de trossamfund som är verksamma i Sverige idag skall kunna använda 
denna associationsform för sin verksamhet. (Edqvist et al, 2003)  
 

”Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös 
verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.” 

Källa: Lag 1998:1593 2§, 2005. 
 
Lagen innehåller allmänna bestämmelser, främst gällande registrering och 
avgifter. Svenska kyrkan har rätt att få hjälp från staten med bestämmande, 
debitering och redovisning av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan 
samt med att ta in avgifterna.  
 
Kyrkoavgiften finns vidare reglerad i Lag (1999:932) om stöd till 
trossamfund som behandlar hur insamlandet av avgiften skall gå till och 
övrig hjälp med denna. Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om 
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. innehåller 
bestämmelser gällande beräkning och utbetalning av avgifter till 
trossamfundet. 
 
Begravningslag (1990:1147) tar främst upp bestämmelser gällande 
förfarandet kring begravningar.  I nionde kapitlet behandlas 
begravningsavgiften närmare. Det står vilka som skall betala avgiften, hur 
den fastställs, vad som ingår och så vidare.  

 
Fjärde kapitlet i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. redogör för 
kyrkliga kulturminnen. Här finns bestämmelser om hur kyrkobyggnader 
och kyrkotomter skall vårdas och underhållas, exempelvis får sådana 
kyrkobyggnader och –tomter som tillkommit innan utgången av år 1939 
inte väsentligt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Vidare behandlas 
begravningsplatser och vård av dessa samt Svenska kyrkans rätt till viss 



 

 
 

ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband 
med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.  
 
Lagar specifika för Svenska kyrkan 
 
Den långa gemensamma historien som staten och Svenska kyrkan delar, 
motiverar att staten i en speciell lag anger de ramar inom vilka Svenska 
kyrkan skall verka även fortsättningsvis. Som följd av detta kom Lag 
(1998:1591) om Svenska kyrkan till. I denna lag framgår vad som från 
statens sida anses nödvändigt för att Svenska kyrkan skall behålla sin 
grundläggande karaktär. Inom dessa ramar är det sedan upp till Svenska 
kyrkan att själv reglera sina angelägenheter. Lag (1998:1591) om Svenska 
kyrkan handlar om Svenska kyrkans identitet och det stadgas att Svenska 
kyrkan samt dess stift, samfälligheter och församlingar är egna rättssubjekt. 
Dessutom finns regler om exempelvis den organisatoriska uppbyggnaden, 
att den som tillhör Svenska kyrkan måste betala lokal och regional 
kyrkoavgift, den kyrkliga egendomen och rätten att ta del av handlingar. 
(Edqvist et al, 2003) 
 
I Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 
års taxeringar sägs att de särskilda rättsubjekt som avses i 10 § första 
stycket Lag (1998:1592) om införande av lagen om Svenska kyrkan skall 
vid 2001-2010 års taxeringar vara frikallade från skatteskyldighet för 
inkomst och förmögenhet. Viktigt att poängtera är att denna lag som synes 
endast gäller till och med år 2010. Därefter kommer riksdagen att ta ett nytt 
beslut för hur prästlönetillgångarna skattemässigt skall hanteras. 
 



 

 
 

Bilaga 4, Noter enligt KRED 
 
Stiftets noter enligt KRED 
Not 1 Leasing  (BFNAR 2000:4) 
Not 2 Personal (ÅRL 5:18-20, 22-25, BFN R4, BFNAR 2002:9) 
Not 3 Resultat från finansiella investeringar (ÅRL bilaga 2) 
Not 4 Jämförelsestörande poster (RR 4) 
Not 5 Skattemässiga bokslutsdispositioner * 
Not 6 Byggnader och mark (ÅRL 4:3-5, 5:3-4) 
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer (ÅRL 4:3-5, 5:3) 
Not 8 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella  
´ anläggningstillgångar  
Not 9 Andelar i intresseföretag (ÅRL 5:8-9) 
Not 10  Värdepappersinnehav (ÅRL 5:3, KO 47:10, FAR 12, BFN U 99:1) 
Not 11 Långfristiga fodringar (ÅRL 5:3) 
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (ÅRL 3:8) 
Not 13 Kassa och bank (FAR 5) 
Not 14 Obeskattade reserver 
Not 15 Avsättningar (ÅRL 3:8-10) 
Not 16 Långfristig skuld (ÅRL 5:10) 
Not 17 Checkräkningskredit 
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (ÅRL 3:8) 
Not 19 Ställda säkerheter (ÅRL 5:11) 
Not 20 Ansvarsförbindelser 
 
Samfälligheternas och församlingarnas noter enligt KRED 
Not 1 Begravningsverksamhet (Begravningslagen) * 
Not 2 Utdelning från prästlönetillgångar (Lag om Svenska kyrkan 9 §) * 
Not 3 Leasing (BFNAR 2000:4) 
Not 4 Personal (ÅRL 5:18-20, 22-25, BFN R4, BFNAR 2002:9) 
Not 5 Resultat från finansiella investeringar (ÅRL bilaga 2) 
Not 6 Jämförelsestörande poster (RR 4) 
Not 7 Byggnader och mark (ÅRL 4:3-5, 5:3-4) 
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer (ÅRL 4:3-5, 5:3) 
Not 9 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella  
 anläggningstillgångar  
Not 10 Andelar i intresseföretag (ÅRL 5:8-9) 
Not 11 Värdepappersinnehav (ÅRL 5:3, KO 47:10, FAR 12, BFN U 99:1) 
Not 12 Långfristiga fodringar (ÅRL 5:3) 
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (ÅRL 3:8) 
Not 14 Kassa och bank (FAR 5) 



 

 
 

Not 15 Eget kapital * 
Not 16 Obeskattade reserver 
Not 17 Avsättningar (ÅRL 3:8-10) 
Not 18 Långfristig skuld (ÅRL 5:10) 
Not 19 Checkräkningskredit 
Not 20 Gravskötselskuld (Begravningslagen, ÅRL 2:3) * 
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (ÅRL 3:8) 
Not 22 Ställda säkerheter (ÅRL 5:11) 
Not 23 Ansvarsförbindelser 
 
* specifikt för stift respektive samfällighet och församling



 

 
 

Bilaga 5, Stiftens noter i årsredovisningarna 
 
1. Redovisningsprinciper 
2. Kyrkoavgift 
3. Stiftsbidrag 
4. Ekonomisk utjämning 
5. Verksamhetsbidrag 
6. Övriga verksamhetsintäkter 
7. Externa kostnader 
8. Personal 
9. Ersättning till revisorerna 
10. Kostnader för varor,  

 material och vissa  
 köpta tjänster 
11. Övriga verksamhets- 
 kostnader 
12. Ränteintäkter och liknande  
 resultatposter 
13. Resultat från finansiella  
 investeringar 
14. Byggnader och mark 
15. Inventarier, verktyg och  
 installationer 
16. Varulager 
17. Pågående nyanläggning 
18. Värdepappersinnehav 
19. Långfristiga  
 värdepappersinnehav 
20. Kortfristiga placeringar 
21. Långfristiga fordringar 
22. Övriga långfristiga  
 fordringar 
23. Övriga kortfristiga  
 fordringar 
24. Förutbetalda kostnader och  
 upplupna intäkter 
25. Kassa och bank 
26. Eget kapital 
27. Avsättningar 
28. Långfristiga skulder 
29. Kortfristiga skulder 

30. Övriga kortfristiga skulder 
31. Övriga skulder 
32. Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 
33. Andelar i intresseföretag 
34. Betydande inflytande i… 
35. Ansvarsförbindelser 
36. Leasing 
37. Jämförelsestörande poster 
38. Av- och nedskrivningar av  
 anläggningstillgångar 
39. Justeringar 
40. Likvida medel 



 

 
 

 
 
 
 

Stift/ Göte- Härnö- Karl- Lin-       Stock- Sträng- Upp- Visby Väste- Växjö 
noter borg sand stad köping Luleå Lund Skara holm näs sala   rås   

1 finns X X finns finns finns X finns finns X finns finns finns 
2                   X       
3               X   X       
4       X                   
5       X       X           
6 X     X   X   X   X X     
7 X     X   X   X   X X     
8 X X X X X X X X X X X X X 
9     X                     

10                     X     
11           X               
12                   X       
13 X X   X X X   X X     X X 
14 X X X X     X X X X   X X 
15 X X X X X X X X X X   X X 
16                 X         
17       X           X       
18 X     X X     X   X   X   
19   X X       X   X   X     
20   X       X               

 
 
finns = anges före den första noten 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Stift/ Göte- Härnö- Karl- Lin-       Stock- Sträng- Upp- Visby Väste- Växjö 
noter borg sand stad köping Luleå Lund Skara holm näs sala   rås   

21 X     X X X             X 
22                 X         
23             X X X X       
24 X X X X X X X X X X X X X 
25 X     X X     X X X X   X 
26   X X X       X   X       
27 X X X X X X X X X X X X X 
28 X     X     X     X X     
29 X                         
30       X   X X X X   X X X 
31 X                 X       
32 X X X X X X X X X X X X X 
33                       X X 
34       X                   
35                   X   X X 
36     X X               X X 
37   X   X       X       X X 
38 X                   X     
39                   X       
40                   X       

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Bilaga 6, Samfälligheternas noter i årsredovisningarna 
 
 Noter/samfällighet Norrköping Linköping Skeda-Slaka 

Redovisningsprinciper finns finns finns 
Begravningsverksamhet X X X 
Utdelning från prästlönetillgångar X X X 
Leasing   X   
Personal X X X 
Resultat från finansiella investeringar X X X 
Byggnader och mark X X X 
Inventarier, verktyg och installationer X X X 
Pågående nyanläggning och förskott avseende mat. AT X X X 
Andelar i intresseföretag X     
Värdepappersinnehav X X   
Långfristiga värdepappersinnehav     X 
Långfristiga fordringar   X   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter X X X 
Kassa och bank X     
Förändring av eget kapital X X X 
Avsättningar X X X 
Långfristig skuld X X   
Gravskötselskuld X X X 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter X X X 
Ställda säkerheter     X 
Ansvarsförbindelser   X X 
Jämförelsestörande poster     X 



 

 
 

Bilaga 7, Presentation av respondenterna 
 
Conny Nestor är ekonomiansvarig, vilket innebär att han i huvudsak 
arbetar med redovisningen. Han sysslar med bokslut, årsredovisning och 
budget. Conny har arbetat i samfälligheten sedan mars 2000, innan dess 
arbetade han inom en annan församling. Han har hela tiden arbetat inom 
den offentliga sektorn med bland annat revision, ekonomi och 
administration.   
 
Gittan Chesterson arbetar som kyrkokamrer, med huvudansvar för 
redovisningen. Tjänsten innebär även bokslut, budget och en del 
momsredovisning. Gittan har arbetat inom Svenska kyrkan sedan 1968, hon 
började då på ekonomiavdelningen med ansvar för gravskötsel, löner och 
personal. Hennes arbete har varierat mycket under åren men hon har haft 
den tjänst hon har idag sedan cirka 20-25 år tillbaka. Innan Gittan började 
jobba inom det offentliga, arbetade hon på två andra ställen med 
ekonomifrågor. 
  
Göran Norman är ekonomiansvarig, vilket innebär ansvar för den 
allmänna ekonomifunktionen samt penningförvaltningen. Göran började 
arbeta för Svenska kyrkan 1984. Dessförinnan jobbade han inom Finspångs 
kommun i sju år och även en del statligt. Han har också arbetat utanför det 
offentliga, men ej direkt med några ekonomifrågor. 
 
Torsten Schönberg arbetar som kyrkokamrer och är ansvarig för 
redovisning, ekonomi, fastigheter och personal. Han har haft denna tjänst 
sedan juni år 2000. Innan det arbetade han i åtta år med samma uppgifter 
som nu, men i Vreta klosters kyrkliga samfällighet Torsten har även arbetat 
utanför det offentliga med ekonomi- och personalfrågor. 
  
Vivi-Ann Garnvall är stiftskamrer och ansvarig för ekonomisektionen. 
Arbetet innebär budgetering, redovisning och bokslut. Vivi-Ann har arbetat 
inom stiftet sedan 1992, innan dess arbetade hon inom kommun och 
landsting på fyra ställen runt om i Sverige. Vivi-Ann har hela tiden arbetat 
inom det offentliga med ekonomifrågor. 
 
Åke Alm är ordförande i Kyrkonämnden sedan tio år tillbaka. Inom 
nämnden är han även ordförande för fastighetsutskottet, som handlägger 
frågor angående fastigheter i Svenska kyrkan och kyrkogårdsutskottet. 
Inom gemensamma fullmäktige är Åke vice ordförande. Utöver detta har 
han också delat ekonomiskt ansvar för att förvalta likviditeten i 



 

 
 

samfälligheten samt se till att kyrkans förmögenhet inte minskar. Åke har 
varit förtroendeman inom Svenska kyrkan sedan i början i av 70-talet, och 
har då arbetat som revisor, kassör med mera. Han arbetade som lärare på 
gymnasiet ett par år, men gick sedan tillbaka till näringslivet, där han 
jobbade inom samma bank fram till pensionen. 
 
Person X arbetar med ekonomifrågor inom Svenska kyrkan, vilket 
personen har gjort i snart tio år. Personen har yrkeserfarenheter från den 
privata sidan. 
 


