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Bakgrund: I Sverige finns cirka 30 miljoner medlemskap i olika föreningar. De 
sysselsätter cirka 400 000 människor, både genom anställning och ideellt arbete. 
Den totala omsättningen är cirka 100 miljarder kronor per år. 
Redovisningsreglering har bara varit gällande för ideella föreningar sedan 2001 då 
BFL och ÅRL skulle börja följas enligt lag. Fackförbund är en typ av ideell 
förening vars främsta syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i arbetslivet. 
Det är komplicerat att visa prestation och måluppfyllelse i årsredovisningen för ett 
fackförbund genom att följa regler som är avsedda för vinstdrivande 
organisationer. Fackförbundets medlemmar borde exempelvis vara mer 
intresserade av om ersättning från strejkkassan betalats ut än om förbundet 
genererat vinst under året. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur årsredovisningen i fackförbund 
ser ut, vad som påverkar den och hur den skulle kunna göras bättre. 



 
Genomförande: Uppsatsen grundar sig på två delundersökningar vilka är av 
explorativ karaktär. Den första undersökningen bestod i att undersöka tio 
fackförbunds årsredovisningar. Den andra undersökningen baserades på sju 
intervjuer med personer som upprättar årsredovisning för fackförbund. 
 
Resultat: Årsredovisning i fackförbund bör upprättas med jämförbarhet och 
tillförlitlighet i åtanke. En möjlighet att beakta dessa kvalitetskriterier är genom en 
gemensam terminologi och kvantifierbara mål. I dagens fackförbund finns inget 
samarbete på redovisningsområdet inom någon branschorganisation. Istället har 
revisorn stor påverkan på årsredovisningens utformning. Det borde finnas 
utrymme för en eller flera branschorganisatörer att vara delaktiga i utvecklandet 
av god redovisningssed för att åstadkomma en bättre årsredovisning för 
fackförbund. Fokus i årsredovisningen idag ligger på måluppfyllelse för 
medlemmarna men även de förtroendevalda och det omgivande samhället bör 
beaktas vid upprättande av årsredovisning. Författarna föreslår flertalet nyckeltal 
som riktar sig till de tre olika intressentgrupperna. En uppdelning av nyckeltal 
kan ske i klassiska nyckeltal, vilka är nyckeltal som kan jämföras över tiden och 
mellan fackförbund, och unika nyckeltal vilka fokuserar på en avgränsad situation 
i fackförbundet.  
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Abstract 
 
Background: Sweden is a country with 30 million memberships in different non- 
profit organizations. In total these organizations employees about 400 000 people, 
through employment and voluntary work. The complete turnover for non- profit 
organizations is 100 billion Swedish crowns per year. It has only since 2001 been 
compulsory to follow the Swedish account rules BFL and ÅRL. Trade unions are 
one type of non-profit organizations with the main purpose to care for the interest 
of its members concerning their working condition. It is of high complication to 
show the achievements and goal accomplishment of a trade union through its 
annual report, when rules established for profit- organizations are followed. 
Members of a trade union should for example be more interested in information 
that shows if compensation has been paid out for means of a strike than 
information about profit for the year. 
 
Purpose: The purpose of the essay is to describe how annual reports in trade 



unions are presented, what affects them and how it could be presented better. 
 
Method: The essay is based on two parts of investigation, both characterized in an 
explorative approach. The first investigation consists of ten annual reports from 
different trade unions. The second investigation was based on eight interviews 
with people who establish annual reports for trade unions. 
 
Conclusions: Annual reports of trade unions should be established with 
comparability and reliability in mind. A possibility to take these qualitative 
characteristics in consideration is to establish a common use of terminology and 
make goals more quantitative. In trade unions today there is no cooperation 
through any branch organization. Instead the auditor has great influence on the 
design of the annual report. It should be of interest for branch organizations to 
take part of the development of good accounting practice (god redovisningssed) to 
accomplish better annual reports. The focus of an annual report lies on goal 
accomplishment for the members, but also voluntary staff and the ambient society 
should be considered. The authors suggest several key ratios aimed for the three 
different stakeholders. Key ratios could be divided into two different settings; 
Classical key ratios, which are possible to compare over time and between 
different trade unions, and Unique key ratios, which are focusing on separated 
situations in the trade union. 
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1. Inledning 
Kapitlet börjar med att för läsaren skapa en bakgrundsbild för uppsatsen, 
för att vidare komma in i problemdiskussion och problemformuleringar 
som mynnar ut i ett syfte. Slutligen kommer en kort överblick över 
uppsatsens disposition.  

 
1.1 Bakgrund 

”Idéburna organisationer är viktiga aktörer i Sverige. Civilsamhället är en 
källa till både mångfald och förnyelse för hela samhället. I en sfär skild 
såväl från näringsliv och stat som från familjen, kan våra ideella 
organisationer fungera som en visionernas plantskola.”  

Wijkström, 2004, sidan 7 
 
Föreningslivet ligger svenskarna varmt om hjärtat. Det finns cirka 30 
miljoner medlemskap i olika föreningar, vilket i genomsnitt innebär tre till 
fyra medlemskap per svensk. Den ideella sektorn har cirka 125 000 
anställda. Om det icke-avlönade arbetet räknas in motsvarar det ytterligare 
ungefär 300 000 heltidstjänster. (Balans, nr 5 2003) En grov uppskattning 
av ideella föreningars sammanlagda omsättning är 100 miljarder kronor per 
år (Wijkström och Lundström, 2002).  
 
Ideella föreningar ligger organisationsmässigt nära ekonomiska föreningar. 
Ekonomiska föreningar bedriver näringsverksamhet samtidigt som deras 
syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska intresse. (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (PwC), 2004) Följande bild ger ett förtydligande 
över skillnaderna mellan ekonomiska föreningar och ideella föreningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Skillnader mellan ekonomiska och ideella föreningar 
Källa: Öhrlings PwC, 2004, sidan 18 

 
Uppsatsen behandlar fackförbund, som är en ideell förening. Ur tabellen 
ovan kan utläsas att fackförbund främjar medlemmarnas ekonomiska 
intresse men de bedriver inte ekonomisk verksamhet. Fackförbund har ett 

 
Fackförbund Trossamfund, Insaml org. 

Sällskapsföreningar 

 
Ekonomiska Föreningar  

Hemslöjdföreningar 

Främjar medlemmarnas 
ekonomiska intresse 

Ja Nej

Bedriver 
ekonomisk 
verksamhet 

 

Ja 
Nej 
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ideellt syfte men de kan samtidigt främja medlemmarnas ekonomiska 
intresse. Det ideella syftet kan tillexempel gälla att driva frågor för en god 
arbetsmiljö medan det ekonomiska främjandet exempelvis kan handla om 
att sluta löneavtal. 
 
I en artikel i Jusektidningen (2/05) återges resultatet från en undersökning 
gjord på centralnivå, SACO1. Frågeställningen var följande: 

 
 ”Är facket en övervintrad 1900-talsdinosaurie vars dagar är räknade, eller 
har de fackliga organisationerna en framtid?” 

Thorsell, Jusektidningen, 2/05, sidan 7 
 
Undersökningen visar att medlemmarna vill att fackförbunden sköter 
traditionellt fackliga uppgifter såsom att förhandla om löner och 
arbetsmiljön eller uppgifter om jämställdhet. I Sverige finns tre stora 
centralorganisationer som sammansluter olika fackförbund och sluter 
gemensamma avtal för sina medlemsförbund. Dessa är TCO, 
Tjänstemännens Centralorganisation, SACO, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation och LO, Landsorganisationen. TCO har 17 
medlemsförbund och sammanlagt cirka 1,3 miljoner medlemmar. SACO är 
det minsta centralförbundet av dessa tre och sammansluter 26 självständiga 
fackförbund som sammanlagt har cirka en halv miljon medlemmar medan 
LO består av 16 olika medlemsförbund med sammanlagt nära två miljoner 
medlemmar. (TCO a, SACO, LO a/b, 050301)2 
 
Fackförbund och andra ideella föreningar har ingen civilrättslig speciallag. 
Motståndet mot reglering har varit starkt bland de fackliga organisationerna. 
Avsaknad av speciallag innebär inte att fackförbund är rättsligt oreglerade. 
De måste följa exempelvis stadgar, intern praxis och allmän lagstiftning. 
(Hemström, 2000) Den nya bokföringslagen (1999:1078, BFL) som trädde 
i kraft 2001 gäller även för fackförbund. Vidare gör BFL hänvisningar till 
Årsredovisningslag (1995:1554, ÅRL). Bokföringsnämnden (BFN) har 
dessutom gett ut allmänna råd för ideella föreningar tillexempel gällande 
innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning.  

 
God redovisningssed har betydelse vid upprättandet av årsredovisning. Det 
innebär att det är inte enbart vad som står i lagtext som har betydelse för 
årsredovisningen utan även vad som görs i praktiken. ÅRL skall se till att 

                                                 
1 Sveriges Akademikers Centralorganisation 
2 Informationen avser 2004-12-31 



Inledning 
 

3 

intressenternas behov av information från organisationen tillfredsställds. 
Denna lag baseras på EGs fjärde och sjunde bolagsdirektiv. EG-direktiven 
omfattar dock endast aktiebolag och vissa handelsbolag. (Torkelsson och 
Törning, 2000)  

1.2 Problemdiskussion 
Före 2001 fanns det inte någon rättslig reglering speciellt för ideella 
föreningar beträffande deras redovisning. Det var då endast ideella 
föreningar vilka bedrev näringsverksamhet3 som var bokföringsskyldiga. 
Det har medfört att ideella föreningar tidigare har lämnat ekonomisk 
information utifrån föreningens stadgar, uttalanden från centrala förbund 
och praxis. (Lundén och Lindblad, 2002) I ideella föreningars stadgar 
nämns ofta att god redovisningssed skall följas. Det betyder att även innan 
de nya redovisningsreglerna, innefattade ideella föreningar, skulle många 
ändå tillämpa reglerna. Däremot vad det tidigare lättare att anpassa reglerna 
efter föreningarnas behov, exempelvis kunde avsättningar göras utan att 
uppfylla definitionen. (Wernelind, 050210) 
 
FöreningsSparbanken och Öhrlings PwC anordnade 2002 en tävling 
i ”Bästa årsredovisning för ideella sektorn”. Under tävlingen identifierades 
några problemområden för föreningars årsredovisning, bland annat 
information om hur syftet/ändamålet hade uppnåtts i verksamheten under 
året. Ett fåtal föreningar försökte länka ihop siffror med verksamheten. 
(Grahn och Törning, 2003) Ideella föreningar ställs inför problem när de 
skall tillämpa regler som är anpassade för bolag som skall generera vinst. 
De visar inte måluppfyllelse genom en vinst utan genom hur pengarna har 
använts. (Torkelsson och Törning, 2000) Vad säger egentligen 
resultaträkningen om fackförbundets resultat och ställning? Kan resultatet 
istället förmedlas i beskrivande form genom förvaltningsberättelsen? 
Fackförbundens medlemmar torde vara mer intresserade av om ersättning 
från strejkkassan betalades ut än av vinstmått (Grahn och Törning, 2003). 
Strejkkassans storlek åskådliggörs genom eget kapital i balansräkningen. 
Följande problemformuleringar kommer att behandlas i uppsatsen: 
 
Hur ser årsredovisning i fackförbund ut och varför ser den ut som den gör? 
 
Vilka mål har fackförbund och hur presenteras de i årsredovisningen? 
 
Hur kan årsredovisningen i fackförbund bättre presentera måluppfyllelsen? 

                                                 
3 Med näringsverksamhet menas enligt BFL ”all verksamhet som är av ekonomisk natur och av sådan 
karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig” 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur årsredovisningen i fackförbund ser 
ut, vad som påverkar den och hur den skulle kunna göras bättre. 

 
1.4 Avgränsningar 

• Uppsatsen kommer att undersöka fackförbundens årsredovisning på 
förbundsnivå. Eventuell årsredovisning i lokalavdelningar kommer 
således inte att behandlas.  

 
• Uppsatsens infallsvinkel är ur ett producentperspektiv. 

Producentperspektivet blir tydligast vid fallstudierna av de tre 
fackförbunden. Uppsatsens respondenter är med och upprättar 
årsredovisningen. Om ett intressentperspektiv istället hade använts 
skulle användarna ha varit respondenter.  

 
• Årsredovisning i fackförbund är ett brett område. Fokus kommer 

främst att ligga på: förvaltningsberättelse, resultaträkning och eget 
kapital. Mål och måluppfyllelse kommer också att undersökas.  

 
1.5 Disposition 

Dispositionen åskådliggör uppsatsens upplägg och nedan presenteras den i 
figur: 
 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition 

 
Kapitel 2: Metod. I metoden kommer uppsatsens tillvägagångssätt att 
presenteras.  
 
Kapitel 3: Referensram. I referensramen visas uppsatsens teoretiska ramar 
och ”verktyg”. 

2. Metod 3. Referensram 5. Årsredovisning 7. Slutdiskussion 8. Metodreflektion

4. Bakgrund - 
årsredovisning

6. Mål och 
Måluppfyllelse
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Kapitel 4-6: Empiri och analys. I tre kapitel presenteras det material som 
uppsatsens undersökningar har resulterat i med tillhörande analys. 
  

 Bakgrund - årsredovisning 
 Årsredovisning 
 Mål och måluppfyllelse 

 
Kapitel 7: Slutdiskussion. I kapitlet kan utläsas vilken ny kunskap 
uppsatsens arbete har bidragit med. 
 
Kapitel 8: Metodreflektion. Kapitlet åskådliggör författarnas reflektioner 
kring tillvägagångssättet samt förslag på fortsatt forskning. 
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2. Metod 
Metodkapitlet redogör för hur uppsatsen har växt fram, arbetssätt och 
valda metoder. Redovisning av metod skall möjliggöra insyn i hur 
resultatet har uppnåtts.  
 

2.1 Kapitlets disposition 
Uppsatsen kan sägas behandla två olika delundersökningar. Den första 
undersökningen skall kartlägga upprättande av årsredovisning i 
fackförbund. Den andra undersökningen skall utreda fackförbundens mål 
och deras presentation i årsredovisningen. Den andra undersökningen skall 
även undersöka huruvida måluppfyllelsens presentation kan bli bättre. 
Metodkapitlet inleds med de vetenskapliga utgångspunkterna för att sedan 
beskriva uppsatsens framväxt för respektive delundersökning.  
 

2.2 Undersökningarnas startpunkt och 
uppbyggnad - ur ett vetenskapligt angreppssätt 

 
”Syftet med utredningar är främst att utveckla kunskap. Detta sker genom 
att samla in, systematisera, analysera, tolka och dra slutsatser från data och 
information.”  

Lundahl och Skärvad, 1999, sidan 9 
 
Årsredovisningsundersökningen består av att konstatera hur årsredovisning 
ser ut och vad som ligger bakom dess utformning. Målundersökningen 
öppnar upp för, i första hand, tolkning av vad som skulle kunna vara målen 
och hur uppfyllelsen tar sig i uttryck. Det finns inom vetenskapen två 
huvudsakliga inriktningar idag, där den ena kallas positivism och den andra 
hermeneutiken. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskaplig 
forskning och bygger på så kallad ”säker” fakta (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2001). En av positivismens förgrundsgestalter var den 
franske filosofen Auguste Comte. Han hävdade att kunskap om 
verkligheten är något som människan erhåller genom intryck från våra fem 
sinnen, och enligt honom har endast den naturvetenskapliga 
forskningsmetoden vetenskapligt värde. (Carlsson, 1996) Den första 
delundersökningen är främst positivistisk då den består av vad som 
uttryckligen återfinns, och som kan konstateras, i en årsredovisning.  
 
Hermeneutik översätts vanligen med tolkningslära och har sitt ursprung 
inom teologin, genom tolkning av innehållet i bibeltexter. Hermeneutisk 
forskning innebär inte bara ett registrerande och konstaterande av ett 
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beteende, utan går vidare för att försöka förstå vad ett visst beteende 
innebär för de individer som omfattas av en undersökning. Hermeneutisk 
forskning präglas av framförallt kvalitativa studier. (ibid) Den andra 
delundersökningen, vilken behandlar mål och måluppfyllelse, använder 
framförallt ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. 
 
De båda undersökningarna har olika utgångspunkter. Undersökningen av 
årsredovisningarna grundade sig på vad som hittades i empirin utan att ha 
någon särskild teori i åtanke. När en studies utgångspunkt är i empirin och 
det är utgångspunkt för senare teoribildning är det en induktiv metod. Det 
forskningssättet ur vilket teori så småningom byggs upp brukar 
kallas ”upptäckandets väg”. Den induktiva metodens motsats är en 
deduktiv metod som brukar kallas ”bevisandets väg”. (Patel och Davidsson, 
1998) Beträffande mål i fackförbund är utgångspunkten i redan beprövad 
empiri, det vill säga teori, och därmed växer uppsatsen fram ur en deduktiv 
metod. Rent induktiv eller deduktiv är sällan en undersökning och så är inte 
fallet heller här. Exempelvis färgas undersökningarna av författarnas 
förförståelse. När människor tolkar sin omgivning är det nya egentligen 
inte nytt. Personen bär med sig erfarenheter från tidigare dialoger som har 
byggt upp ett ”inre referenssystem”. Förförståelsen behöver inte förvränga 
verkligheten, snarare färgar den verkligheten. Intervju är ett exempel på en 
situation där förförståelse påverkar, i det fallet genom samspelet mellan 
intervjuare och respondent. (Lantz, 1993)  
 

2.3 Kartläggning av årsredovisning 
Genomgång av metodik för granskning av tio fackförbunds årsredovisning. 
 

2.3.1 Tillvägagångssätt – årsredovisningsundersökning 
För att undersöka hur årsredovisning i fackförbund skall se ut och hur den 
faktiskt ser ut behövdes dels instudering på gällande rättslig reglering men 
även en undersökning av fackförbundens årsredovisningar. 
Årsredovisningen är så kallad sekundärdata. Smith (2003) beskriver 
sekundärdata som information som redan är sammanställd och bearbetad. 
Det är ännu viktigare med ett kritiskt förhållningssätt till sekundärdata än 
om det vore data från en primär källa. Källan som lämnar information 
måste kontrolleras så att den passar för ändamålet. (Smith, 2003) Intervjuer 
har i viss mån kompletterat sekundärdata. Intervjuer däremot är primärdata 
och kommer att kommenteras ytterligare under målavsnittet. 
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Vid urvalet av årsredovisningar för att se hur årsredovisningen faktiskt går 
till i praktiken, gjordes ett urval på tio fackförbunds årsredovisningar för 
2003. Undersökta förbund valdes utifrån kriteriet att varje 
centralorganisation skulle vara representerat (LO, SACO och TCO).4  
 
Centralorganisation Fackförbund 
LO Byggnads, Kommunal, Metall samt SEKO 
SACO Jusek samt Läkarförbundet  
TCO HTF, Lärarförbundet, Sif samt Vårdförbundet 

Tabell 2: Urval av fackförbund 
 

2.3.2 Informationshantering – årsredovisningsundersökning 
Årsredovisningarna innehåller såväl siffror som text. Informationen i 
årsredovisningsundersökningen används i första hand för att se hur 
årsredovisningen faktiskt ser ut men också för att få en förståelse för vad 
som kommuniceras i årsredovisningen. Konstaterandet av vad som ingår i 
årsredovisningen, såsom vilka poster som ingår, innebär en kvantitativ 
metod. Den är trots det inte renodlat kvantitativ utan innehåller kvalitativa 
inslag.  
 
Fackförbundens årsredovisning har inte tidigare undersökts i någon större 
omfattning. Det blir en förundersökning som Smith (2003) skulle ha kallat 
explorativ. Han menar att en explorativ undersökning oftast inte är 
intressant att publicera i sig utan intressantare som underlag för vidare 
granskning. Det görs dock ett beskrivande av gällande praxis, vad som 
faktiskt görs och gällande regler. Därför kommer 
årsredovisningsundersökningen till viss del bli beskrivande. 
 

2.4 Mål och måluppfyllelse 
I avsnittet följer en presentation av fallstudien av tre fackförbund för att 
undersöka deras mål och måluppfyllelse. 

 
2.4.1 Tillvägagångssätt - mål och måluppfyllelse 

Uppsatsen behandlar delvis hur årsredovisningen skall upprättas och den 
faktiska tillämpningen, explorativt och beskrivande. Det görs också en 
djupgående undersökning med fokus på ett antal färre fackförbund, 
närmare bestämt tre stycken förbund; Jusek, Metall och Sif. I den mer 
djupgående undersökningen koncentreras kring mål och måluppfyllelse. 
Den undersökningen är av fallstudiekaraktär då det är ett färre antal objekt 
                                                 
4 Se fakta om fackförbunden i Bilaga 1. 
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som studien koncentreras till. En fallstudie ger inte en fullständig 
beskrivning av verkligheten men den ger en indikation på den. Fallstudien 
skiljer sig åt mot den statistiska analysen i form av att utredaren arbetar 
med många variabler hos ett objekt, till skillnad från det senare där 
utredaren arbetar med många objekt men ett fåtal variabler. (Ejvegård, 
2003) Det karaktäriska med en fallstudie är att intresset är riktat mot 
detaljerade och mångsidiga beskrivningar av ett enskilt fall. (Lekvall och 
Wahlbin, 2001). 
 
Urvalet av de tre fackförbunden Jusek, Metall och Sif gjordes utifrån 
kriteriet att de tre centralorganisationerna LO, SACO och TCO skulle vara 
representerade. Jusek ingår i SACO, Metall ingår i LO och Sif ingår i TCO. 
Intervjuerna genomfördes i Stockholm på respektive fackförbunds kansli. 
De intervjuade personerna i Jusek är Ulrica Herrlin som är administrativ 
chef och Karin Rehn som är redovisningsansvarig. På Metall gjordes en 
gruppintervju med Gunilla Gustavsson, controller och Ulf Andersson, chef 
för ekonomienheten. Dessutom gjordes en telefonintervju med Anders 
Ferbe, informationschef. Sifs respondenter var Fredrik Nilsson, controller, 
som intervjuades enskilt och dessutom genomfördes en gruppintervju med 
Urban Fastrup, ekonomichef och Lena Danielsson, redovisningsansvarig. 
  
Intervjuer genomfördes för att få närheten till ”källorna”. Enligt Patel och 
Davidsson (1998) är det primärdata eftersom de är informationskällor som 
ligger närmast källan, det vill säga förstahandsrapportering. Det som skiljer 
ett samtal och en intervju är att intervjun har ett speciellt syfte där 
intervjuaren styr dialogens framskridande och intervjuns riktning är redan 
på förväg bestämd. Vid det yrkesmässiga samtalet, intervjun, ställs ett 
högre krav på den erhållna informationen. Kraven som ställs är ett 
tillförlitligt resultat (reliabilitet), resultatet måste även vara giltigt (validitet) 
och möjligt för andra att kritiskt granska de dragna slutsatserna. (Lantz, 
1993)  
 
Det finns flera former av intervjuer. Det som skiljer formerna åt är graden 
av standardisering. Såväl frågeformulering som i vilken ordning frågorna är 
placerade påverkas av graden av standardisering. Huvudsaken i intervjun är 
att svaren täcker informationsbehovet. (Lundahl och Skärvad, 1999) I 
uppsatsen används en så kallad intervjuguide5. En intervjuguide är en mall 
där frågorna delvis är förutbestämda och samma frågor ges till alla 
respondenter. Kompletterande och förtydligande frågor kan vid behov 
                                                 
5 Se Bilaga 2 



Metod 
 

11 

läggas till. Vidare ställs frågor som riktar sig till vissa personer. Lundahl 
och Skärvad (1999) kallar den intervjuformen för semistandardiserad. 
Intervjuguiden skickades ut till respondenterna några dagar innan intervjun. 
Uppsatsens respondenter svarade sedan på de frågor som berörde deras 
ansvar vid upprättandet av årsredovisning. En provintervju genomfördes i 
ett första läge för att testa intervjufrågorna. Då gjordes en intervju på lokal 
nivå. Respondenter var Kristina Andersson och Kristina Nyström på 
Vårdförbundet i Östergötland. Kristina Nyström sitter med i 
Vårdförbundets styrelse.  
 

2.4.2 Informationshantering - mål och måluppfyllelse 
Data från fallstudien bearbetades på flertalet sätt och liksom i 
undersökningen av årsredovisningar används en kvalitativ metod. I 
fallstudien är de kvantitativa inslagen sällsynta. Miles och Huberman (1984) 
beskriver analysprocessen vid en kvalitativ metod som följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Datahantering 

Källa: Miles och Huberman, 1984, sidan 23 
 
Datainsamling för mål och måluppfyllelse har skett kontinuerligt under 
uppsatsen och inte enbart i intervjuerna. Först genom inläsning på ämnet 
lades en grund. Diskussioner med sakkunniga har också hjälpt till som 
bidragande källa för kunskapsinhämtning. Sådana diskussioner har förts 
med Gunilla Wernelind på KPMG och Jesper Fagerberg på Öhrlings PwC. 
Liksom årsredovisningsundersökningen är mål och 
måluppfyllelseundersökningen explorativ. Undersökningen har karaktären 
av en förundersökning. 
 

 
datainsamling 

 
datareducering 

dra slutsatser 
och 

verifiera 

 
datasortering 
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I fallstudien användes en del data från årsredovisningar men fokus låg på 
intervjuer med tidigare nämnda respondenter. Datareducering är en annan 
del av analysprocessen. Under insamlingsstadiet sker medvetet eller 
omedvetet en datareducering bland annat påverkad av förförståelse. 
Datareduceringen kan hjälpa till att komma till ”kärnan” av insamlat 
material. (Miles och Huberman, 1984) A priori modellen blev ett led i 
datareduceringen då den styrde in mål och måluppfyllelseproblematiken till 
speciella områden. Vidare sker en kontinuerlig process med att sortera och 
strukturera, datasortering. Struktureringen har i uppsatsen skett genom 
tillexempel indelning mellan mål och måluppfyllelse. Dra slutsatser och 
verifiera dem är en annan del i analysen. Miles och Huberman (1984) 
poängterar vikten av att dra slutsatser i slutet. Det är något som kan tyckas 
självklart men det borde vara lätt att som person låta upptäckta mönster 
styra och snäva in möjliga utfall. Slutsatserna skall dessutom vara möjliga 
att verifiera. Det krävs en argumentation för dragna slutsatser och 
underlaget skall kunna kontrolleras. Risken för missförstånd minskade i 
och med att intervjuerna bandades. En gruppintervju genomfördes dock 
utan inspelning eftersom respondenterna kände sig obekväma med att bli 
inspelade på band. Alla respondenter fick dessutom möjlighet att ge 
kommentarer på transkriberat material. Bearbetad information i empiri- och 
analyskapitel har också godkänts av respondenterna.  
 

”Vetenskapen är således ett oavslutat sökande, som förefaller att aldrig 
kunna fulländas. Detta är någonting som vetenskapen har gemensamt med 
konsten. Att människan skulle uppnå den definitiva fysiken eller psykologin 
ter sig ungefär lika orimligt som att hon skulle uppnå den slutgiltiga 
konststilen eller musikformen.” 

Hansson, 1983, sidan 25 
 
Forskning inom årsredovisning och dess upprättande är beroende av många 
variabler, som torde kontinuerligt förändras. Liksom i övrig vetenskap 
borde den ”perfekta lösningen” för upprättandet av en årsredovisning vara 
ouppnåelig. Hoppet behöver inte överges för den sakens skull, utan 
möjligheten att göra förbättringar borde vara motivation nog.  
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3. Referensram 
I referensramen kommer uppsatsens teoretiska ramar att åskådliggöras. 
Det skulle också kunna uttryckas som att de verktyg, teorier, som uppsatsen 
senare kommer att applicera verkligheten (empirin) på, kommer att 
presenteras i kapitlet.  

 
3.1 Kapitlets disposition 

Utgångspunkt görs i uppsatsens problemformulering. Till en början skapas 
referensram för hur årsredovisningen ser ut och varför. Den frågan besvaras 
främst genom formella teorier såsom lagar men även genom 
bakomliggande teorier, exempelvis teorier om syftet med redovisningen. 
Det fortsatta arbetet angående mål och måluppfyllelse behöver 
kompletteras av andra teorier. Teorierna angående mål kommer att belysas 
ur flera vinklar tillexempel intressentperspektiv (Four by Four Report), 
nyckeltal och olika tidsintervall för mål. Uppsatsens framtagna a priori 
modell består av anpassade teorier för uppsatsens syfte. 

 
3.2 Grunder för redovisningens existens 

En kartläggning av årsredovisning och dess presentation av mål blir 
intetsägande utan en tillbakablick på redovisningens historia. 
 
Grunderna för dagens redovisning och dess referensram hämtas utifrån 
organisationer med vinstintresse. Vinstdrivande organisationers 
redovisning är också den som gäller för icke-vinstdrivande organisationer, 
vilket skapar en del problem. De grundläggande skillnaderna mellan 
vinstdrivande respektive icke-vinstdrivande organisationer är viktigt att ha 
i åtanke då grunderna för redovisning presenteras i uppsatsen. Några av 
skillnaderna visas nedan: 
 

Vinstdrivande organisationer  Icke-vinstdrivande organisationer 

• Startas av investerare genom att de ger 
kapital för att få del i avkastningen på 
företagets kapital.  

• Investerarna förväntar sig att företaget
skall verka för att ge investerarna vinst.  

• För att lyckas generera vinst, tillverkar 
och säljer företaget varor/tjänster till ett 
pris som överstiger kostnaderna för 
framställning. 

• Om det blir lyckat kommer vinst att delas 

• Startas av personer som vill ”investera” 
kapital utan att få något ekonomiskt 
utbyte. 

• Investerarna är medvetna om att 
föreningen inte verkar i investerarnas 
ekonomiska intresse. 

• Föreningen distribuerar produkter/tjänster 
i enlighet med dess syfte utan kostnad till 
dem som erhåller varan/tjänsten. 

• Föreningen har ingen vinst eller 



Referensram 
 

14 

ut till investerarna/ägarna. Då kostnaderna 
täcks kommer det också att finnas kapital 
för att fortsätta verksamheten. 

avkastning utan måste söka efter nytt 
kapital. Distributionen av varan/tjänsten 
täcker inte upp kapitalbehovet för en 
fortsatt verksamhet. 

Tabell 3: Vinstdrivande kontra icke-vinstdrivande organisationer 
Källa: Mautz (1990), egen bearbetning 

 
3.2.1 Redovisningens funktion 

Davis et al (1982) beskriver redovisningen i fyra bilder. En av bilderna är 
redovisningen som ett informationssystem. Om det synsättet väljs är 
redovisningsinformation som ett informationssystem bestående av sändare 
och mottagare av information. Användarens behov är viktiga och det är 
tillexempel en av FASBs 6  utgångspunkter och nutida 
informationssamhälles bild. De andra bilderna, enligt Davis et al (1982), är 
redovisningen som ett historiskt dokument, som en avspegling av det 
verkliga värdet och som en produkt. 
 

3.2.2 Redovisningens föreställningsram- 
kapitalmarknadsperspektivet 

Syftet med redovisningen är som tidigare nämnts, att förmedla information 
till användare, framförallt externa (Smith, 1997). Dagens föreställningsram 
ser ägarna, investerarna, som de främsta användarna. FASB var tidigt ute 
med att skapa en föreställningsram. (Artsberg, 2003) Det är också den 
referensram som ligger till grund för redovisning inom ideella föreningar. 
Utifrån användarens behov har vissa kvalitetskriterier utformats för 
redovisningen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Redovisningens föreställningsram 

Källa: FASB och Smith (1997), egen bearbetning 
 

                                                 
6 Financial Accounting Standards Board (FASB) är den amerikanska normgivaren för redovisning. 

Användare 

Relevans 

Jämförbarhet Tillförlitlighet 
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Användaren av informationen anses ha en viss förkunskap. Redovisningen 
erkänns vara bitvis komplex men det innebär inte att den skall uteslutas så 
länge den har en funktion för beslutsfattandet. (Smith, 1997) 
 
Information anses relevant då den påverkar beslutssituationen. Det kan 
handla om tillbakablickande information, information om nuvarande 
situation eller prognoser om framtida händelser. Den relevanta 
informationen kan bestå i tillexempel bearbetad information såsom 
nyckeltal men också rådata. (ibid) 
  
Tillförlitlighet innebär trovärdighet och en korrekt presentation utan 
snedvinklingar. Användaren skall kunna lita på redovisningen. (Artsberg, 
2003) Validitet innebär för redovisningen att en korrekt bild skall ges av 
organisationen. Redovisningen skall mäta det den avser att mäta. 
Verifierbarhet i redovisningssammanhang syftar till att sanningshalten skall 
kunna verifieras med något slags bevis. Graden av verifierbarhet anses 
högre ju bättre samstämmighet i bedömningar oberoende bedömare gör av 
en och samma situation. (Smith, 1997)  
 
Jämförbarhet är ett annat kriterium som redovisningen skall bidra med. En 
och samma organisation skall kunna jämföras över tiden dessutom skall 
flera organisationer kunna jämföras med varandra. Det är upp till 
normgivarna att skapa enhetliga regler. Jämförbarheten får dock inte gå så 
långt att den sovrar bort relevanta händelser. Avvägning måste göras 
mellan olika delar i referensramen. Relevans vägs mot tillförlitlighet. En 
intäkt kan vara relevant långt innan den är tillförlitlig. (Artsberg, 2003) 
  

3.3 Institutionell teori och praktisk tillämpning 
De värderingar som styr samhället får följder för redovisningens 
utformning.  
 
En organisation påverkas av samhällets krav på flera sätt. Tekniska och 
ekonomiska krav finns på organisationerna att de skall bidra med resurser. 
Utöver de kraven ställs också krav på att organisationerna skall verka inom 
de sociala och kulturella ramar som existerar i samhället. (Hatch, 2000)  
 
Institutionell teori handlar bland annat om hur normer växer fram. 
Redovisningen är exempelvis begränsad till att röra sig inom samhällets 
värderingar och ideologier för tidpunkten. Det kan vara teorier som är 
underliggande värderingar och tas för givna utan att den enskilde individen 
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nödvändigtvis är medveten om dem. Värderingarna behövs i samhället för 
att individerna skall kunna förstå och leva integrerat med varandra. 
Värderingarna bidrar även med att gemensamma beslut för samhället blir 
mer effektiva. (Artsberg, 2003) ÅRL, god redovisningssed och BFN är 
några av de faktorer som speglar omgivningens krav på årsredovisning i 
dagens fackförbund.  
 
ÅRL infördes 1995 då redovisningsbestämmelserna i aktiebolagslagen 
upphävdes. Redovisnings- och associationsrätt separerades därmed. Ur ett 
historiskt perspektiv har redovisningsregleringar återfunnits i såväl 
bokföringslagstiftning såsom associationsrättslig lagstiftning. (ibid) ÅRL är 
en central lag för de ideella föreningarna som upprättar årsredovisning7. 
Om den ideella föreningen använder namnet årsredovisning är kravet att de 
också följer hela ÅRL. (Öhrlings PwC, 2004) 
 
Svensk lagstiftning är av ramlagskaraktär men det har i ÅRL gjorts en 
hänvisning till god redovisningssed. Hänvisningen innebär att 
lagstiftningen i övrigt inte behöver gå in på detaljer. (Artsberg, 2003)  
 

”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i 
enlighet med god redovisningssed”. 

ÅRL 2 kap 2 § 
 
I proposition 1995/96:10, vid utformningen av ÅRL, beskrivs god 
redovisningssed som en allmän rättslig standard som främst grundar sig 
på lag men även på gällande praxis och rekommendationer. Råd utgivna 
av BFN om ideella föreningar påverkar god redovisningssed i fackförbund. 
BFN är en viktig normgivare för god redovisningssed. Sedan 1999 har de 
givits befogenheter av staten att ha det övergripande ansvaret för 
normgivning inom redovisning även om de inte behöver utfärda dem själva. 
(Artsberg, 2003) 
 
God redovisningssed är ett begrepp som får konsekvenser för upprättandet 
av årsredovisning. För uppsatsen blir följden av god redovisningssed ett 
användande av tillexempel Öhrlings PwC årsredovisningsmall för 
fackförbund. Öhrlings PwC är det största revisionsbolaget för den ideella 

                                                 
7 De organisationer som skall avsluta redovisningen med en årsredovisning är enligt BFL 6:1 6pt., (om 
föreningen är moderföretag skall dotterföretaget medräknas): Antalet anställda i verksamheten under de 
senaste två räkenskapsåren i medeltal har uppgått till mer än tio eller nettovärdet av tillgångarna i 
verksamheten enligt en balansräkning för räkenskapsåret uppgår till mer än 24 miljoner kronor. 
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sektorn. (Öhrlings PwC a, 050503) Därmed torde de vara en relevant källa 
för redovisningssed i fackförbund.  
 
Öhrlings PwC har utgett en bok som behandlar årsredovisning i ideella 
föreningar. Följande citat återfinns i deras bok:  

 
”Ett av syftena med denna skrift är att hjälpa till att utveckla den goda 
redovisningsseden för ideella föreningar (...).”  

Öhrlings PwC, 2004, sidan 35 
 

3.3.1 Årsredovisningens innehåll 
I ÅRL 2 kap 1 § beskrivs vad som skall ingå i en årsredovisning: 
 

• en balansräkning, 
• en resultaträkning, 
• noter och 
• en förvaltningsberättelse. 

 
Vidare skall en finansieringsanalys i vissa fall ingå8. Nedan kommer de 
olika beståndsdelarna att presenteras närmare. 
 
När ett fackförbund innehar mer än 50 % av rösterna i en annan juridisk 
person bildas ett moderbolag och ett dotterbolag. I sådana förbund skall 
enligt ÅRL 7 kap 1 § en koncernredovisning upprättas. Enligt ÅRL 7 kap 
2-3 §§ förekommer några undantag för upprättande av koncernredovisning. 
Ett av dessa är att ett företag inte behöver upprätta koncernredovisning om 
bolagen tillsammans har högst 10 anställda och högst 24 mkr i 
nettotillgångar. I Öhrlings PwCs mall (2005) nämns att inom vissa 
fackförbund diskuteras om en eventuell förbundskoncern skall upprättas, 
det vill säga en koncern där lokalavdelningar är inkluderade i 
redovisningen. Öhrlings PwC tar inte själv ställning till den frågan.  
 
Balansräkningen består av tillgångar, skulder och eget kapital. 
Balansekvationen ser ut som följer: tillgångar (T) = skulder (S) + eget 
kapital (EK) 
 

T=S+EK 

                                                 
8 Finansieringsanalys skall ingå om föreningen bedriver näringsverksamhet och tillgångarna överstiger 
1000 prisbasbelopp eller om föreningen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har haft fler än 
200 anställda.  
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Tillgångsdefinitionen är enligt Redovisningsrådets Rekommendation (RR) 
15:  
 

”En tillgång är en resurs 
a) som ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser och 
b) som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.”  

RR 15 p 7 
 

RR har gjort en översättning av IASBs föreställningsram gällande 
tillgångarna. Definitionen sätter inga skarpa gränser för vad som ingår och 
vad som inte ingår. Det kan behövas hjälp från övrig doktrin för att 
bestämma vad som skall ingå. (Artsberg, 2003) 
 
Ideella placeringar är något som förekommer i fackförbund och definieras 
på följande sätt av Öhrlings PwC (2005) i sin mall: 
 

”Som ideella placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett 
led i den ideella och fackliga verksamheten och inte uteslutande innehas för 
att ge avkastning och/eller värdetillväxt.” 

Öhrlings PwC, 2005, mall, sidan 25 
 

T=S+EK 
I RR 16 beskrivs skulder som: 
 

”En skuld är ett åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
reglering förväntas medföra ett utflöde från företaget av resurser som utgör 
ekonomiska fördelar.”  

RR 16 p 10 
 
För skulder finns inga speciella värderingsregler men däremot finns det 
regler för hur klassificering skall ske (Artsberg, 2003). Genom anpassning 
till EU-direktiv har Sverige en smalare definition av skulder införts för att 
ge plats för avsättningar (Smith, 1997). En avsättning är enligt RR 16:  
 

”En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller 
belopp."  

RR 16 p 10 
 

Som kriterium för avsättningar finns bland annat att det skall föreligga ett 
åtagande. Ett åtagande kräver alltid en motpart. Det finns dock inga krav på 



Referensram 
 

19 

att företaget skall veta vem som är motparten. Avsättningar har en 
osäkerhet i sig antingen för belopp eller också tidpunkt. Om 
tillförlitligheten inte är stor och de subjektiva inslagen domineras får det 
inte vara en avsättning utan klassificeras istället som ansvarsförbindelse 
(även kallad eventualförpliktelse). (Artsberg, 2003) 
 

T=S+EK 
Det finns ingen speciell definition på eget kapital i 
redovisningsregleringens föreställningsramar. Eget kapital ses istället som 
skillnaden mellan tillgångar och skulder. (Artsberg, 2003) Artsberg (2003) 
skriver att grovhugget skulle skillnaden mellan eget kapital och skulder 
kunna göras genom att framhålla skuldernas återbetalningsskyldighet. Eget 
kapital anses vara permanent investerat. (ibid) Det egna kapitalet i en 
ideell förening består vanligtvis av fritt eget kapital. Förutom balanserade 
vinster och årets resultat inkluderas även så kallade ändamålsbestämda 
medel. Ändamålsbestämda medel, enligt Öhrlings PwC (2004), består 
av ”moraliska åtagande” som föreningen har gentemot sig själv och 
medlemmarna. Eftersom det inte är en förpliktelse mot tredje man kan 
förpliktelsen inte ses som en avsättning. (Öhrlings PwC, 2004)  
 
Fonder är ändamålsbestämda medel. De är till för att det under eget kapital 
skall kunna utläsas vad som styrelsen har ändamålsbestämt för ett specifikt 
framtida syfte. Detta innebär att balanserade medel är det enda egna 
kapitalet som är fritt att användas av styrelsen. Styrelsen kan överföra 
belopp från balanserat till ändamålsbestämt genom en not i eget kapital. 
(ibid) När kostnader uppstår för att främja ändamålet visas det som en 
kostnad i resultaträkningen. När förpliktelsen därmed är uppfylld kan 
motsvarande del av fonden i eget kapital lösas upp. I eget kapital kan även 
andra fonderingar finnas tillexempel inför jubileum eller liknande. (ibid) 
Information om förändringar i eget kapital är krav enligt ÅRL 5 kap 14-15 
§§ för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Ideella föreningar har inget 
sådant krav. (Öhrlings PwC, mall, 2005)  
 
Resultaträkningen består av verksamhetens intäkter och kostnader. BFN 
har gett ut allmänna råd om intäkter för ideella föreningar. Öhrlings PwC 
(2005) har i sin mall gjort en anpassad definition av intäkter utifrån BFNs 
definition i BFNAR 2002:8; BFNAR 2003:3: 
 

 ”Med intäkt menas ett inflöde av ekonomiska fördelar som är hänförliga 
till en räkenskapsperiod och som förbundet erhåller för egen räkning. 
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Sådana intäkter kan ha uppkommit genom uttag av medlemsavgifter, 
näringsverksamhet eller på annat sätt”.  

Öhrlings PwCs mall, 2005, sidan 22 
 
Intäkterna delas in i resultaträkningen efter intäktsslag men vidare 
specifikation kan också göras genom notsystem. Intäktsindelningen bör 
förklaras i redovisningsprinciperna. De intäkter som är hänförliga till 
näringsverksamhet skall ingå i posten nettoomsättning. (Öhrlings PwC, 
2004) Medlemsavgifterna skall särredovisas då det är av intresse för 
medlemmarna att granska. Avgiften ses inte som näringsverksamhet då den 
traditionellt ansetts som ett bidrag till föreningsverksamheten. 
Medlemsavgiften redovisas direkt när de erhålls då föreningen inte har 
något egentligt krav på medlemmen. Medlemmen kan själv välja att gå ur 
föreningen eller att betala avgiften. Om det ingår avgift till 
Arbetslöshetskassan (A-kassan) i medlemsavgiften och fackförbundet 
endast är mellanhand, skall A-kasseavgiften inte ingå i posten 
medlemsavgifter. Samma regler gäller om delar av medlemsavgiften skall 
vidarebefordras till tillexempel lokalkontor. (ibid) Bidrag är likvida medel 
som kommer från ett offentligrättsligt organ, enligt BFNAR 2002:11. Ett 
bidrag skall intäktsföras först då det utbetalas till förbundet. Om det är ett 
bidrag från EU eller myndighet finns möjlighet att intäktsföra bidraget 
redan vid beviljandet. (Öhrlings PwC, mall, 2005) 
 
En kostnad beskrivs i BFNAR 2002:8 som: 
 

”Ett utflöde av ekonomiska fördelar.” 
BFNAR 2002:8 

 
Enligt Öhrlings PwCs mall (2005) är Direkta medlemskostnader en möjlig 
post i resultaträkningen. I not kan sedan en specifikation över kostnaderna 
lämnas. I Direkta medlemskostnader kan det ingå exempelvis kostnader för 
konfliktersättning och medlemsförsäkring. Resultaträkningen kan delas in i 
funktioner eller kostnadsslag (ÅRL 3 kap 3 §). Oavsett vilken indelning 
av kostnader som väljs skall den vara konsekvent mellan åren. Vid 
funktionsfördelad resultaträkning skapas behov av en beskrivning om vad 
som ingår i funktionerna och hur fördelningen görs mellan dem. 
Funktionsindelningen beskriver ofta de kostnader som ingår i de olika 
aktiviteterna och hur kostnadsfördelningen görs. Kraven på förbundets 
kostnadsredovisning blir större vid en funktionsindelad resultaträkning 
samtidigt som den lämpar sig väl för internt bruk. Om förbundet vill visa 
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funktionsindelning men använder kostnadsslag kan uppdelning på olika 
funktioner göras i not. (Öhrlings PwC, mall, 2005) 
  
Överskott kan öronmärkas och fonderas under eget kapital. Det som 
återstår av föreningens resultat efter fondering justerar det balanserade 
resultatet och är fritt för användning. (Öhrlings PwC, 2004) Rörelseresultat 
är ett resultatbegrepp som separerar resultat från den löpande verksamheten 
och resultat från de finansiella investeringarna. En fördel med det resultatet 
är att det ger en mer rättvisande jämförelse av hur effektivt det använda 
kapitalet arbetar oberoende av finansieringsform. Ifrån aktieägarsyn är 
nettovinst efter skatt intressant då det indikerar utdelningsmöjligheterna. 
(Artsberg, 2003) Framjee (2004) säger att insamlingsorganisationers 
framgång inte kan mätas genom att se på nedersta raden i en 
resultaträkning. Framgång för dem mäts istället genom de faktorer som 
speglar visionen och värdet i organisationerna. (Framjee, 2004) Analogiskt 
torde det resonemanget även kunna tillämpas för fackförbund, då de liksom 
insamlingsorganisationer är ideella föreningar. 
 
Vissa tilläggsupplysningar i redovisningen är tvingande enligt ÅRL. 
Noterna är exempelvis en form av tilläggsupplysningar som skall 
komplettera resultat- och balansräkningen för att skapa helhet i 
redovisningen. (Öhrlings PwC, 2004)  
 
Enligt ÅRL skall tilläggsupplysningar lämnas i noter och får endast lämnas 
direkt i resultat- och balansräkningen såvida det inte står i strid med kravet 
på överskådlighet. (ÅRL 5 kap 1 §) Kontinuerligt sker ett ökat krav på den 
mängd redovisningsinformation som skall lämnas. Anledningen till detta är 
den allmänna utvecklingen av informationssamhället. Samtidigt finns det 
allt fler poster som inte kan mätas i monetära termer eller som direkt kan 
föras in i resultaträkningen eller balansräkningen. Eftersom sådana poster 
fortfarande kan vara viktig för läsarna av årsredovisningen skall de lämnas 
som tilläggsinformation. Den kompletterande informationen har framförallt 
utvecklats av redovisningsskyldiga själva på en frivillig basis. Senare har 
informationen nått en högre grad av acceptans eller fått högre 
genomslagskraft i praxis och då blivit del av lagstiftningen. (Artsberg, 2003) 
Många större ideella föreningar, såsom fackförbund, innefattar 
årsredovisningen i en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen 
finns ofta ingående beskrivningar av verksamheten men denna del har 
ingen formell reglering. (Öhrlings PwC, 2004) Det bör tydligt framgå vad 
som är vad av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse eftersom 
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revisionsberättelsen bara inkluderar den sistnämnda. I 
förvaltningsberättelsen finns möjlighet att behandla information från 
verksamhetsberättelsen men den skall då vara mer kortfattad och 
överskådlig. (Öhrlings PwC, mall, 2005) 
 
Funktionen av en förvaltningsberättelse är att den skall ge kompletterande 
information till resultat- och balansräkning och deras noter. Det skall bli 
lättare för läsaren att förstå helheten. (Öhrlings PwC, mall, 2005) 
 

”Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.” 

ÅRL 6 kap1 § 
 

Enligt ÅRL 2 kap 2 § är överskådlighet ett kriterium för redovisning. Detta 
innebär för förvaltningsberättelsen att så länge den är överskådlig är det 
inget som hindrar frivillig informationsgivning. Nyckeltal är ett bra verktyg 
för att visa samband mellan siffror. (Öhrlings PwC, mall, 2005) 
 
Det som skall framgå genom förvaltningsberättelsen enligt lag, ÅRL 6 kap 
1§ och BFN U96: 6 (anpassade för fackförbund genom Öhrlings PwC), är: 
 
• Information om verksamheten 
• Resultat och ställning 
• Väsentliga händelser under räkenskapsåret och/eller efter räkenskapsårets utgång 
• Framtida utveckling 

 
Öhrlings PwC (2005) föreslår i sin mall för fackförbund några fler möjliga 
områden att behandla såsom medlemmar, organisation och 
resultatdisposition. 
 
Kassaflödesanalys, vilken också kan kallas finansieringsanalys skall de 
större föreningarna upprätta. (Se fotnot 8) I RR 7 står det följande: 
 

”Uppgifter om ett företags kassaflöden är, tillsammans med andra uppgifter 
i ett företags finansiella rapportering, ett användbart underlag för att 
bedöma företagets framtida kassaflöden. (…). Uppgifter om kassaflöden kan 
även förbättra möjligheterna att jämföra den löpande verksamheten (…).” 

RR 7 p 1 
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Det finns ingen speciellt utformad uppställningsform för ideella föreningar 
utan uppställningen sker enligt RR 7, där den indirekta och direkta metoden 
omnämns. En direkt metod utgår från in- och utbetalningarna. Den 
indirekta metoden utgår istället från verksamhetsresultatet.  
 
För att kunna bedöma icke-vinstdrivande organisationers framtid och hur 
de kan fortsätta med deras syften behövs mer information än att veta deras 
resultat för året. Erhållandet av medel in och ut måste vara i någorlunda 
balans. Enligt Mautz (1990) är den viktigaste frågan vad organisationen har 
åtagit sig för framtida aktiviteter och sannolikheten för att kunna 
genomföra dessa. Främst bör redan gjorda åtaganden och deras 
konsekvenser redovisas. Han talar om en uppställning av framtida 
förpliktelser. Han är noga med att påpeka att det inte skall påverka 
redovisningen utan den finansiella rapporteringen. (Mautz, 1990) 
 

3.4 Mål och måluppfyllelse 
Den andra och den tredje problemformuleringen i uppsatsen behandlar 
mål och måluppfyllelse. Nedan presenteras valda teorier och deras 
funktion för mål och måluppfyllelse: 
 

• Agentteorin fokuserar på förhållandet mellan organisationens ledning 
och dess ”ägare”. Teorin försöker beskriva ägarens 
kontrollmöjligheter av agenten och hur ägaren kontrollerar att 
agenten uppfyller dennes mål. 

• Vad är mål? Svaret på frågan är viktig för att kunna identifiera mål i 
undersökningen av målens framkomst i årsredovisningen.  

• Redovisningsteoretiska grundtankar är utgångspunkter för 
organisationers redovisning. Fondteorin är ett instrument för 
måluppfyllelse.  

• Four by Four Report är en av teorierna som efter en anpassning för 
fackförbund kan användas för att presentera måluppfyllelse.  

• Nyckeltal är ett instrumenten för att visa måluppfyllelse.  
• A priori modellen presenteras slutligen och är uppsatsens antagande 

inför vidare empiriinsamling och bearbetning.  
 

3.4.1 Agentteori 
Agentteorin fokuserar på relationen mellan principalen och agenten, 
vanligen relationen mellan ägaren och de ledande i ett företag. (Deegan, 
2001) Den utgår ifrån den traditionella ekonomiska teorin att samtliga 
aktörer är rationella och nyttomaximerande. Detta kan leda till att 
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konflikter uppstår, eftersom agenten ofta försöker öka sin egen nytta på 
bekostnad av principalen. (Artsberg, 2003) En situation som kan uppstå i 
förhållandet mellan en principal och en agent är att de båda parterna inte 
har tillgång till samma information. Detta fenomen benämns Asymmetrisk 
information och innebär att beslutsfattaren i företaget, agenten, besitter 
information som inte ägaren, principalen, har tillgång till. 
Transaktionskostnader och informationskostnader blir en naturlig följd av 
denna asymmetri då principalen måste ha agenten under uppsikt. Exempel 
på sådana kostnader är revisionskostnader. (Deegan, 2001) Agentteorin är 
inriktad på att det finns ett egenintresse hos agenten och förklarar att en 
kontrollfunktion måste förekomma för att principalens intresse skall 
skyddas. Kontrollfunktionen som principalen upprättar för att agenten skall 
agera i hans intresse består av olika kontrakt. Dessa kontrakt innebär att 
agenten erhåller belöningar om hans handlingar står i ägarens intresse. 
Belöningarna fungerar samtidigt som en motivationsfaktor för agenten. 
(Hatch, 2000) 
 
FASBs föreställningsram har stor influens av den publicerade Trueblood-
rapporten (1973). Denna rapport tog fasta på att huvudsyftet med 
redovisning var att lämna information användbar för att göra ekonomiska 
beslut. (Artsberg, 2003) Rapporten behandlar främst vinstdrivande företag, 
medan de icke-vinstdrivande organisationerna omnämns i korthet. Cyert 
och Ijiri (1974) diskuterade tidigt problemen med rapportens användning 
för att erbjuda kvantifierbara mål för de icke-vinstdrivande 
organisationerna. (Cyert och Ijiri, 1974) De diskuterade redovisningen 
utifrån tre parter och deras interaktion visas nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Tre parter i redovisning 
Källa: Cyert och Ijiri, 1974, sidan 30 

 
Organisationen är den första av parterna, vilken också är den enda 
leverantören av redovisningsinformation. Organisationen är den part som 

 
 
Organisationen

 
 

Användare 

 
Professionen 



Referensram 
 

25 

förser de olika intressenterna med redovisningsinformation. Cirkeln 
representerar den information som den redovisningsskyldige, frivilligt eller 
genom lag, är villig att dela med sig av. (ibid) 
 
Användarna är den andra cirkeln, vilka representeras av ägare, andra 
kreditgivare eller staten. Användarens cirkel representerar den information 
som användarna är intresserade av och som kommer dem till nytta i deras 
beslutsfattande. (ibid) 
 
Den tredje cirkeln representerar redovisningsprofessionen. Denna grupp 
består inte bara av revisorer utan även hela systemet som påverkar 
revisorernas arbete. (Utlåtare och experter, etcetera) Cirkeln representerar 
den information som professionen är villig att verifiera och styrka. (ibid) 
 
I uppsatsen kommer en modifierad agentteori att användas. Ideella 
föreningar, det vill säga fackförbund, har inte någon ägare (principal). Den 
största andelen ekonomiska resurser i ett fackförbund står istället 
medlemmarna för. På samma sätt som ett aktiebolag har fackförbundet en 
avlönad ledningsgrupp. Denna ”ledning” betraktas som agenten, alltså den 
part som skall förvalta medlemmarnas resurser. Det har i uppsatsen varit av 
intresse att belysa hur agenten kontrolleras av ägaren, vilket i den 
modifierade agentteorin är medlemmarna. Genom kontrollen styr ägaren 
även agenten indirekt till att uppfylla ägarens mål, Redovisningen är ett 
instrument som visar hur ledningen har förvaltat resurserna som ställs till 
föreningens förfogande. 

 
3.4.2 Vad är mål? 

Mål kan definieras som: 
 

”Goals provide general purpose and direction. They are the end result of 
ultimate accomplishment toward which an effort is directed. They generally 
should reflect perceived present and future need. They must be capable of 
being effectively pursued.”  

Ministry of Forests, 050420 
 
Pihlgren och Svensson (1989) delar in mål i fyra olika kategorier, varav två 
kommer att behandlas i uppsatsen9:  
 
• inriktningsmål 
                                                 
9 De två övriga kategorierna är Produktionsmål och Resurser 
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• effektmål (resultatmål) 
 
Ett inriktningsmål kan liknas vid affärsidén eller verksamhetsidén. Det är 
organisationens gemensamma grundsyn och målet är inte tidsbestämt. 
Inriktningsmålet gäller för hela verksamheten medan effektmålet ofta är för 
olika delar av verksamheten. Effektmål är en konkretisering av 
inriktningsmålet. Effektmål är dessutom tidsbestämda. De skall helst vara 
mätbara. Otydliga formuleringar såsom ”människan i centrum” är inget 
effektmål. (Pihlgren och Svensson, 1989)  
 
I uppsatsen har inriktnings- och effektmål delats in i tidsintervall:  
 
• Övergripande mål som är inriktningsmål, det vill säga fackförbundets gemensamma 

grundsyn,  
• Långsiktiga mål som är på fem till tio års sikt, de är inriktningsmål men av något 

mer konkret art,  
• Kortsiktiga mål ses på ett års sikt som borde vara mer av ett effektmål, resultatmål, 

samt 
• Ekonomiska mål 
 

3.4.3 Redovisningsteoretiska grundtankar 
Två redovisningsteoretiska grundtankar har varit etablerade under en längre 
tid. Det ena perspektivet ser ägaren som den centrala enheten i 
redovisningen och kallas ägarteorin. Redovisningsenheten ses under det 
perspektivet som ett instrument avsett att skapa värde för dess ägare. 
Redovisningsenheten och ägarna betraktas inte som separerade från 
varandra. Det är balansräkningen som är den viktigaste delen av 
årsredovisningen då det primära är den ekonomiska ställningen för ägarna. 
Enhetsteorin ser istället redovisningsenheten som en separerad enhet med 
sin egen identitet. Den är inte beroende av en ägares existens och ägaren 
ses på samma sätt som andra kreditgivare, som en part som tillhandahåller 
medel. Inom enhetsteorin ses resultaträkningen som den viktigaste 
komponenten. (Kam, 1990) 
 
En tredje teori som utvecklats som motvikt till de ovanstående är 
fondteorin. William Vatter (1947) argumenterar i fondteorin mot såväl det 
ägarteoretiska som det enhetsteoretiska perspektivet på redovisningen. Han 
menar att i såväl ägar- som enhetsteorin sker en inblandning av 
redovisarens egna tolkningar och värderingar. Redovisningen riktar sig till 
en större grupp av intressenter och då kan objektivitetskravet bli svårt att 
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uppfylla under de två andra teorierna. I fondteorin betraktas en organisation 
som en enhet bestående av ekonomiska resurser, vars användande är 
begränsat genom olika förbehåll. Balansekvationen i fondteorin definieras 
som: 
 
 Tillgångar = Restriktioner på tillgångar 

 Kam, 1990, sidan 310 
 
Under fondteorin betraktas användandet av de ekonomiska resurserna, eller 
resursflödet betalningsströmmarna, som den viktigaste komponenten i den 
ekonomiska redovisningen (Riahi-Belkaoui, 2000). Uppdelning av 
restriktionerna är inte meningsfullt då fokus ligger på vad tillgångarna 
används till och inte ägaranspråket på tillgångarna (Vatter, 1947). 
Fondteoretiska tankegångar återfinns i amerikanska och engelska 
myndigheters redovisning. Sådan redovisning medför en större möjlighet 
att kontrollera att resurserna används till rätt ändamål. (Brorström et al, 
1995) 

 
3.4.4 Four by Four Report10 

Regina Herzlinger är professor i företagsekonomi på Harvard Business 
School med specialområde icke-vinstdrivande organisationer. Hon har 
under en längre tid forskat inom redovisning, styrning och ledarskap inom 
den offentliga och ideella sektorn. Herzlinger påpekar att det i icke-
vinstdrivande organisationer finns ett större behov av 
övervakningsmekanismer än i vinstdrivande organisationer. I vinstdrivande 
organisationer finns en naturlig och stark övervakningsmekanism genom 
exempelvis ägarna. (Herzlinger, 2001) 
 
Icke-vinstdrivande organisationer saknar modeller för måluppfyllelse och 
styrning. Vinstdrivande företag har flertalet vedertagna modeller som 
exempelvis Economic Value Added, the Balance Scorecard och Dashboard. 
De har inte samma betydelse för icke-vinstdrivande organisationer. Four by 
Four Report är en teori utvecklad för styrning och mätning av 
måluppfyllelse i icke-vinstdrivande organisationer. ”Four” syftar på fyra 
frågor om måluppfyllelse som sedan ställs utifrån de fyra olika 
intressenternas perspektiv. (ibid)  
 
 
 
                                                 
10 Fyra frågor för fyra intressenter 
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Frågeställningarna värderar framgång ur fyra olika perspektiv och de lyder: 
 

• Har vi uppnått våra mål på ett effektivt, kompetent sätt i relation till våra 
resurser? 

• Har vi varit rättvisa mot olika generationer eller har vi favoriserat någon? 
• Har vi skapat en hållbar balans mellan organisationernas mål och aktiviteter 

och de resurser dessa kräver? 
• Särskiljer vi oss tillräckligt för att vår verksamhet skall kunna fortleva?  

 
Översättning: Öhrlings PwC b, 050320 

 
 De fyra olika intressentgrupperna enligt Herzlinger (2001) är: 
 

• Mottagarna av stödet 
• Givarna 
• Personal 
• Omgivande samhälle 

 
De fyra grupperna utgår från framförallt system där donationer bygger upp 
organisationen och medlemskap är sällsynt. När Herzlinger diskuterar 
teorin vid ett seminarium i Sverige 2003 nämner hon en femte 
intressentgrupp nämligen medlemmarna, som torde vara aktuella för många 
svenska föreningar. (Öhrlings PwC b, 050320) 
 
I uppsatsen har Four by Four Report anpassats till fackförbund genom att 
medlemmarna, förtroendevalda samt omgivande samhälle har valts som 
intressentgrupper. De fyra frågorna i Four by Four Report kan inte alltid till 
fullo besvaras eftersom dessa riktar sig till alla tänkbara icke-vinstdrivande 
organisationer. Det finns inga uttalade korrekta frågor att ställa utan det 
handlar snarare om att täcka upp de fyra frågornas svarsutrymme. I varje 
organisation finns unika områden och därmed blir det unika frågor. I 
uppsatsen har konkreta frågor brutits ut utifrån modellens frågor, anpassade 
för fackförbund.  

3.4.5 Nyckeltal 
Nyckeltal är ett viktigt verktyg för planering och uppföljning av ekonomi 
och måluppfyllelse. För ekonomisk planering kan nyckeltalen bli underlag 
för analys för årets utveckling men också för framtida styrning. Val av 
nyckeltal justeras efter tillexempel verksamhetens storlek, inriktning och 
ägarnas intresse. (BAS-kontogruppen, 2003) Traditionellt har nyckeltal 
använts för att på ett mer överskådligt sätt kunna beskriva företags situation 
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beträffande ekonomi och utveckling. Gandemo (1990) beskriver nyckeltal 
som komprimerad information. Såväl Gandemo (1990) som BAS-
kontogruppen (2003) poängterar vikten av kontinuitet över tiden för 
användandet av nyckeltal. Terminologi och nyckeltal måste vara densamma 
år för år men lämpligen också mellan organisationerna. Det är en viktig 
förutsättning för att möjliggöra jämförelse. (Gandemo, 1990) 
 
Öhrlings PwC (2004) presenterar fyra olika sätt för ideella föreningar att 
koppla ihop ekonomi med verksamheten i årsredovisningen. De fyra olika 
möjligheterna är genom beskrivningar, bilder, nyckeltal samt grafer.  
 
Nyckeltal delas enligt Hurtig et al (2003) in i tre olika klasser: 
 
• traditionella nyckeltal,  
• ideella nyckeltal och  
• verksamhetsspecifika nyckeltal.  
 
Vad som innefattas i traditionella nyckeltal hörs på namnet, genom att de 
redan är frekvent förekommande nyckeltal i framförallt årsredovisningar. 
Exempelvis skulle det kunna vara soliditet eller räntabilitet. Ideella 
nyckeltal är sådana som kan användas för jämförelse mellan ideella 
föreningar men är mer sällsynta i företags årsredovisningar. I fackförbund 
skulle det kunna vara antalet aktiva kvinnor eller den geografiska 
fördelningen av medlemmarna. Slutligen finns de verksamhetsspecifika 
nyckeltalen som kan användas för jämförelse mellan andra föreningar i 
samma bransch. Verksamhetsspecifika nyckeltal kan vara mått på 
fördelning av kostnader på medlemsavgiften, procentuell löneökning för 
medlemmarna, antalet arbetslösa medlemmar eller genomförda kurser. 
(Hurtig et al, 2003)  
 
Den modifierade definitionen av nyckeltal som kommer att användas i 
uppsatsen är mer övergripande än den som i regel används. I normalfallet 
handlar nyckeltal framförallt om relationstal mellan två faktorer. I denna 
uppsats används nyckeltal genomgående utan kravet på att det skall vara 
två faktorer som ställs i relation till varandra. Det kan istället vara en faktor 
som på ett tydligt sätt lyfts fram för sig i årsredovisningen. Gandemo (1990) 
talar om nyckeltal som komprimerad information, vilket stämmer bättre in 
på uppsatsens definition. Det medför att om exempelvis resultatet från den 
löpande verksamheten lyfts fram i förvaltningsberättelsen betraktas det som 
ett nyckeltal. 
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3.5 A priori modell 

Utifrån framtagna teorier om redovisning i fackförbund och mål har en 
anpassning av dem skett. Anpassningen har resulterat i en a priori modell. 
Den empiriska undersökningen skall resultera i ytterligare finjustering av 
den framtagna modellen. Modellens beståndsdelar består av uppsatsens 
olika antaganden som gjorts utifrån teorikapitlet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 5: Uppsatsens a priori modell 
 

Antagandet är att dessa fyra huvudpunkter påverkar redovisningen i 
fackförbund. De klassiska redovisningsteorierna innefattas av 
redovisningens grundtankar som Ägarteorin, Enhetsteorin och Fondteorin. 
Den institutionella teorin uppmärksammar institutioner, lagar och praxis. 
Agentteorin och målteorier syftar till att beskriva målkongruensen mellan 
de olika parterna organisationen, användaren och professionen. Den sista 
cirkeln representerar övriga faktorer som påverkar redovisningen i 
fackförbund och betonar att det finns fler aspekter som är viktiga för 
redovisningen i fackförbund. Den innefattas av andra utgångspunkter för 
redovisningen, såsom redovisningens föreställningsram och redovisningens 
funktion och nyckeltal.  
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4. Bakgrund - årsredovisning 
 

4.1 Kapitlets disposition 
Detta är det första av tre kapitel då insamlad data läggs fram och analyseras 
Det material som kommer att presenteras är faktorer som påverkar 
årsredovisningen i fackförbund och hur den demokratiska processen i 
fackförbund är uppbyggd. Därutöver kommer en genomgång av vilka som 
anses vara de främsta användarna av årsredovisningen. Datainsamlingen i 
kapitlet härrör från gjorda intervjuer samt årsredovisningsundersökningen. 
Avslutningsvis sammanfattas kapitlet i en tabell.  
 

4.2 Påverkande faktorer på årsredovisningen 
Under gjorda intervjuer ställdes frågan vem de vänder sig till när de har 
problem med en redovisningsfråga. Svaren som gavs var entydiga. Alla 
uppgav deras revisorer som dem som de vänder sig till vid 
redovisningsproblem som de inte kan lösa internt. Tabellen nedan 
presenterar de undersökta fackförbundens revisionsbolag. 
 
Fackförbund Revisionsbolag 
HTF, Sif samt Vårdförbundet KPMG 
Läkarförbundet Lindebergs Grant Thornton 
Jusek, SEKO, Byggnads, Kommunal, 
Metall samt Lärarförbundet 

Öhrlings PwC 

 
Tabell 4: Fackförbund och deras revisorer 

 
Av de undersökta fackförbunden hade majoriteten Öhrlings PwC som 
revisorer. Vidare frågades om de jobbade med andra fackförbund 
beträffande redovisningsfrågor. På den frågan svarade samtliga 
respondenter nej. Revisorerna torde därmed ha inflytande på 
redovisningens utveckling och tillämpning för fackförbunden. Det bestyrks 
även av årsredovisningens uppställning där rubricering i majoriteten av 
fallen är påfallande lika vid jämförelse mellan Öhrlings PwCs mall och 
deras reviderade fackförbund. Inom KPMG var däremot förbunden 
inbördes mer olika medan Lindebergs Grant Thornton endast företrädde ett 
av de undersökta förbunden. Tre respondenter sa att det förkommer att de 
tittar på andra fackförbunds årsredovisningar. En respondent sa följande: 
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”Vissa fackförbund skickar sina årsredovisningar till oss. Vi ögnar igenom 
dem för att eventuellt hitta tips till vår årsredovisning.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
Stadgarnas funktion vid upprättandet handlade främst om tidpunkter och 
praktiska instruktioner. För Jusek innebär det tillexempel att deras 
Stödfond skall ha separerad redovisning från resten av förbundet. En 
respondent sa följande om stadgarnas funktion:  

 
”Stadgarna styr vissa tidpunkter när det (årsredovisningen) skall vara klart, 
när rapporterna skall vara revisorerna tillhanda och så vidare.” 

Ulf Andersson, Metall 
 

4.3 Organisationsstruktur 
Lärarförbundet är det enda förbundet som visar en organisationskarta i sin 
årsredovisning. Den visar på den demokratiska uppbyggnaden i 
organisationen. Översikten kan dessutom vara en möjlighet att redovisa och 
presentera de förtroendevaldas uppgifter (se vidare under Four by Four 
Report). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 6: Organisationskarta 
Källa: Lärarförbundets årsredovisning, 2003, sidan 9 

 
Den demokratiska processen utgår från medlemmarna som väljer 
förtroendevalda som representerar dem. De förtroendevalda kan ha olika 
uppgifter. Kongressen är det högsta beslutande organet och 
förbundsstyrelsen företräder medlemmarna i det löpande beslutsfattandet. 
Mellan kongresserna träffas förbundsstyrelsen kontinuerligt under året. Ur 
vad som framgår i årsredovisningar och intervjuer har undersökta 
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fackförbund antingen kongress11 vart tredje eller vart fjärde år. Information 
om kongressen framkom inte tydligt i alla årsredovisningar. 
 
Uppbyggnaden för fackförbunden kan variera något, exempelvis kan det 
förekomma att förbundet inte har några lokalkontor. De lokala 
avdelningarna ingår inte i förbundens redovisning. I majoriteten av 
undersökta fackförbund nämns inte eventuell inkludering av 
lokalavdelningarna genom så kallad förbundskoncernredovisning. 
Diskussioner om en övergång till att upprätta sådan redovisning sker. 
Öhrlings PwC, vilka är det största revisionsbolaget för den ideella sektorn, 
har ännu inte tagit ställning till frågan. Ett av skälen till det skulle kunna 
vara den relativt korta tid som fackförbund varit reglerade av ÅRL. 
 
Förbunden har en slags stödfunktion till de lokala avdelningarna. Eller som 
en respondent uttrycker det: 

  
”Det som är det viktiga är det lokala arbetet, det som bedrivs på 
arbetsplatsen, vi centralt är mer som ett stöd för det lokala arbetet. ”  

Ulf Andersson, Metall 
 
Kunskapen om vad som ingår i redovisningen torde vara relevant för 
beslutsfattaren. Det borde därmed tydligare framgå om lokalavdelningarna 
hanteras i årsredovisningen om kriteriet för relevans skall bli tillämpbart. 
Tillförlitighet, som är ett annat kriterium för redovisningen, kan komma i 
fråga då det är oklart vad redovisningen egentligen mäter när hanteringen 
av lokalavdelningarna är otydlig.  
 
Samtliga undersökta fackförbund har fler än tio anställda och över 24 mkr i 
nettotillgångar. Jusek är det minsta av de undersökta fackförbunden med en 
balansomslutning för koncernen på ca 85 mkr 12 . De hade vid denna 
tidpunkt i medel 76 anställda. Det största undersökta fackförbundet, sett till 
balansomslutningen, är Sif med en omslutning på nästan 6 miljarder och 
med 636 anställda.13 Förbunden uppfyller därmed kraven på att upprätta 
årsredovisning. Siffrorna medför även att samtliga förbund är skyldiga att 
upprätta kassaflödesanalys. Genom årsredovisningsundersökningen kan 
konstateras att samtliga fackförbund minst innehar ett dotterbolag. Sex av 
de tio undersökta fackförbunden konsoliderar dotterföretagen och upprättar 

                                                 
11 Kongressen kallas i vissa förbund förbundsmöte eller fullmäktige. 
12 Juseks Årsredovisning 2003/2004. Uppgifterna avser 2004-06-30 
13 Sifs Årsredovisning 2004. Uppgifterna avser 2004-12-31 
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koncernredovisning. Av de fyra som inte konsoliderar redovisningen är det 
två av förbunden som inte anger någon orsak till detta. De andra två, HTF 
och Vårdförbundet, anger orsak i årsredovisningen till att inte upprätta 
koncernredovisning. Genom HTFs årsredovisning kan exempelvis utläsas: 
 

”Någon koncernredovisning upprättas ej då dotterbolaget är i princip 
vilande och saknar betydelse för en rättvisande bild.” 

HTFs årsredovisning, 2003, sidan 35 (not 6)  
 
Vårdförbundet anger också att de inte upprättar koncernredovisning. I 
årsredovisningen finns följande förklaring: 

 
”Förbundet utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enl not 17, 
upprättar inte koncernredovisning med hänvisning till reglerna i 
Årsredovisningslagen 7 kap 2§.” 

Vårdförbundets årsredovisning, 2003, sidan 33 
 

4.4 Agentteorin 
Den demokratiska tanken är densamma i förbunden oavsett uppbyggnaden. 
Medlemmarna är grunden, eller som det står i Förordet till Sifs 
årsredovisning: 

 
”Sif är en folkrörelse där Sif är dess medlemmar och medlemmarna är Sif” 

Sifs årsredovisning, 2003, sidan 3 
 
Inom fackförbunden råder en demokratisk process där medlemmarna 
ytterst väljer sina förtroendevalda på lokal nivå. Dessa företräder 
medlemmarna genom att under fullmäktige välja styrelse vilka skall jobba 
på årlig basis med den löpande verksamheten. Samtliga respondenter 
beskriver medlemmarnas förmåga att påverka ledningen genom den 
demokratiska processen som innebär att röstning sker på lokal nivå. 

 
”Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ som består av 100 
förtroendevalda medlemmar vilka representerar kommunala, statliga och 
privata sektorer.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 

”(…) Varje avdelning har ett representantskap, där klubbar och de utan 
klubb har möjlighet att utse ombud. Dessa väljer avdelningsstyrelse som i 
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sin tur väljer ombud till förbundsfullmäktige och senare kongressen. (…) 
Detta är den representativa möjligheten.” 

Fredrik Nilsson, Sif 
 
Respondenterna fick också besvara frågan om medlemmarnas möjlighet till 
att påverka ledningen. Respondenterna förklarade då den representativa 
demokratin. En av respondenterna talade om att det finns många 
kommittéer och råd. Denne sa att det dessutom finns många sätt att påverka 
och att det ”stäms av” mer än i företag. Vid frågan om medlemmarnas 
möjlighet till kontroll av ledningen hänvisades till fackförbundets interna 
revisorer men också de externa. En respondent beskrev det på följande sätt: 
 

”Som enskild medlem är det svårt och säga att man har någon 
kontrollfunktion (…) Jusek har två stycken förtroendevalda revisorer. De 
väljs av fullmäktige och skall titta på årsredovisning från medlemmarnas 
synvinkel. Sen finns det externa revisorer som granskar årsredovisningen 
enligt lagar och regler.” 

Karin Rehn, Jusek 
 

Svaren indikerar två huvudfunktioner; den interna och den externa 
revisionen. 
 

”Metall centralt har externa revisorer. Lekmannarevisorer, förtroendevalda 
som väljs på kongress, och de är verksamhetsorienterade. Kollar så man 
gjort det man ska göra.(…)” 

Gunilla Gustavsson och Ulf Andersson, Metall 
 
När frågan ställdes till respondenterna om vilka ni anser vara ägare till 
fackförbundet framställdes svaren med viss tveksamhet hos samtliga 
respondenter: 
  

”Medlemmarna. Ägarbegreppet finns inte, utan medlemmarna nyttjar 
fackförbundet.” 

Fredrik Nilsson, Sif 
 

”Medlemmarna.”  
Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif 
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”Det måste vara medlemmar, men svårt att säga. Det ingår inte i den 
terminologin.” 

Karin Rehn, Jusek 
 
Samtliga respondenter utnämnde medlemmarna som ägare till 
fackförbundet även om de ställde sig tveksamma till användningen av detta 
begrepp.  
 
Det råder inga tvivel om att det förekommer kontrollfunktioner även för 
fackförbunden i form av både den interna och externa revisionen. Den 
interna revisionen kontrollerar att förbundets ledning verkar i 
medlemmarnas intresse, samtidigt förekommer kontroll att redovisningen 
utformas utifrån gällande regler i form av den externa revisionen. De 
agentteoretiska tankarna får stöd i och med att medlemmarna skapar 
kontrakt som innebär att de överlåter kontrollen av ledningen till 
revisorerna. 
 
Agentkostnaderna för medlemmarna och övriga intressenter till ett 
fackförbund torde bli högre då det inte förekommer några automatiska 
kontrollmekanismer som ägarna kan stå för i exempelvis ett aktiebolag, 
genom deras vinstintresse. De interna revisorerna har stor möjlighet att 
kontrollera verksamheten ur medlemmarnas intresse. Den kontrollen kräver 
naturligtvis resurser. 
 

4.5 Användare av fackförbundens 
årsredovisningar 

Enligt uppsatsens modifierade Four by Four Report uppmanades 
respondenterna att rangordna modellens intressenter efter vem de ansåg 
årsredovisningen främst vara riktad till. Intressenterna består av 
medlemmarna, de förtroendevalda samt det omgivande samhället. Av de 
fem intervjuerna då den frågan ställdes var två av intervjuerna 
gruppintervjuer med två respondenterna i vardera. Totalt har sju personer 
svarat på frågan. Inom förbunden gjorde samtliga respondenter samma 
rangordning, enligt följande tabell: 
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Tabell 5: Rangordning av årsredovisningens intressenter  
 
Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif, ser årsredovisningen i första hand 
som en återrapportering till de förtroendevalda. Urban svarar följande på 
frågan vad tror ni att de förtroendevalda är ute efter i årsredovisningen: 
 

”Resultatet av uppsatta mål. De vill se vad verksamheten kostar och hur 
mycket av den löpande verksamheten vi får betala med kapitalmedel. Se till 
att det finns en stark konfliktfond.” 

Urban Fastrup, Sif 
 

Redovisningsansvarig på Jusek säger att hon inte gör någon direkt skillnad 
på medlemmarna och de förtroendevalda. Hon svarar följande på vad tror 
ni att dessa intressentgrupper är ute efter i årsredovisningen: 
 

”Medlemmarna vill veta hur medlemsavgifterna används och att 
verksamheten bedrivs på ett vettigt sätt. Sedan kan det bero på vad man har 
för utgångspunkt. Våra ekonomer tittar kanske på andra delar av 
årsredovisningen än vad våra personalvetare gör. ” 

Karin Rehn, Jusek 
 

Nedan följer en sammanfattande tabell över bakomliggande förhållanden: 
 
  Andel Kommentar 
Upptryckt årsredovisning 9/10 Juseks årsredovisning åtkoms via webben  
Verksamhetsberättelse 
 

6/10 
 

HTF och Sif har dock en relativt lång 
förvaltningsberättelse 

Organisationskarta 1/10 Endast Lärarförbundet 
Lokala avdelningar 
inkluderas i siffrorna 

Ingår ej
 

Otydligt 
 

Koncernredovisning 
 

6/10 
 

Samtliga förbund har döttrar. Två anger orsak 
till att inte upprätta koncernredovisning 

Främsta användare är 
medlemmar 

2/3 
 

Sif anger istället de förtroendevalda 
 

Tabell 6: Sammanfattning av Bakgrund - årsredovisning 

Medlemmar Omgivande samhälleDe förtroendevalda Sif 

Omgivande samhälleDe förtroendevalda MedlemmarMetall 

Omgivande samhälleDe förtroendevalda MedlemmarJusek 

3 2 1  
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5. Årsredovisning 
 

5.1 Kapitlets disposition 
I följande kapitel kommer till en början en allmän diskussion om 
årsredovisning i fackförbund att hållas. Vidare presenteras 
årsredovisningens olika delar bestående av balansräkning, resultaträkning, 
förvaltningsberättelse och kassaflöde i nämnd ordning. Datamaterialet 
består främst av de tio undersökta fackförbundens årsredovisningar från 
2003 och 2003/2004 för Jusek. Kommentarer kommer att göras från 
personer som arbetar med upprättandet av årsredovisning i Jusek, Metall 
och Sif.  
 

5.2 Balansräkning 
Nedan följer en presentation av för uppsatsen valda problemområden 
beträffande balansräkningen. Dessa områden är kapitalinvesteringar, eget 
kapital och avsättningar. 

 
5.2.1 Kapitalinvesteringar 

I Sifs årsredovisning, 2003, står följande: 
 
”År 2000 tog kongressen beslut om att verksamheten under nästa 
kongressperiod (2005-2008) får finansieras till högst 10 % med 
kapitalavkastning. År 2003 finansierades löpande verksamhet till 16 % med 
finansiella intäkter. Om de projekt som finansieras med medel ur 
framtidsfonden läggs till är andelen 24 %.” 

Sifs årsredovisning, 2003, sidan 15 
 
Kapitalinvesteringars syfte är framförallt att förvalta konfliktmedlen. I nio 
av de tio undersökta fackförbunden uppvisade den fackliga verksamheten 
ett negativt resultat. Lärarförbundet uppvisade ett positivt resultat från den 
fackliga verksamheten. De förklaringsvariabler som ges angående 
överskottet är att medlemsintäkterna har ökat och att tidningsavdelningen 
har genererat överskott. Hälften av fackförbunden redovisar ett negativt 
årets resultat. Kapitalplaceringarna genererar intäkter till fackförbunden. 
HTF är ett av de fackförbund som under året redovisar ett positivt resultat 
tack vare finansieringsverksamheten. Resultatet från den fackliga 
verksamheten var -21,8 mkr medan resultatet från de finansiella 
investeringarna var 94,5 mkr. Kapitalinvesteringarna specificeras upp i not 
i åtta av tio av de undersökta fackförbunden.  
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Ideella placeringar finns i åtminstone tre fackförbund. Dessa fackförbund 
framhåller genom redovisningsprinciperna att det finns ideella placeringar. 
I ytterligare tre fackförbund är det möjligt att det ingår ideella placeringar 
eftersom det specificerade innehavet indikerar att dessa är ideella för 
förbundet. Exempelvis redovisar flera förbund innehav i försäkringsbolag.  
  
Vid intervjun fick respondenterna besvara frågan vad är syftet med 
kapitalförvaltningen och följande svar erhölls: 

 
Gunilla: - ”Klara av konflikter.”  
Ulf: -”Att man har valt att inte ha allt på banken är att det är ju högre 
avkastning på kapitalmarknaden. Som Gunilla säger är det ju för att 
behålla vår konfliktstyrka. Men självklart vill vi ha så bra avkastning som 
möjligt men det beror ju på risknivån (…).”  

Gunilla Gustavsson och Ulf Andersson, Metall 
 
En annan respondent sa följande: 

 
”Det är en långsiktig placering med syfte att ge god avkastning utan för 
stora risker.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
Vid frågan vem avgör hur medlen i kapitalförvaltningen skall förvaltas, 
besvarade samtliga förbund att det förekom någon form av placeringspolicy. 
Policyn är godkänd av styrelsen och skall efterföljas oavsett vem det är 
som har hanteringsansvaret. Exempelvis har Metall ett dotterbolag vid 
namn Förvaltnings AB Metallica vilka sköter den hanteringen. 

 
5.2.2 Eget kapital 

Indelningen av eget kapital i fackförbund varierar. Öhrlings PwC (2004) 
skriver i sin bok att eget kapital vanligtvis består av fritt kapital. 
Kommunal, Lärarförbundet, Jusek och Sif har skrivit ut bundet kapital i sin 
uppställning av eget kapital. De är koncerner och upprättar 
koncernbalansräkning. Det gör också Metall och Läkarförbundet men hos 
dem finns inget bundet kapital utskrivet. I de övriga fallen består det egna 
kapitalet av fritt eget kapital. Rubriceringen fritt eget kapital sker i Sif, 
Läkarförbundet och Juseks balansräkning. I övriga sju fackförbund har de 
rubriken Eget kapital men det framgår av innehållet att det handlar om fritt 
kapital. Underrubriker i det egna kapitalet varierar för fackförbunden. 
Noter finns till samtliga av undersökta fackförbunds eget kapital. I sju av 
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tio undersökta förbund finns en post med balanserade medel uttryckligen i 
balansräkningen. Det finns dock flera olika namn på vad den kallas, 
exempelvis balanserat kapital. Metall kallar det för Kapitalbehållningen. 
Ändamålsbestämda medel/reserv finns som en post i hälften av de 
undersökta fackförbunden. I den posten kan via not utläsas att 
ändamålsbestämda medel exempelvis kan vara fonder. Metall är en av dem 
som använder Ändamålsbestämda medel och uppställningen av eget kapital 
i balansräkningen utformas enligt nedan: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Eget kapital 
Källa: Metalls årsredovisning, 2003, sidan 29 

 
Den not som Metall hänvisar till ser ut enligt följande: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8: Not till eget kapital 

 Källa: Metalls årsredovisning, 2003, sidan 41 
 
I alla undersökta förbund specificeras eget kapital i not. Det finns enligt 
Öhrlings PwCs mall (2005) inget krav för ideella föreningar att ha not till 
eget kapital. I de noter som förekommer påträffas ofta reserveringar och 
ianspråktaganden av fonder. Härigenom kan vissa influenser spåras från de 
fondteoretiska tankarna eftersom fondteorin förespråkar ett redovisande av 
förändringar mellan fonderna. På frågan vad en fond är svarade en 
respondent: 
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”Fond, skiljer sig från avsättningar då det inte är något åtagande mot 
tredje part. Vi har projekt som skall stärka Sif, just nu Framtidsfonden (…). 
Fondpengar är till styrelsens förfogande för ändamålet. Reservfonden är 
hårt knuten till just konflikter.” 

Urban Fastrup, Sif 
 
I sju av tio fackförbund finns fonder under eget kapital. I Jusek finns 
istället fonder under avsättningar. Jusek förklarar sina fonder i noten för 
avsättningar. En placering av fonder under avsättningar faller inte inom 
Öhrling PwCs rekommendationer då det inte rör sig om något åtagande mot 
tredje part. Det går inte heller att utifrån lag tolka att fonder borde placeras 
under avsättningar genom lag. Den vanligast förekommande fonden är 
någon form av strejkfond som finns i sju av de undersökta fackförbunden. 
Mer om strejkfond kan läsas nedan. Byggnads presenterar en fond vid 
namn OU 2000 men lämnar ingen beskrivning vare sig i 
verksamhetsberättelsen eller i förvaltningsberättelsen om dess innebörd. 
Överhuvudtaget lämnar få fackförbund ut information om vad innebörden 
är med de olika fonderna. Jusek förklarar i förvaltningsberättelsen varför 
deras strejkfond, det vill säga stödfonden, har en egen redovisning avskiljd 
från förbundets redovisning. Sif förklarar sin framtidsfond i 
förvaltningsberättelsen under en egen sida, i anslutning till kapitlet 
Ekonomi med medlemsnyttan i fokus. Där skrivs bland annat: 
  

”Kongressen 2000 avsatte 500 Mkr till en särskild fond, framtidsfonden, för 
att möjliggöra satsningar som skapar nya förutsättningar för det fackliga 
arbetet. Fonden står till förbundsstyrelsens disposition under 
kongressperioden (…)” 

Sifs årsredovisning, 2003, sidan 16 
 
Under intervjun frågades om hur ett överskott disponerades. Svaren visar 
bland annat att det är bra att uppnå en så stor strejkfond som möjligt. En 
respondent svarade: 
 

”Vi sätter av så mycket som möjligt av eventuella överskott till Stödfonden, 
om det inte är så att vi skall utöka vår verksamhet och behöver nyttja en del 
av balanserade medel.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
Strejkmedel är en resurs som skall vara tillgänglig för framtida konflikter 
med arbetsgivareorganisationer. De undersökta fackförbunden har benämnt 
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strejkmedlen olika. Tre fackförbund har ingen separat fond för strejkmedel 
utan då ingår medlen i de balanserade. Vid ett eventuellt underskott i 
verksamheten kommer resultatet att direkt belasta det balanserade kapitalet. 
Det medför att dessa medel minskar utan att medlen går till konflikter. 
Nedanstående diagram visar hur fackförbunden namnger strejkmedlen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7: Olika namn på strejkmedel 
 
På frågan vilka åtaganden som är förknippade med strejkmedlen 
diskuterade Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif, kring åtaganden. Ett 
åtagande är att medlemmarna skall stå skadeslösa vid en eventuell konflikt. 
Vid konflikt betalas konfliktersättning ut till medlemmar som går i strejk 
och förlorar arbetsinkomst från arbetsgivaren. Konfliktberedskapen är 
enligt Urban och Lena stor i Sif. En respondent sa: 

 
”Norm att vi skall klara två landsomfattande strejker…alla metallarbetare 
ute i konflikt 2*2 veckor. Osannolikt…att det skulle bli så. (…). Kapitalet 
som finns överskrider det vida, det finns mer än tillräckligt.” 

Ulf Andersson, Metall 
 
En respondent sa följande på frågan om de hade någon norm för hur länge 
medlen skulle räcka vid en eventuell konflikt: 

 
”Nej det har vi inte. Men vi har lånelöften från vår bank som tillsammans 
med vårt kapital garanterar våra åtaganden.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 

Strejkmedel
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Mautz (1990) säger att för att bedöma icke-vinstdrivande organisationers 
framtid måste mer information erhållas än resultatet och sådan information 
som beskriver vad som har hänt under året. Han betonar vikten av att 
redovisa åtaganden inför framtiden för att en användare skall kunna 
bedöma en förenings ställning och situation och möjlighet att klara av ett 
åtagande. I intervjuade fackförbund framkom att konfliktfonden är det 
största åtagandet som fackförbunden har. Något som vidare bekräftas av 
övriga undersökta fackförbunds årsredovisningar. Således borde det vara 
viktigt att det framgår tydligt i balansräkningen vad som är konfliktfonden 
och att nödvändig kompletterande information lämnas i 
förvaltningsberättelsen. Ett möjligt sätt att redovisa sådan information är 
genom nyckeltal. Exempelvis kan konfliktfondens storlek presenteras i 
relation till antalet medlemmar. Det finns även fler förekommande 
åtaganden inför framtiden för fackförbund. En användare skulle kunna bli 
behjälpt genom att ta del av dem för att bedöma fackförbundets resultat och 
ställning. 
 

5.3 Resultaträkning 
Det finns två olika uppställningsformer för resultaträkningen. Två av de 
undersökta fackförbunden har en funktionsindelad resultaträkning. Dessa 
två är Sif och HTF som har KPMG som revisorer. Metall presenterar 
istället sin funktionsindelning via not. Sif har delat in sin resultaträkning 
utefter deras fyra målområden för innevarande kongressperiod. De har 
också kompletterande kostnadsområden för verksamheter som är stöd för 
målområdena.  
 
De övriga undersökta fackförbunden har följaktligen kostnadsslagsindelad 
resultaträkning. Några av förbunden har i sin resultaträkning 
sektionsindelat resultat det vill säga att löpande verksamhet, finansiella 
investeringar och fastighetsförvaltning får ett resultat var för sig. På årets 
resultat visas naturligtvis den totala summan. Det är Kommunal, 
Lärarförbundet och SEKO av de undersökta förbunden som helt använder 
den modellen. Några andra använder, i stort sett, denna indelning men har 
en summering före skatt. Övriga använder uppställningsform enligt ÅRL 
med kontinuerlig summering. 
 

5.3.1 Intäkter 
Fackförbundens största inkomstkälla på förbundsnivå och vanligtvis även 
på koncernnivå, är medlemsavgifterna. Avvikelse förekommer för 
Läkarförbundet då de redovisar en större inkomstkälla från Läkartidningen. 
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Som enda förbund redovisar Läkarförbundet direkt i resultaträkningen 
nettoomsättning och ger hänvisning till not. För två andra förbund, Sif och 
Vårdförbundet, förekommer begreppet nettoomsättning i resultaträkningen 
men inte som huvudrubrik. Det begrepp som de olika fackförbunden 
använder för medlemsavgifterna varierar. Exempel på detta är 
förbundsavgifter, medlemsintäkter och medlemsavgifter. Kapitalintäkter är 
en annan viktig inkomstkälla, vilket kan utläsas mer om under kapitlet 
Kapitalinvesteringar. 
 
Bidrag redovisas i åtta av tio av de undersökta fackförbundens 
årsredovisningar. Antingen är det en egen post eller så är det inkluderat i 
övriga intäkter. SEKO skriver i not att de fått EU-bidrag. Metall är ett annat 
exempel på ett fackförbund som har bidrag och skriver i not att de erhållit 
statsbidrag för miljöverksamhet och biståndsmedel för den internationella 
verksamheten. 
  
Kommentarer kring hantering av intäkter återfinns för vissa fackförbund i 
redovisningsprinciperna. Kommunal och Metall är två förbund som 
beskriver att A-kassan ingår i medlemsavgiften och således ingår i 
redovisningen. Jusek skriver att intäkter redovisas såväl enligt kontant- som 
faktureringsmetoden. Vidare skriver de att huvuddelen av intäkterna har 
redovisats enligt kontantmetoden och nämner speciellt medlemsavgifterna.  
 
Det framgår tydligt att A-kassan inte ingår i årsredovisningen i fem av de 
tio undersökta förbunden. Av de övriga fem framgår det genom not att de 
är inkluderade i intäkterna i Metalls och Kommunal redovisning. A-kassans 
eventuella inkluderande kan inte direkt utläsas ur Juseks eller Sifs 
årsredovisning. Däremot framgick det av intervjun att detta inte var 
inkluderat. I SEKO går det inte heller att direkt utläsa om A-kassan finns 
med i redovisningen. En avgift till A-kassan dras av i SEKO under 
kostnaderna, vilket tyder på att avgiften också ingår i intäkterna. I 
allmänhet är kommentarerna kring A-kassan i årsredovisningen sparsamma. 
Ett utelämnande av information om hantering av A-kasseavgiften kan 
ifrågasättas utifrån två av de kriterier som ingår i redovisningens 
föreställningsram, nämligen tillförlitlighet och jämförbarhet. För att 
uppfylla de kraven borde praxis för fackförbunden vara mer likartad för 
jämförbarhetens skull. Alternativt borde hanteringen förklaras tydligare 
vilket åtminstone skulle höja tillförlitligheten. Det faller även under 
kriteriet om relevans då användaren torde behöva den informationen för att 
kunna bedöma det ekonomiska resultatet. 
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En respondent sa följande om Sifs relation till A-kassan: 

 
”Visst är det samarbete. Gemensamt medlemsregister, gemensam 
administration i viss mån men A-kassan är en helt egen verksamhet. En 
myndighet som är helt skiljd och man får inte jobba för båda (Sif och A-
kassan).”  

Lena Danielsson, Sif 
 
På frågan vad medlemsintäkterna skall gå till var den fackliga 
verksamheten ett givet svar. En respondent sa följande: 

 
”Facklig verksamhet! Medlemsavgifterna skall gå till de mål vi har, d.v.s. 
stärka medlemsgrupperna och de enskilda medlemmarnas konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden. Detta kan naturligtvis göras på olika sätt, men målet 
är övergripande.” 

Karin Rehn, Jusek 
 
Ulrica Herrlin, Jusek, talade vidare om vad medlemsavgifterna skall täcka: 

 
”Den fackliga verksamheten sköts till viss del av kansliet, men även av våra 
fackliga förtroendemän på arbetsplatser runt om i landet. Om det därtill 
blir en slant över så sparar vi det i stödfonden som är till för att stödja våra 
medlemmar vid eventuell konflikt. Stödfonden bör växa i takt med 
medlemstillväxten. ” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 

5.3.2 Kostnader 
Den löpande fackliga verksamheten har flertalet olika kostnader. Den 
kostnadsslagsindelade respektive funktionsindelade uppställningen får 
främst konsekvens för kostnader i resultaträkningen. 
 
Byggnads, Jusek, Kommunal och Lärarförbundet, som alla har Öhrlings 
PwC som revisionsbolag, har en likartad uppställning beträffande 
rubriksättningen. SEKO har använt begreppet Direkta medlemskostnader 
som post i resultaträkningen. Metall och Vårdförbundet har en post för 
verksamhetens kostnader. Dessa tre använder sedan not för att specificera 
upp posterna. Vanliga poster i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen 
är:  
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• Avgifter och anslag till andra organisationer  
• Personalkostnader  
• Externa kostnader 
• Avskrivningar enligt plan  

 
Vid strejk eller sympatiåtgärder redovisas kostnaden via resultaträkningen. 
Vid Kommunals konflikt, som nämns under kapitlet om 
förvaltningsberättelsen, visas posten Konfliktkostnader i resultaträkningen. 
Då A-kassan finns med i intäkterna dras de också bort som en kostnad i 
resultaträkningen. Som tidigare sagts är det endast i Kommunal och Metall 
som det klart framgår att A-kassan är inkluderad.  
 
HTF och Sif har en funktionsindelad uppställning. Sif utgår från deras 
olika mål och deras stödfunktioner. Nedan följer ett utdrag från Sifs 
resultaträkning: 
 

 
 

 
Figur 9: Funktionsindelad resultaträkning 
Källa: Sifs årsredovisning, 2003, sidan 22 

 
Sif förklarar genom redovisningsprinciperna hur uppdelningen av 
resultaträkningen har gjorts. De skriver också följande under rubriken 
Redovisning av kostnader i redovisningsprinciper: 
 

”I enlighet med ÅRL 3 kap 4§ andra och tredje stycket görs avvikelser i 
kostnadsredovisningen som är betingade av verksamhetens särskilda 
inriktning. Motivet för avvikelsen är att ge redovisningen av verksamheten 
en mer rättvisande bild” 

Sifs årsredovisning, 2003, sidan 26 
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Sif motiverar sedan vad som inkluderas i posterna i resultaträkningen. HTF 
har sex olika funktionsgrupper, och i not redovisas hur olika kostnader 
fördelats till de olika grupperna.  
 
Förutom att visa i resultaträkningen hur de olika kostnaderna fördelas finns 
även möjlighet att kommentera eller illustrera det i förvaltningsberättelsen. 
Sif och HTF som använder funktionsindelad uppställning visar genom 
resultaträkningen vad kostnaderna har gått till. I Lärarförbundet visas, som 
tidigare nämnts, även resultatet i jämförelse med budget. Där presenteras, 
beträffande kostnaderna, utfallet för 25 olika kostnader enligt 
kongressbudgetens uppställningsform. Exempel på kostnader som visas här 
är Studerandeverksamheten, Kongressen, Pedagogiska magasinet, och 
förhandlingskostnader. I Jusek sker närmare presentation av olika 
kostnader genom not. Kommunal gör tre olika cirkeldiagram som 
illustrerar fördelningen av kostnaderna. Nedan visas ett utdrag från 
Kommunals förvaltningsberättelse:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10: Verksamhetens kostnader i cirkeldiagram 

 Källa: Kommunals årsredovisning, 2003, sidan 4 
 

5.4 Förvaltningsberättelse 
På frågan vilken del av årsredovisningen presenterar verksamheten bäst 
svarade en respondent: 

 
”Förvaltningsberättelsen är vad vi gör, den borde vara den mest 
lättillgängliga om man tittar på den som enskild medlem.” 

Karin Rehn, Jusek 
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Förvaltningsberättelsen får anses vara överskådlig i majoriteten av de 
undersökta fackförbunden, då den i de flesta fall är väldigt kortfattad på 
två-fem sidor. HTF och Sif har en jämförelsevis lång förvaltningsberättelse 
och den omfattar betydligt mer information än de krav som finns, 
exempelvis är HTFs förvaltningsberättelse 23 sidor. HTF och Sif har 
KPMG som revisionsbolag. 
 
Öhrlings PwCs mall (2005) föreslår några ytterligare rubriker utöver ÅRLs 
krav som kan vara relevanta för användaren; Medlemmar och Organisation.  
 

5.4.1 Information om verksamheten - enligt ÅRL 6 kap 1 § 
I förvaltningsberättelsen skall enligt ÅRL ges information om 
verksamheten. Verksamhetens mål kan presenteras på många sätt. En 
möjlighet är att uttrycka det genom att syftet anges eller en rubrik med 
information om verksamheten. Följande skriver Läkarförbundet under 
Allmänt om verksamheten: 

 
”Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella 
organisation med syfte att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och 
yrkesmässiga intressen, samt att påverka hälso- och sjukvårdens 
utveckling.” 

Läkarförbundets årsredovisning, 2003, sidan 48 
 
Alla de förbund som har Öhrlings PwC som revisorer, förutom 
Lärarförbundet, presenterar övergripande mål i förvaltningsberättelsen. För 
övriga fackförbund kan det istället uttryckas på annat sätt i 
verksamhetsberättelsen. HTF skriver om prioriteringarna för 2003 i 
förordet av förbundsordförande:  

 
”HTF skall arbeta inom ramen för jämlika villkor i arbetslivet. De frågor 
som är viktiga att belysa är vår fortsatta kamp för lika lön för likvärdigt 
arbete, svårigheter att förena arbete och föräldraskap och för en bättre 
arbetsmiljö. (…)” 

HTFs årsredovisning, 2003, sidan 3 
 

Kommunal är ett av de få fackförbund som diskuterar relationen till A-
kassan i förvaltningsberättelsen:  
 



Årsredovisning 
 

50 

”A-kassan är en del av medlemskapet i Kommunal om försäkringsvillkoren 
uppfylls. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa är en självständig 
juridisk person med egna stadgar och egen årsredovisning.” 

Kommunals årsredovisning, 2003, sidan 3 
 

5.4.2 Resultat och ställning - enligt ÅRL 6 kap1 § 
Kommentarer till resultatet finns i alla undersökta förbund. Lärarförbundet 
presenterar en uppställning av resultaträkningen som visar jämförelse med 
budgeten för året. I anslutning till det påpekas: 

 
”Verksamhetens kostnader enligt kongressbudgetens uppställningsform 
uppgår till 361 219 tkr. Jämfört med 2002 har kostnaderna minskat med 
5062 tkr eller 1,4 procent.” 

Lärarförbundets årsredovisning, 2003, sidan 14 
 
Omfattningen på resultatkommentarerna varierar mellan förbunden. Några 
kommenterar detta i ett enskilt avsnitt medan andra, exempelvis 
Vårdförbundet, har kommenterar kring resultatet och balansräkningen 
genomgående i den ekonomiska redogörelsen. Följande exempel är hämtat 
från Byggnads årsredovisning: 

 
”Resultatet av finansförvaltningen uppgick till 173 746 tkr (-130 372 tkr) 
(…) Finansförvaltningens huvudinriktning är placeringar i aktie- och 
räntefonder. Flera av dessa fonder står under gemensam förvaltning med 
övriga LO-förbund.” 

Byggnads årsredovisning, 2003, sidan 37 
 
Resultatdispositionen kan visas antingen i förvaltningsberättelsen eller i 
direkt anslutning till resultaträkningen. Lärarförbundet är det enda av 
undersökta fackförbund som redovisar resultatdisposition i direkt 
anslutning till resultaträkningen. I fyra fackförbund kan 
resultatdispositionen inte utläsas. Övriga fem uttrycker det i 
förvaltningsberättelsen. Kommunal har under rubriken Eget kapital 
följande beskrivning: 
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Figur 11: Alternativ resultatdisposition 
Källa: Kommunals årsredovisning, 2003, sidan 7 

 
 I Kommunals fall behandlas resultatdispositionen, som ovan visas, istället 
eget kapitals innehåll. Det kan tyckas vara av värde för användaren för att 
mäta utvecklingen av fackförbundens åtaganden snarare än årets resultat. 
 

5.4.3 Väsentliga händelser under året - enligt ÅRL 6 kap 1 § 
Under väsentliga händelser beskriver Vårdförbundet deras hälso- och 
sjukvårdsstämma som genomförts under året och det underskott som den 
har lett till. Kommunal beskriver väsentliga händelser till en början på 
följande sätt: 

 
”De viktigaste händelserna under året var att förbundet genomförde sin 
största strejk någonsin (…). När avtalen med Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet och Pacta gick ut, hade ingen uppgörelse träffats och 
medlare tillkallades. (…) När strejken avslutades 28 maj hade omkring 
83 000 medlemmar varit ute i strejk i olika perioder.” 

Kommunals årsredovisning, 2003, sidan 3-4 
 

Majoriteten av fackförbunden beskriver under väsentliga händelser större 
förändringar. Exempel på väsentliga händelser som omnämnts är konflikter 
och organisatoriska förändringar. Vissa väsentliga händelser som påträffas 
har direkt koppling till kapitalförvaltningen: 

 
”Den negativa börsutvecklingen som starkt präglade 2002 har under 2003 
vänt även om året inleddes med osäkerhet gällande ett eventuellt krig i 
Irak.” 

Byggnads årsredovisning, 2003, sidan 37 
 
Det är inte alla fackförbund som nämner väsentliga händelser under egen 
rubrik. Väsentliga händelser framgår däremot indirekt på andra ställen i 



Årsredovisning 
 

52 

förvaltningsberättelsen. Händelserna finns då invävda i 
resultatkommentarer. Metall skriver under Verksamhetens resultat: 

 
”Den första (huvudförklaringen till underskott) är förbundets 
medlemssjukförsäkring GF 13903. Förbundet har per den 1 januari 2004 
beslutat att stänga sjukförsäkringen för nya skador.” 

Metalls årsredovisning, 2003, sidan 23 
 

5.4.4 Förväntad framtida utveckling - enligt ÅRL 6 kap1 § 
Majoriteten av förbunden nämner något om framtiden i 
förvaltningsberättelsen, oftast genom ett kort avsnitt. Informationen 
framkommer inte alltid genom egen rubrik utan blir invävd under andra 
rubriker. Läkarförbundet skriver att dess framtida planer beskrivs i en 
verksamhetsplan. SEKO skriver under Framtida utveckling: 

 
”Med anledning av förbundsmötesbeslut i september 2003 så startar under 
2004 arbetet med att ombilda avdelningsorganisationen. Målet är en 
förändring från en blandad avdelningsstruktur med geografiskt- och 
branschuppbyggda avdelningar till en enhetlig geografisk struktur.” 

SEKOs årsredovisning, 2003, sidan 23 
 

5.4.5 Medlemmar - enligt Örhlings PwCs mall 
Något om medlemmarna nämns i förvaltningsberättelsen i majoriteten av 
fallen och görs det inte där framkommer det i verksamhetsberättelsen. 
Lärarförbundet visar statistik över medlemsutveckling under rubriken 
Lärarförbundets organisation. Sif har en hel sida som heter Medlemmar. 
Hos Sif kan information exempelvis hittas om att målet var att rekrytera 8 
000 nya studerandemedlemmar och att resultatet hamnade strax under, 
7 007 nya medlemmar. Jusek beskriver de kärva tiderna för medlemmarna 
till en början under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret för 
att sedan under Medlemmar skriva: 

 
”Arbetslösheten har ökat med 18 % under verksamhetsåret, från totalt 
2.758 arbetslösa medlemmar vid verksamhetsårets början, till 3.260 vid 
verksamhetens slut. (…) Medlemsavgifterna höjdes per den 1 januari 2004 
och fullbetalande medlemmar betalar 180kr (tidigare 167 kr).” 

Juseks årsredovisning, 2003/2004, sidan 5 
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5.4.6 Organisation - enligt Örhlings PwCs mall 
Fyra av tio förbund beskriver organisationen i förvaltningsberättelsen. I de 
fall den inte beskrivs i förvaltningsberättelsen kommer den istället, på ett 
eller annat sätt, fram i verksamhetsberättelsen. Lärarförbundet visar en 
organisationsöversikt. Hur organisationen presenteras varierar väldigt 
mycket. Nedan presenteras två exempel:  

 
” Förbundets beslutande organ är: 
-kongressen/förbundsmötet 
-förbundsstyrelsen 
Den lokala verksamheten utövas av 23 (förra året 23) avdelningar vilka är 
indelade i 505 sektioner (515) och 362 klubbar (344).”  

Kommunals årsredovisning, 2003, sidan 3 
 

”Lokalavdelningar 
Antalet lokalavdelningar var vid årets slut 299, varav tio regionala 
lokalavdelningar. (…) Förbundets minsta lokalavdelning var Bjurholm som 
vi årets slut hade 48 medlemmar. (…) Andelen kvinnliga ordförande i 
lokalavdelningarna var 58 procent. Av arbetsplatsombuden var 81 procent 
kvinnor.” 

Lärarförbundets årsredovisning, 2003, sidan 9 
 

5.5 Kassaflödesanalys 
Fackförbund upprättar kassaflödesanalys enligt ÅRL 2 kap 1 §. Samtliga 
undersökta fackförbund upprättar kassaflödesanalys. Det förekommer att 
fackförbunden endast redovisar kassaflödesanalys på koncernnivå. HTF 
upprättar kassaflödesanalys på moderbolagsnivå men har då 
överhuvudtaget inte upprättat någon koncernredovisning trots att de äger ett 
dotterbolag till fullo. HTF har motiverat det med att en konsolidering av det 
vilande dotterbolaget inte skulle medföra en redovisning som uppfyller 
kravet på rättvisande bild. På Lärarförbundet upprättas endast 
kassaflödesanalys för förbundet även om förbundet har en separerad 
koncernredovisning. Byggnads upprättar kassaflödesanalys på 
förbundsnivå, vilket inte är märkligt med hänsyn till att de inte konsoliderar 
sina döttrar i redovisningen. 
 
Samtliga fackförbund upprättar kassaflödesanalys enligt den indirekta 
metoden, där kassaflödet härleds från resultaträkningen. Samtliga 
fackförbund redovisar kassaflödet för tre olika sektorer. Det innebär att de 
först redovisar kassaflöde från den löpande verksamheten och sedan 
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kassaflödet från investeringsverksamheten. Slutligen redovisar de 
kassaflöde från finansieringsverksamheten, om det har förekommit någon 
sådan. Samtliga redovisar dessutom jämförelsetal med året dessförinnan.  
 
Följande röster låter sig höras angående vilket syfte kassaflödesanalysen 
fyller: 

 
”Ingenting. Den finns där av regelmässiga krav.” 

Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif 
 
”(…) inte så anpassat för denna verksamhet.” 

Gunilla Gustavsson, Metall 
 
En av frågorna som ställdes vid intervjutillfället var vilken av de fyra olika 
huvuddelarna i årsredovisningen som presenterade fackförbundets resultat 
och verksamhet mest korrekt. Med de fyra huvuddelarna menas 
balansräkningen, resultaträkningen, förvaltningsberättelsen och 
kassaflödesanalysen. Ingen av respondenterna hos de tre fackförbunden 
räknade upp kassaflödesanalysen som ett viktigt redskap. Kassaflödet var 
tvärtom den del de ansåg sämst spegla resultatet av verksamheten. 
Kassaflödesanalysen skall upprättas enligt lag och ansågs inte ha någon 
större relevans för användaren.  

 
”Förvaltningsberättelsen är viktigast. Sedan resultaträkningen, för 
jämförelse och se vad pengarna går till, och sen balansräkningen, att se 
vilka pengar som finns, och sist kassaflödet.” 

Gunilla Gustavsson och Ulf Andersson, Metall 
 
”Kassaflödesanalysen är minst viktig. ” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
Fondteoretiska tankar fokuserar på betalningsströmmar och därmed borde 
de tankarna kunna bli applicerbara på kassaflödesanalysen. 
Kassaflödesanalysens ringa nytta i ett fackförbunds redovisning 
framkommer genom Fredrik Nilssons påpekande. Det handlar inte enbart 
om hur mycket pengar som fackförbundet lägger på olika projekt, eller 
betalar ut, utan det är effektiviteten av användandet av medlen som visar 
vad ett fackförbund har uppnått. 
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”(…) Det spelar ingen roll om vi har lagt mycket eller lite pengar på ett 
projekt utan det är resultatet av det som är intressant. Om vi satsar 100 tkr 
eller 1 miljon på att teckna avtal så är det inte det som är viktigast utan hur 
många avtal vi får till som säger om vi har uppfyllt det vi skall eller inte.” 

Fredrik Nilsson, Sif 
 

Nedan följer en sammanfattande tabell av årsredovisning i fackförbund: 
 

 Andel Kommentar 
Negativt resultat efter facklig 
verksamhet 
 

9/10 
 
 

Lärarförbundet redovisar ett positivt 
resultat som enda förbund. 
 

Negativt årets resultat 
 

5/10 
 

Flera har stor avkastning från 
finansieringsverksamheten 

Ideella placeringar 3/10 Otydligt 
Bundet kapital 4/10 De är koncerner 
Balanserade medel 7/10   
Ändamålsbestämda medel 5/10   
Eget kapital i not 10/10   
Har fonder i balansräkning 7/10 Jusek har sina fonder som avsättning 
Separat konfliktfond 7/10   
Funktionsindelad resultaträkning 2/10 Metall har det också men via not 
Bidrag som intäkt 8/10   
A-kassa inkluderad i intäkterna 5/10 Otydligt 
Kassaflödesanalys 10/10 Samtliga använder indirekt metod 

 
Tabell 8: Sammanfattning av Årsredovisningskapitlet 
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6. Mål och måluppfyllelse 
 

6.1 Kapitlets disposition 
I det tredje och sista empiri- och analyskapitlet presenteras informationen 
som är relaterad till fackförbundens måluppfyllelse och användningen av 
nyckeltal. Första delen behandlar mål, därefter följer måluppfyllelse genom 
Four by Four Report och i anslutning till detta, andra kanaler för att 
presentera måluppfyllelse. Avslutningsvis presenteras användning av 
nyckeltal. Förutom mål och måluppfyllelse i årsredovisningen kommer 
bitvis även framgå verksamhetsberättelsens behandling av dem. Det är de 
tre ”fallförbunden” Jusek, Metall och Sif som är i fokus för kapitlet. Det 
återfinns dock vissa utdrag och kommentarer från övriga förbunds 
årsredovisningar. 

 
6.2 Övergripande mål 

Genom frågan vad anser ni vara funktionen, eller syftet, med en 
fackförbundsrörelse idag framkom att det framförallt handlar om att verka 
för goda arbetsvillkor för dess medlemmar, samtidigt som de verkar på en 
samhällspåverkande nivå.  

 
”Vår fackliga uppgift eller vårt fackliga uppdrag är att organisera 
människor i branscher där vi finns och försöka skapa så goda 
anställningsförhållanden som möjligt för dessa. Vi är en ideell organisation 
för våra medlemmar samtidigt som vi är samhällspåverkande.” 

Anders Ferbe, Metall 
 
”Ta vara på medlemmarnas ekonomiska och yrkesmässiga intressen och att 
vara en motvikt till arbetsgivarna.” 

Fredrik Nilsson, Sif 
 

Taxonomin fackförbunden använder vid benämningen av de övergripande 
målen varierar kraftigt. Kommunal kallar det för förbundets uppgift. 
Snarlik benämning använder Byggnads, uppgift. Läkarförbundet kallar det 
för syfte. Andra exempel som förekommer är förbundets grundvärdering 
och förbundets övergripande mål. Flera av förbunden använder flera av 
dessa termer när de beskriver de övergripande målen för verksamheten. 
Byggnads uttrycker sina övergripande mål som: 

 
”Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på 
arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet skall också verka för en 
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samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk 
demokrati.” 

Byggnads verksamhetsberättelse, 2003, sidan 4 
 
Metall använder sig av både grundvärderingar och övergripande mål, där 
grundvärderingarna handlar om att de skall organisera alla anställda inom 
Metalls område och arbeta för bättre arbetsvillkor för den gruppen. De 
övergripande målen behandlar istället förbundets inriktning för 
verksamheten: ett demokratiskt samhällssystem, allas rätt till arbete, 
rättvisa och goda löne- och anställningsvillkor och trygghet i 
anställningen14. 
 
Majoriteten av fackförbunden utrycker sina övergripande mål i sin 
årsredovisning eller verksamhetsberättelse. Placeringen av dem är dock 
olika. De kan förekomma direkt i årsredovisningen genom 
förvaltningsberättelsen eller vara placerade någonstans i 
verksamhetsberättelsen. Det finns även förbund som inte ger uttryck för 
sina övergripande mål i vare sig årsredovisningen eller 
verksamhetsberättelsen. Exempel på förbund som utelämnar denna 
information är Vårdförbundet och HTF.  
 
De övergripande målen i fackförbunden kan jämföras med ett företags 
affärsidé. Ett inriktningsmål syftar, enligt Pihlgren och Svensson (1989), 
på en organisations grundsyn, vilken inte förändras över tiden. Fackförbund 
skall under obestämd tid verka i medlemmarnas intresse samtidigt som de 
också skall vara med och utveckla det omgivande samhället genom att 
bland annat svara på remisser och medverka till opinionsbildning. Det torde 
vara av vikt att syftet framkommer i årsredovisningen eftersom det är 
förbundets affärsidé.  
 

6.3 Långsiktiga mål 
Respondenterna fick besvara frågan har ert förbund några långsiktiga mål. 
Samtidigt beskrevs de långsiktiga målen som mål som faller inom 
tidsramen fem till tio år. Det framgår att samtliga förbund har långsiktiga 
mål, men respondenterna menar att de långsiktiga målen ryms inom 
tidsperioden tre eller fyra år. Detta samband beror på att kongressen träffas 
var tredje eller var fjärde år. Pihlgren och Svensson (1989) definierar 
effektmål som tidsbestämda och mätbara mål.  

 
                                                 
14 Metalls årsredovisning, 2003, sidan 9 
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”Kongressens fyra huvudmål kan sägas vara det, även om de upprättas på 
fyraårsbasis” 

Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif 
 
Kongressen har huvudmål som fackförbundet skall arbeta med följande 
kongressperiod. De uppställda kongressmålen är effektmål i form av att de 
oftast är mätbara och att de kan vara tidsbestämda men samtidigt är inte 
tidshorisonten definitiv. Målen är visserligen tidsbestämda till en 
kongressperiod men flera respondenter påpekar att kongressmålen ofta 
lever vidare till ny period.  
 

”Kongressen sätter fyraårsmål, men målen som sätts kommer antagligen 
inte att försvinna utan vara aktuella även till nästa kongressperiod.” 

Fredrik Nilsson, Sif 
 
För fackförbunden utarbetas kongressmålen utifrån förbundets grundsyn 
och är en konkretisering av vilka huvudprinciper som kommer att gälla de 
nästkommande tre eller fyra åren. Enligt Pihlgren och Svensson (1989) är 
återigen effektmålen konkretiseringar av inriktningsmålen och sedermera 
uttrycks de långsiktiga målen som en beståndsdel av de övergripande 
målen. 
 
Kongressmålen presenteras framförallt igenom verksamhetsberättelsen. 
Alla fackförbund presenterar dock inte de målen. Jusek presenterar dem i 
årsredovisningen och beskriver dem enligt följande: 

 
”Att ha en väl fungerande lönebildning, att stärka 
förtroendemannaorganisationen, att öka representativiteten.” 

Juseks årsredovisning 2003/2004, sidan 4 
 

Sif lyfter fram sina långsiktiga mål direkt i den siffermässiga 
rapporteringen. Deras fyra målområden bildar nämligen huvudrubriker på 
kostnadssidan i den funktionsindelade resultaträkningen. Sifs fyra viktiga 
frågor är Arbetsmiljö, Kompetens och Karriär, Lön, pension och andra 
ersättningar och Rekrytering och marknadsföring. I SEKOs 
verksamhetsberättelse beskrivs en treårig verksamhetsplan som innehåller 
fyra olika uppdrag: 
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Figur 12: Fyra uppdrag 

Källa: SEKOs verksamhetsberättelse, 2003, sidan 4 

 
6.4 Kortsiktiga mål 

Respondenterna fick besvara frågan har ert fackförbund några kortsiktiga 
mål. De kortsiktiga målen arbetar styrelsen fram i förbunden och de är 
konkretare än de långsiktiga och övergripande målen. De kortsiktiga målen 
är framförallt ettårsmål.  

 
”Vi har prioriterade områden för varje enskilt år. Vår målbeskrivning kan 
man säga är på tre olika nivåer. (…)Den tredje nivån är våra prioriterade 
områden för varje år. Dessa lyfter förbundsstyrelsen fram. Eftersom vi är en 
värderingsstyrd organisation är et naturligt att ha dessa övergripande mål. 
Sedan prioriterar vi olika områden från år till år.” 

Anders Ferbe, Metall 
 

De kortsiktiga målen är konkretiseringar av kongressmålen och är mål som 
styrelsen väljer ut att förbundet skall arbeta med under framförallt det 
närmaste året. Dessa effektmål har indirekt brutits ut från det övergripande 
målet. Härledningen från de kortsiktiga målen till de övergripande målen är 
dock inte alltid tydlig. Det finns däremot en starkare koppling mellan de 
kortsiktiga och de långsiktiga målen. Jusek har tidigare inte arbetat med 
konkreta kortsiktiga mål men har nu påbörjat ett sådant arbete: 

 
”Det är först den här fullmäktigeperioden, den som startade den 1 juli 2004, 
som vi har satt konkreta, mätbara mål för det kommande året. (…)” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
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Kortsiktiga mål kan återfinnas i fackförbundens verksamhetsberättelser. En 
respondent påpekade angående de kortsiktiga målen: 
 

”Det är främst i verksamhetsberättelsen som det här kommer fram, i och 
med den uppdelning vi har, eftersom vi har en politisk del och en mer 
ekonomisk del. I förvaltningsberättelsen presenterar vi kort information om 
våra mål men det är underordnat här. (…)” 

Anders Ferbe, Metall 
 
På Sif berättar Urban Fastrup och Lena Danielsson att de tidigare har haft 
väldigt många kortsiktiga mål men att dessa nu har reducerats och att 
koncentrationen har lagts på färre mål. Det de visar utåt förklarar de bara 
vara de fyra målområdena som framkommer genom årsredovisningen, men 
internt arbetas det med mål och uppföljning av uppsatta mål. Ett möjligt 
sätt att uttrycka de kortsiktiga målen är att beskriva dem som prioriterade 
områden för verksamhetsåret. 
 

6.5 Ekonomiska mål 
En fråga som ställdes till respondenterna var om det förekom några 
ekonomiska mål i deras verksamhet. Både Sif, Metall och Jusek har 
avkastningsmål beträffande kapitalverksamheten. För Juseks del är 
avkastningskravet det enda ekonomiska målet som förekommer, vilket 
avspeglas i följande citat: 

 
”Vi har bara avkastningskrav på kapitalplaceringen.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
Ulrica Herrlin beskriver också detta avkastningskrav i siffror: 

 
”Vårt avkastningskrav i gällande placeringspolicy är referensränta plus 
2%”. 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
På Sif och Metall beskrivs avkastningskravet för kapitalförvaltningen på 
liknande sätt: 

 
”Liten risk och på lång sikt generera några procents avkastning” 

Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif 
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”Övergripande avkastningskrav på 5 %. Stabil lång avkastning.” 
Ulf Andersson och Gunilla Gustavsson, Metall 

 
Kapitalet skall placeras säkert och generera mer avkastning än vad vanlig 
bankränta skulle ge. Samtliga tre undersökta fackförbund har en policy 
utarbetad för hur kapitalverksamheten skall skötas. 
 
Andra typer av ekonomiska mål som kan förekomma är att de fonderade 
medlen i förbundet skall räcka till för att klara en eventuell konflikt för dess 
medlemmar. Metall har den typen av ekonomiskt mål för sin verksamhet 
men lyfter inte fram det i årsredovisningen. Det framgår av respondenterna 
att det handlar om att använda de resurser som ställs till fackförbundets 
förfogande på mest lämpliga sätt, och till störst nytta för medlemmarna. 

 
”Man skulle kunna säga att vi har två ekonomiska mål, där båda är 
kongress-styrda. Det ena är att vår kapitalbehållning skall, vilket också 
framgår av våra stadgar, räcka till för att täcka två olika konflikter. Det 
andra ekonomiska målet är att den fackliga avgiften skall finansiera den 
fackliga verksamheten.” 

Anders Ferbe, Metall 
 
Han poängterar dock att de ekonomiska målen är underställda de fackliga 
målen och att de därmed inte lägger någon tonvikt på att lyfta fram dem i 
årsredovisningen. Dessutom nämner han att kapitalfonden omräknas till 
vad den blir per medlem och att det presenteras i årsredovisningen.  
 
Fyra av de tio undersökta förbunden har ekonomiska mål som framgår i 
årsredovisningen. Det handlar inte om mål som tydligt presenteras för sig 
utan som är en del av förvaltningsberättelsen i textad form. I Kommunals 
årsredovisning återfinns följande citat: 

 
”Grundläggande för förbundet kapitalförvaltning är att tillgångarna skall 
placeras så att det ger hög avkastning med begränsat risktagande. Målet är 
att konfliktfonden skall över tiden ha en real avkastning på minst tre procent 
årligen” 

Kommunals årsredovisning, 2003, sidan 6 
 
I HTFs årsredovisning berättas att de för år 2003 hade en ekonomisk 
målsättning för garantifonden. Detta innebar att den skulle uppgå till en 
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viss nivå vid årsskiftet. Måluppfyllelsen presenterades i anslutning till 
målet. I SEKOs årsredovisning står följande: 

 
”Arbetet med att skapa balans i förbundets ekonomi fortsätter. Målet är att 
medlemsavgifterna skall täcka kostnaderna i den fackliga verksamheten.” 

SEKOs verksamhetsberättelse 2003, Sidan 23 
 
Det finns en betoning hos respondenterna på att de ekonomiska målen är 
underställda de fackliga målen vilket medför att dessa sällan omnämns i 
årsredovisningarna. När de väl framkommer rör det sig framförallt om 
avkastningsmål, eller avkastningskrav, på de finansiella investeringarna. 
Det pekar på att de ekonomiska målen i sig är av mindre vikt än de fackliga 
målen i den löpande verksamheten. De ekonomiska målen påträffas i 
förekommande fall i årsredovisningen. De kan ses som effektmål i den grad 
att de är mätbara och tidsbestämda. Kopplingen till inriktningsmålet, det 
vill säga till fackförbundets övergripande mål, är dock betydligt svagare för 
dem. Det förstärker det tidigare sagda om att de ekonomiska målen i en 
fackförbunds verksamhet är underställda de fackliga målen. 
 
6.6 Andra kanaler som förmedlar måluppfyllelse 

Mål och måluppfyllelse är något som inte alltid kommer fram genom 
årsredovisningen. Årsredovisningen utkommer bara en gång per år och 
flera av respondenterna menar att det finns andra, bättre, tillvägagångssätt 
att förmedla detta på.  

 
”Jag anser inte årsredovisningen används för att se hur Jusek uppfyller sina 
mål. Det finns andra delar, som fullmäktige, där förbundet följer upp och 
rapportera vad som gjorts under mandatperioden. Sen har vi också Jusek-
tidningen där man tar upp vad som hänt löpande.” 

Karin Rehn, Jusek 
 
Hos samtliga intervjuade fackförbund framhålls andra sätt att förmedla 
målen med verksamheten och dess resultat, det vill säga måluppfyllelse. På 
Metall nämns hemsidan och deras medlemstidning, Dagens Arbete. Det 
sägs vidare att det förekommer olika metallträffar runt om i landet där 
måluppfyllelse förmedlas. På Sif framhålls hemsidan, Sif-tidningen och en 
intern verksamhetsuppföljning som redovisas för styrelsen kvartalsvis. Den 
information som går ut till medlemmarna är dock det som presenteras i 
tidningen och på hemsidan. Ulrica Herrlin, Jusek, poängterar att det finns 
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betydligt bättre material som beskriver deras verksamhet och mål men som 
inte innehåller någon ekonomisk information. Hon förklarar: 

 
” (…) det beror på vem som är målgruppen och vilken information man är 
ute efter. Årsredovisningen riktar sig främst till medlemmarna och de 
förtroendevalda.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
Samtliga respondenter påpekar andra sätt att både presentera 
verksamhetens mål och måluppfyllelse, vilka är bättre än årsredovisningen. 
Dessa blir enligt respondenterna betydligt tydligare än att försöka påvisa 
uppfyllelsen genom årsredovisningen. Däremot är årsredovisningen ett av 
de tydligaste sätten när det gäller uppföljning av den ekonomiska 
verksamheten. Smith (1997) poängterar att årsredovisningen främst riktar 
sig till externa intressenter. De har inte tillgång till så många andra kanaler 
och därmed är det viktigt att årsredovisningen ses som den primära källan 
att redovisa måluppfyllelse. 
 

6.7 Four by Four Report 
Ett sätt att mäta prestationen för en icke-vinstdrivande organisation är 
utifrån Herzlingers Four by Four Report. Frågorna skall i uppsatsen ställas 
utifrån de tre intressenternas perspektiv. Det är av vikt att det värde som 
presteras i ett fackförbund också återspeglas i årsredovisningen, eftersom 
den borde vara den primära informationskällan till externa användare.  
 
Måluppfyllelse i årsredovisningen förmedlas även genom förbundens 
verksamhetsberättelse. Därmed kommer hänsyn att tas till de fackförbund 
som redovisar måluppfyllelse för de olika grupperna genom både 
årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Fem av de tio undersökta 
fackförbunden lämnar både verksamhetsberättelse och årsredovisning i ett 
och samma dokument. Av de tre fackförbund som fallstudien avser har Sif 
inte någon verksamhetsberättelse. Sif har istället en relativt lång 
förvaltningsberättelse. Jusek upprättar endast en årsredovisning. I Metall 
avges både en verksamhetsberättelse och en årsredovisning 
sammanhängande.  
 

6.7.1 Måluppfyllelse för medlemmar 
Ett av syftena med fackförbunden är att finnas till för deras medlemmar. 
Frågorna som ställdes var följande: 
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• Anser ni att medlemsavgiften som medlemmarna betalar även tillkommer 
medlemmarna utifrån deras krav och behov? 

• Vilka fördelar har era medlemmar genom sitt medlemskap i just ert förbund? 
• Förekommer det någon speciell ålderskategori eller grupp av medlemmar som 

ni framförallt satsar på? 
 

Samtliga respondenter ansåg att genomsnittsmedlemmen får ”valuta för 
sina pengar”, det vill säga att de resurser som medlemmarna ställer till 
fackförbundets förfogande också går åter, genom allehanda service, till 
förbundets medlemmar. Nyttan en medlem får ut av att betala 
medlemsavgiften uppfattas variera från individ till individ. Ett medlemskap 
i ett fackförbund innebär bland annat en försäkring mot eventuella tider av 
arbetslöshet för den enskilde medlemmen. Det innebär samtidigt rätt till 
stöd om medlemmen skulle hamna i konflikt med sin arbetsgivare. En 
respondent uttrycker det som: 

 
”En fackförening är till för att skydda dess medlemmar. Men om han 
tillexempel blir arbetslös, får nytt jobb, behöver diverse rättslig hjälp, 
kanske blir skadad, då får han givetvis ut mer än vad han har betalat för 
och vad han kommer att betala i framtiden. Det handlar om solidarisk 
finansiering. Det finns även medlemmar som aldrig blir sjuka eller behöver 
någon hjälp, och sett ur ett köp/sälj-förhållande för dessa medlemmar så är 
det kanske inte optimalt. Men en del är ju en försäkring.” 

Anders Ferbe, Metall 
 

Ingen av respondenterna ser årsredovisningen som det enda sättet att 
redovisa måluppfyllelse till medlemsgruppen. De påpekar att de redovisar 
medlemsspecifik måluppfyllelse även om det inte alltid är tydligt. 

  
”Ja det tycker jag man kan påstå. Men jag får nog säga det att vi inte 
redovisar detta så tydligt. Då använder vi oss av andra informationskanaler. 
Här i årsredovisningen blir det mer övergripande.” 

Anders Ferbe, Metall 
 

En respondent anser att viss medlemsspecifik information lyfts fram i 
årsredovisningen: 

 
”Ja det tycker jag. Arbetslösheten för våra nyutexaminerade är väldigt hög, 
vilket framkommer i årsredovisningen. (…)” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
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Jusek skriver i sin förvaltningsberättelse att medlemsavgiften under året har 
höjts för fullbetalande medlemmar. Dessutom beskrivs att medlemsavgiften 
för studenter sänks från och med verksamhetsåret 2004. Varken Metall 
eller Sif nämner något om medlemsavgifter i sin årsredovisning.  
 
Svaren på frågan, vilka fördelarna det finns med att vara medlem i deras 
förbund, var mer eller mindre vaga. Samtidigt var detta något som 
respondenterna menar att de inte lyfter fram i årsredovisningen. Främst är 
det en fråga om att vara organiserad eller oorganiserad. En respondent 
påpekar följande:  

 
”Ja det där är lite komplicerat. Vi är ju svenskar och vi får inte slå oss för 
mycket på brösten. Vi visar inte detta i årsredovisningen direkt, och det 
gäller inte bara oss. Jag tror personligen att det vore bra att redovisa det vi 
är bra på. Vi kan vara lite väl problemorienterande. I 
verksamhetsberättelsens förord försöker vi lyfta fram detta, om det har varit 
för oss stora viktiga frågor som vi har åstadkommit resultat i. Då försöker 
vi lyfta fram de positiva sakerna här.” 

Anders Ferbe, Metall 
 

I samband med att en respondent nämner några av de fördelar som 
förekommer med att vara ansluten till det fackförbundet, påpekar hon att 
den informationen inte framkommer i årsredovisningen: 

 
”Det här är ju vår löpande verksamhet, och om det står det inte så mycket i 
årsredovisningen. I årsredovisningen skriver vi om vad som har hänt under 
verksamhetsåret och vad som är på gång, om hur organisationen är 
uppbyggd, ekonomiska resultat o.s.v. Så vår huvudsakliga verksamhet är så 
självklar att den inte beskrivs ordentligt i årsredovisningen.” 
 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
De intervjuade fackförbunden fokuserar på att rekrytera framförallt 
studerandemedlemmar och/eller yngre medlemmar. Sif talar även om att 
bredda sin rekrytering, vilket framgår av årsredovisningen: 

 
”Målet för kongressperioden är att Sif skall bredda sin rekrytering och öka 
andelen yrkesverksamma medlemmar.” 

Sifs årsredovisning 2003, sidan 6 
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Både Juseks och Sifs respondenter säger sig satsa på att rekrytera 
framförallt yngre och studerandemedlemmar. Metall framhåller satsningen 
på att rekrytera medlemmar ur de underrepresenterade grupperna. De anser 
sig vara ett mansdominerande förbund och därför ligger fokus på 
medlemsrekrytering av kvinnor. Samtliga tre undersökta fackförbund har 
med medlemsutvecklingen i sin årsredovisning. Jusek beskriver 
medlemsutvecklingen i form av hur många nya studerande som värvats till 
Jusek. Majoriteten av respondenterna nämnde att medlemmar i de yngre 
åldersklasserna och studerandemedlemmar var medlemmar som var viktiga 
att rekrytera i nuläget. Delvis kan det bero på att många yngre numera 
väljer att studera och därmed vill fackförbunden knyta till sig medlemmar 
för framtiden som kan bidra till att fackförbundet kan fortsätta sin 
verksamhet. Det är ett sätt att överleva eftersom många medlemmar 
kommer att försvinna ifrån arbetsmarknaden och naturligt nog ifrån 
fackförbunden de närmaste åren. Överlag har fackförbund en lägre avgift 
för studenter och för exempelvis Juseks del har studerandemedlemmens 
avgift sänkts, liksom avgiften för en medlem som genomför sitt första 
arbetsår. Denna satsning, eller reducering av avgift, för en viss kategori av 
medlemmar, torde innebära att en annan kategori ”drabbas”. Exempelvis 
har de som är arbetsföra första året samma förutsättningar och anspråk som 
fullbetalande medlemmar.  
 
För ett fackförbund anses inte konkurrensen mellan förbunden som stor. 
Det var ingen av respondenterna som tydligt uttalade att de såg något annat 
fackförbund som konkurrenter. En svag antydning gjordes över att det 
kunde råda viss konkurrens om medlemmar som arbetar inom områden 
som flera fackförbund företräder. Kartellförhållande kan sägas råda i 
branschen då arbetsplatser ofta delas upp mellan förbunden. Det största 
konkurrenshotet kom istället från de faktorer som får medlemmar att välja 
att inte organisera sig överhuvudtaget. Fackförbunden söker så hög 
anslutningsgrad som möjligt, vilket borde innebära att de presenterar den 
fördelen som finns med att vara organiserad. På ett av de intervjuade 
fackförbunden framgår att det finns ett visst motstånd hos privata 
arbetsgivare mot att de anställda engagerar sig fackligt. 
 

6.7.2 Måluppfyllelse för förtroendevalda 
Respondenterna fick besvara frågor som behandlade de förtroendevalda i 
fackförbundet. Följande frågeställningar behandlades för att ta reda på 
måluppfyllelse för gruppen: 
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• Vilka arbetsuppgifter har de förtroendevalda? 
• Förekommer det några belöningar till de förtroendevalda? 
• Vilka fördelar finns med att vara förtroendevald i ert fackförbund i jämförelse 

med andra fackförbund? 
• Satsas det på någon speciell ålderskategori eller grupp av förtroendevalda i ert 

fackförbund? 
 
Det som enligt respondenterna skall motivera människor att bli fackligt 
engagerade, eller förtroendevalda, är framförallt att de skall känna att de 
utvecklas som individer. På Jusek lämnas en liten ersättning per år för de 
förtroendevalda och på Metall kan det förekomma ersättningar till de 
förtroendevalda på lokal nivå. På Sif förekommer ingen ersättning men de 
ser utvecklingen för individen som belöning nog. Utöver det erhåller de 
förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Betoningen ligger på 
att det skall vara utvecklande för individen att bli förtroendevald. Följande 
kommentarer gavs angående belöningar: 
 

”Kompetensutveckling. (…) det görs av eget engagemang. De känner att de 
får förtroende och utveckling” 

Gunilla Gustavsson och Ulf Andersson, Metall 
 
”(…) Det viktiga är att de får utbildning och känna att de får utvecklas som 
individer. De får lära sig något helt annat än sin huvudsakliga arbetsuppgift, 
de får lära sig mycket om arbetsrätt.(…) Det är det vi försöker förmedla, att 
de kan utvecklas som förtroendevalda.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 

”Kompetensutveckling, men också en ”guldkantsgrej”. Belöningen för de 
förtroendevalda får de från deras arbetsplats. Ingen bonus eller liknande. ” 

Fredrik Nilsson, Sif 
 

Inget utav fackförbunden uppger att det förekommer några stora skillnader 
med att vara förtroendevald i deras förbund mot att var det på något annat 
förbund. Uppgifterna för en förtroendevald kan variera beroende på vilken 
arbetsplats de är sammankopplade med. En respondent påpekar följande: 
 

”Grunden är nog på samma nivå för alla, inga större skillnader, men den 
skillnad som finns för oss kan vara att vi är representerade i aktiebolag där 
de förtroendevalda kan få mer syn på bolagsstyrning. Genom oss kan de få 
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en bredare kunskap, vilket man kanske inte upplever i tillexempel den 
kommunala eller statliga sektorn.” 

Anders Ferbe, Metall 
 
På Sif var uppfattningen likartad:  

 
”Rent objektivt kan jag nog inte säga att det är några skillnader mellan 
olika fackförbund.” 

Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif 
 
När det gäller rekryteringen, eller ”värvandet”, av förtroendevalda säger 
Metall och Sif direkt att de gärna ser fler yngre engagerade.  

 
”Eftersom det är ett generationsskifte på gång, många 40-talister som slutar, 
så är det naturligt att vi vill ha yngre, eller nyutexaminerade, 
förtroendevalda. Det blir mer representativt.” 

Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif 
 

På Jusek menar Ulrica Herrlin att det är något som förbundet inte direkt 
kan påverka i någon större utsträckning.  
 

”Eftersom det är medlemmar som väljer sina fackliga förtroendemän kan vi 
inte påverka det särskilt mycket. Vi har pratat om hur vi skall få fler 
förtroendevalda eller fackligt engagerade, framförallt på den privata sidan. 
På den statliga och kommunala har vi gott om förtroendemän.” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
 
Lärarförbundet påvisar belöning i form av kompetensutveckling genom en 
sammanställning i årsredovisningen. De redovisar antalet timmar per år 
som fackförbundets personal får kompetensutveckling. I samband med det 
redovisas även hur mycket resurser som läggs på kompetensutveckling per 
person. Poängteras bör dock att de fakta som presenteras handlar om tid 
som förbundets personal får och inte deras förtroendevalda. Ett sätt att 
redovisa för de förtroendevalda vilka belöningar som gruppen erhåller för 
de resurser som de ställer till fackförbundets förfogande vore att presentera 
en liknande sammanställning: 
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Figur 13: Kompetensutveckling för personal 
Källa: Lärarförbundets årsredovisning, 2003, sidan 11 

 
I SEKOs årsredovisning går det att utläsa följande under rubriken 
väsentliga händelser under räkenskapsåret i förvaltningsberättelsen: 
 

”Under 2003 har vi genomfört 7 stycken utbildningar för lokala 
löneförhandlare. Totalt deltog 156 personer i dessa utbildningar. Av det 
totala antalet deltagare har andelen kvinnliga dletagare varit 50 (32 %).” 

SEKOs årsredovisning, 2003, sidan 22 
 

Arbetet som de förtroendevalda lägger ned bygger främst på ideella tankar 
och deras insats borde framhållas i årsredovisningen. Exempelvis skulle en 
organisationskarta kunna göras där de olika nivåerna beskrivs och vilka 
arbetsuppgifter som hör till dem. Det ideella engagemanget är viktigt och 
det framgår i förordet till Metalls verksamhetsberättelse: 

 
”Förbundsstyrelsen tackar alla medlemmar för förtroendet att leda förbundet 
och tackar de förtroendevalda för deras insatser under året.” 

Metalls verksamhetsberättelse, 2003, sidan 5 
 
Det framkom genom intervjuerna att satsningar på yngre medlemmar var 
vanligt förekommande. Förbunden ser det som önskvärt med en större 
andel yngre förtroendevalda. Det skulle leda till att förbundets 
sammansättning av förtroendevalda bättre speglar sammansättningen av 
förbundets medlemmar, det vill säga representativiteten. För exempelvis 
Metalls del strävas det efter att gruppen av förtroendevalda skall bestå av 
20 % kvinnor. Ett sådant urval vore representativt eftersom den totala 
medlemsskaran består av 20 % kvinnor. 
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6.7.3 Måluppfyllelse för omgivande samhälle 
Den nytta som det omgivande samhället får av fackförbundet framkommer 
bland annat genom fackförbundets huvudsyfte eller ändamål. Några av dem 
har redan tidigare framkommit i kapitlet övergripande mål. Respondenterna 
fick beskriva måluppfyllelsen för det omgivande samhället genom att 
besvara frågorna: 
 

• Vilken nytta, och funktion, har samhället i stort av ert fackförbund? 
• Hur anpassar ni er verksamhet efter den rådande samhällsutvecklingen?  

 
På frågan om funktionen av deras fackförbund i samhället framhöll en 
respondent att de kan det privata arbetslivet bäst på tjänstemannasidan 
bland annat av det faktum att de har 350 000 medlemmar. Därför anser de 
sig kunna göra uttalanden om denna grupp människor. På Sif sägs vidare: 

 
”Vi skall vara motpart till arbetsgivareorganisationerna. Vara en balans 
mellan arbetsgivare och medlem.” 

Urban Fastrup och Lena Danielsson, Sif 
 

På Metall diskuterar controllern och ekonomienhetschefen den nytta 
samhället har i form av att Metall är opinionsbildare. De säger sig ha 
grundvärderingar som ligger nära den socialdemokratiska synen. En annan 
respondent gör följande uttalande: 

 
”Vi bidrar till att hålla ordning och reda på arbetsmarknaden. Att det råder 
arbetsfrihet. Fackliga organisationer inom industrin främjar den 
industriella utvecklingen. Sammantaget har alla nytta av att det är en hög 
organisationsgrad då det är många fackigt anslutna.” 

Anders Ferbe, Metall 
 
När det gäller fackförbundets handlande beträffande den rådande 
samhällsutvecklingen innebär det för dem att de framförallt skall vara 
opinionsbildare och delta i debatter och annan lobbyverksamhet. En 
respondent säger följande: 
 

”Vi försöker påverka samhället så mycket vi kan på områden som är viktiga 
för oss. Exempelvis har föräldrapenningen varit på tapeten nu (…) sådana 
frågor kan vi tända till på (…)” 

Ulrica Herrlin, Jusek 
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På Jusek påverkas det omgivande samhället även genom att de svarar på 
remisser. Ett av de stora projekten Jusek har arbetat med är jämställdhet 
och de har ett projekt kallat Karriär på lika villkor. I årsredovisningen 
kommer information om detta bland annat fram genom att de beskriver ett 
jämställdhetspris som utdelas årligen. Under rubriken våra prioriterade 
frågor i HTFs årsredovisning återfinns att de arbetar med att göra 
arbetslivet ”barntillåtet”: 

 
”I enlighet med förbundsstyrelsens prioriteringar var HTFs arbete för ett 
barntillåtet arbetsliv och en bättre arbetsmiljö samt medlemsrekrytering den 
röda tråden i 2003 års verksamhet. (…) Året 2003 blev det år då HTFs pris 
Guldnappen instiftades. Först ut att erhålla utmärkelsen var företaget IKEA 
som belönades för sina insatser att underlätta de anställdas möjligheter att 
kombinera arbete och familj.”  

HTFs årsredovisning 2003, sidan 13 
 
På Sif säger ekonomichefen att den typen av samhällspåverkan främst sker 
genom medlemskapet i centralorganisationen TCO. Dessa har en större 
möjlighet att påverka på nationell nivå. Specifikt hänvisar han till att det nu 
satsas på frågor om jämställdhet och mångfald. På Metall ges ett konkret 
exempel på vad förbundet jobbar med för att uppfylla det omgivande 
samhällets krav: 

 
 ”Vi genomför löneskillnadsanalyser. Vi lyfter fram hur det slår mot kvinnor, 
vilket också framgår i vår verksamhetsberättelse. Det är en oerhört viktig 
del för oss att jobba med samhällsutvecklingen.” 

Anders Ferbe, Metall 
 
Han hänvisar sen till det som kallas facklig samverkan, då de träffar andra 
förbund och politiska representanter som arbetar fram ett gemensamt mål. 
Dessutom har de kontakter i näringsliv och i myndigheter. 

 
Ett annat sätt redovisa måluppfyllelse för det omgivande samhället är att 
visa det internationella samarbetet. I Metalls verksamhetsberättelse går att 
utläsa under Metalls verksamhet och vision:  
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”I arbetet ingår att stödja det koncernfackliga arbetet på internationell nivå, 
att vara ett stöd för andra enheters arbete på internationell nivå, att stödja 
och bedriva biståndsverksamhet samt att samverka i internationella frågor 
med LO och andra organisationer.” 

Metalls verksamhetsberättelse, 2003, sidan 11 
 
I Juseks årsredovisning framgår det internationella samarbetet genom att de 
har en avsättning till en fond kallad internationella fonden. I not framgår att 
inga medel har används ur den internationella fonden under räkenskapsåret. 
Syftet med dess förekomst går att utläsas: 
  

”(…) skall användas till stöd av kollegor som på grund av sin yrkesutövning 
kommer i motsatsställning till sitt lands regering” 

Juseks årsredovisning, 2003/2004, sidan 21 
 
Sif har i sin årsredovisning en sida som beskriver det internationella arbetet. 
De beskriver bland annat Sifs arbete för att främja den fackliga rörelsen 
framförallt i Europa. Det förekommer ingen internationell fond i Sifs 
årsredovisning 2003, eller någon liknande avsättningspost i 
balansräkningen. Ett sätt att redovisa det internationella engagemanget vore 
att kortfattat presentera de internationella projekt vari fackförbundet har 
samarbete eller engagemang. 
 
SEKO redovisar i sin verksamhetsberättelse vilka olika remissyttranden 
som har gjorts under året. Likaså redovisar Läkarförbundet årets 
remissyttranden i verksamhetsberättelsen. Vårdförbundet har ett uppslag i 
verksamhetsberättelsen om olika organ och kommittéer de påverkar 
igenom. Förbunden kan också redovisa att de har tecknat avtal för olika 
medlemsgrupper på arbetsmarknaden. Metall redovisar som en avslutande 
del i årsredovisningen olika avtal och överenskommelser de varit med och 
utarbetat, samt dess innebörd.  
 
Ett sätt att mäta en icke-vinstdrivande organisations prestation är utifrån 
Four by Four Report. Därmed kan de viktigaste svaren som framkommer 
utifrån en sådan modell vara grunden för vilken information som skall 
presenteras i förvaltningsberättelsen. Ett smidigt redskap att redovisa denna 
uppfyllelse och som skulle kunna klara kravet på överskådlighet är att lyfta 
fram informationen i årsredovisningen genom nyckeltal. 
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6.8 Sammanfattning mål och måluppfyllelse 
Mål framkommer i årsredovisningen, direkt eller indirekt, antingen genom 
verksamhetsberättelsen eller genom årsredovisning. Det saknas dock en 
tydlig och gemensam struktur över fackförbundens hantering. Målen kan 
presenteras i vilken form som helst, vilket skapar svårigheter för en 
användare att få överskådlighet och bli behjälpt med att kunna göra 
jämförelser. Det kan dessutom innebära en bekostnad på tillförlitligheten 
när målen uttrycks i vaga termer beträffande tidshorisonten. Mål inför 
nästkommande period kommer sällan fram. Det är svårt för användaren att 
göra prognoser utifrån de övergripande målen eftersom inriktningsmål är 
bestående över tiden. Användaren behöver således tillgång till effektmål 
för underlag till prognoser inför nästkommande period. Det är därför viktigt 
att effektmålen tydligt framkommer i årsredovisningen. 
  
Variationen på förekomsten av måluppfyllelse beror förmodligen mycket 
på att det är betydligt svårare att presentera icke-ekonomisk information 
som är kvalitativ i årsredovisningen. Den är svårare att kvantifiera än 
ekonomiska resultatmått i siffror. Flera av respondenterna har påpekat att 
de är dåliga på att presentera måluppfyllelse för de olika intressenterna i 
Four by Four Report. En respondent uttryckte att mycket av det fackliga 
arbetet är självklart för de inblandade och någon redovisning av det inte är 
nödvändig. Dessutom påpekas att mycket av den informationen når 
åtminstone medlemmarna och förtroendevalda genom andra kanaler. 
Fackförbunds resultat mäts, som tidigare sagts, inte enbart med siffror, 
varför den icke-ekonomiska informationen torde ha en betydande roll. Den 
icke-ekonomiska informationen bör därför inte utlämnas i årsredovisningen, 
eftersom det skulle medföra att förbundet redovisar en missvisande bild av 
dess resultat och ställning.  
 
Målen bör tydligt framgå och vara kvantifierbara för att kunna mätas. 
Kvantifierbarheten är förövrigt en viktig poäng med effektmål då de är 
konkretiseringar av inriktningsmål. Måluppfyllelse kan endast komma fram 
om det jämförs med vad det uppsatta målet för perioden var. Det går inte 
att säga att måluppfyllelse har förmedlats enbart genom ett uttalande i form 
av att ”förbundet värvat sin 100 000de medlem”, utan att samtidigt belysa 
vad målet för perioden verkligen varit. Tillförlitligheten torde vara högre 
om fackförbundet i större utsträckning har möjlighet att kvantifiera 
uppsatta mål. Det vore relevant för en användare att i möjligaste mån kunna 
ta del av både målen och måluppfyllelsen om det inte sker på bekostnad av 
överskådligheten. Det ger i så fall användaren en möjlighet att ta del av 
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fackförbundets mål i analyserbar form och skapar möjligheten för denne att 
göra jämförelser när resultatet förmedlas. Om ett kvalitativt mål skall bli 
kvantitativt är det rimligt att tillexempel förmedla information om hur 
många remisser som fackförbundet varit med och behandlat. Det ger bättre 
information än att uttrycka sig i kvalitativa termer såsom ”vi har medverkat 
till att påverka samhällsutvecklingen”. 
 

”Man ser inte skogen för alla träd!” 
Ordspråk  

 
Det är inte rimligt att varje intressent får förmedlat måluppfyllelse genom 
årsredovisningen på individnivå. Däremot är det viktigt att måluppfyllelsen 
presenteras som en helhet. Kravet på överskådlighet medför att 
informationen inte skall vara på för detaljrik nivå samtidigt som helheten 
skall förmedlas.  
 
Enligt ÅRL 2 kap 2 § skall årsredovisningen upprättas överskådligt och i 
enlighet med god redovisningssed. Lagen säger också att resultat- och 
balansräkningen skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild. 
Noter kompletterar resultat- och balansräkningen för att skapa helhet i 
redovisningen. För ett fackförbunds del kan inte all information som 
behövs placeras i not. Det skulle inte bli överskådligt med tanke på all icke-
ekonomisk information som skulle behövas. Ett annat komplement till 
resultat- och balansräkningen är förvaltningsberättelsen vilken skall ge en 
rättvisande översikt över en organisations verksamhet, ställning och resultat. 
Följande går att utläsa om förvaltningsberättelsen: 
 

”(…) upplysningar skall även lämnas om: 1. sådana förhållanden som inte 
skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som 
är viktiga för bedömningen av företags ställning och resultat. (…)” 

ÅRL 6 kap 1 §  
 
Detta tyder på att fackförbunden borde uttrycka måluppfyllelse i större 
utsträckning genom förvaltningsberättelsen. All information som påvisar 
fackförbundets prestation kan dock inte finnas med i en 
förvaltningsberättelse eftersom det inte kan förenas med kravet på 
överskådlighet. Ett urval måste göras av vad som presenteras i 
årsredovisningen. Ett sätt som föreslås i Öhrlings PwCs, mall (2005) är att 
presentera sammanfattande information i förvaltningsberättelsen och sedan 
göra hänvisningar till verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen 



Mål och måluppfyllelse 
 

76 

kan sedan ges en mer detaljerad information. Artsberg (2003) påpekar att 
förekomsten av frivillig information i årsredovisningen har blivit mer 
frekvent använd och som senare även blivit accepterad som praxis. Den 
utvecklingen torde bli densamma för fackförbundens del så småningom. 
Efterlevnad av ÅRL har endast under en kortare tidsperiod varit reglerad 
för fackförbund och någon omfattande sed kan ännu inte ha utvecklats. 
Verksamhetsberättelsen är, liksom tidigare sagts, inte reglerad eller 
reviderad av externa revisorer. Magnus Alfredsson (2005), krönikör på 
Privata affärer, gjorde följande kommentar kring 
verksamhetsbeskrivningen: 

 
”Det är viktigt att komma ihåg att VD-kommentarer och 
verksamhetsbeskrivning många gånger innehåller moment av 
marknadsföring från företagets sida, men när det gäller siffrorna bakom 
företaget är kontrollen hårdare (…)” 

Magnus Alfredsson, 050527 
 

Verksamhetsberättelsen är en möjlighet för fackförbunden att lämna 
detaljerad information om måluppfyllelse. Cyert och Ijiri (1974) talar om 
att redovisningsprofessionen, revisorerna inkluderade, skall se till att 
informationen är verifierbar. Information i verksamhetsberättelsen kan i 
många fall vara svår att göra tillförlitlig då den kan innehålla subjektiva 
inslag. Internrevisorer granskar dock verksamhetsberättelsen. Det innebär 
att informationen som lämnas fortfarande borde vara relevant för 
användaren, även om ingen utomstående kontrollerat den. Måluppfyllelse i 
en icke-vinstdrivande organisation uppnås inte bara genom att redovisa 
årets resultat uttryckt i siffror. Ett led i att visa måluppfyllelse vore att göra 
verksamhetsberättelsen mer verifierbar. Det skulle kunna göras genom att 
ha kvantifierbara mål och mätbar måluppfyllelse. Av de undersökta 
förbunden har HTF och Sif en längre förvaltningsberättelse som inkluderar 
information som andra fackförbund har i sin verksamhetsberättelse. HTF 
och Sif torde därmed få mer verksamhetsspecifik information granskad av 
externa revisorer.  
 

6.9 Nyckeltal 
Respondenterna fick besvara frågan vilket anser ni vara det viktigaste 
nyckeltalet i årsredovisningen. Dessutom fick de besvara frågan om vilket 
nyckeltal som är viktigast för var och en av de tre intressentgrupperna 
medlemmarna, de förtroendevalda och det omgivande samhället. Samtliga 
respondenter hos de tre fackförbunden vidhöll att de traditionella 
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nyckeltalen var de minst viktiga för deras verksamhet. På Jusek framhölls 
att de ännu inte arbetat mycket med nyckeltal men att det är något som de 
skall påbörja. De poängterar dock att de ekonomiska nyckeltalen inte är 
speciellt viktiga utan säger att det torde vara betydligt viktigare med mer 
medlemsnära nyckeltal. Nyckeltal kan också förmedlas via andra kanaler. 
Viktiga faktorer angående nyckeltal, som flera respondenter svarade, var att 
de skall vara jämförbara och att det skall gälla sådant fackförbundet kan 
styra över. En respondent gjorde följande tillägg: 

 
”I speciella tider lyfter vi fram speciella händelser med nyckeltal, inte just 
att de är bestående över tiden. Vi lyfter fram mått anpassat för situationen” 

Ulf Andersson, Metall 
 

Ett av de mindre komplicerade sätten att förmedla information till en 
användare är att göra det genom nyckeltal. Det torde därmed vara rimligt 
att måluppfyllelse förmedlas genom användandet av nyckeltal.  
 
De ideella nyckeltalen är viktiga i det enskilda fackförbundet men av 
mindre vikt vid jämförelse med andra ideella föreningar eftersom 
fackförbund är en unik föreningsform. Medlemsutvecklingen är ett ideellt 
nyckeltal och det sågs av respondenterna som mycket viktigt. Eller som en 
respondent sa: 

 
”Medlemsutvecklingen är solklart viktigast.” 

Urban Fastrup, Sif 
 

Samtliga tio fackförbund lämnar uppgifter om deras medlemsantal och 
medlemsutveckling, även om presentationen ter sig olika. Vissa 
fackförbund redovisar medlemsutveckling över ett antal år och vissa gör 
uppdelning och presenterar medlemsantalet fördelat på kön och även 
fördelat på olika yrkeskategorier. Kommunal redovisar 
medlemsutvecklingen separat i förvaltningsberättelsen i stapeldiagram. 
 
Sif redovisar det totala medlemsantalet och gör det i 
förvaltningsberättelsen men lämnar inga jämförelsesiffror. Lärarförbundet 
presenterar det i ett diagram och redovisar förändringen under året. 
Dessutom gör de en uppdelning mellan olika kategorier av medlemmar och 
visar könsfördelning. 
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6.9.1 Traditionella nyckeltal 
Genom årsredovisningsundersökningen kan utläsas att när de traditionella 
nyckeltalen lyfts fram görs det i förvaltningsberättelsen. I 
förvaltningsberättelsen kan exempelvis årets resultat lyftas fram separat. 
Storleken på det egna kapitalet kan preciseras liksom verksamhetens 
intäkter, både från medlemmar och ifrån förvaltningsverksamheten. Varken 
Sif eller Jusek redovisar något traditionellt nyckeltal i sin årsredovisning. 
Däremot lyfter Metall fram soliditeten i förvaltningsberättelsen. I 
anslutning till det presenteras även kassalikviditeten. Utav de tre förbunden 
är det endast Metall som presenterar en flerårsöversikt i traditionell mening: 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14: Flerårsöversikt 1 

Källa: Metalls årsredovisning, 2003, sidan 24 
 
Av de tio totalt undersökta årsredovisningarna presenterar tre fackförbund 
en flerårsöversikt med nyckeltal. Förutom Metall görs det även i 
Kommunal och Läkarförbundet. Läkarförbundet visar följande översikt: 
 

Figur 15: Flerårsöversikt 2 
Källa: Läkarförbundets årsredovisning, 2003, sidan 49 

 
Övriga undersökta fackförbund lyfter inte fram några nyckeltal genom 
flerårsöversikter. Traditionella nyckeltal är mindre förekommande i 
undersökta fackförbund än i vinstdrivande organisationer. Den största 
anledningen till det torde vara att användarna av fackförbunds 
årsredovisning inte är intresserade av sådan information, vilket också styrks 
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av de uttalanden som respondenterna gjort. Ingen av respondenterna såg de 
traditionella nyckeltalen som de viktigaste nyckeltalen att visa 
måluppfyllelse för någon av de olika intressentgrupperna. Uteslutning av 
traditionella nyckeltal från årsredovisningen rekommenderas inte, eftersom 
de fortfarande kan fylla en funktion. Årets resultat säger enligt Framjee 
(2004) inte mycket om årets ”verkliga resultat” för verksamheten, men det 
uppmärksammas av många ändå. En respondent sa följande om årets 
resultat: 
 

” (…) Tillexempel kommenterar många journalister endast sista raden.” 
Gunilla Gustavsson, Metall 

 
En annan respondent uttryckte sig som nedan: 
 

”Förbundets resultat bör ju vara noll, så begreppet har kanske inte så stor 
betydelse, men medlemmarna vill väl att vi förklarar både positiva och 
negativa resultat.” 

Karin Rehn, Jusek 
 
Det framkom av respondenterna att förbundet under en kongressperiod bör 
gå på plus minus noll. Därmed torde det vara intressant att förmedla sådan 
information som påvisar det ekonomiska resultatet för en kongressperiod. 
Under ett enskilt år kan resultatet dock sakna betydelse. Den fackliga 
verksamheten skall enligt flera respondenter vara självförsörjande, vilket 
borde göra att ett nyckeltal såsom resultat efter den fackliga verksamheten 
vore mer intressant som traditionellt nyckeltal att lyfta fram. Även 
resultatet efter den fackliga verksamheten per medlem kunde vara ett 
intressant traditionellt nyckeltal att lyfta fram i årsredovisningen. Detta 
begrepp skulle kunna uppvisa hur effektivt medlemmarnas resurser 
används till den fackliga verksamheten i förbundet. Avkastningen på 
kapitalinvesteringar vore ett intressant nyckeltal att lyfta fram då det 
påvisar förvaltningen av fackförbundets kapital. Det påvisar möjligheterna 
att finansiera den löpande verksamheten. 
 

6.9.2 Verksamhetsspecifika nyckeltal 
Samtliga undersökta fackförbund presenterar verksamhetsspecifika 
nyckeltal. Antalet verksamhetsspecifika nyckeltal är i princip oändligt och 
deras placering varierar mellan fackförbunden. Det vanligaste är att de 
presenteras i verksamhetsberättelsen. Metoden att presentera dem är dock 
olika. Antingen kan de beskrivas genom text, illustreras genom en tabell 
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eller presenteras i ett diagram. Flera fackförbund väljer en kombination och 
presenterar de verksamhetsspecifika nyckeltalen på många olika sätt.  
 
Det förekommer flera verksamhetsspecifika nyckeltal i undersökta 
årsredovisningar som beskriver verksamhetens resultat och ställning. Ett 
sådant nyckeltal som framkom av intervjuerna var att presentera 
medlemsnöjdhet. Flera förbund har på något sätt i sin årsredovisning eller 
verksamhetsberättelse diskuterat kring att de genomfört 
medlemsundersökning och det bekräftades även av intervjuerna. Den 
informationen skulle kunna lyftas fram och visas som måluppfyllelse för 
medlemmar. Om medlemmarna är nöjda torde det tyda på att förbundet 
främjar medlemmarnas intresse. På frågan vilka som var de viktigaste 
nyckeltalen sades bland annat: 
 

”De ickemonetära nyckeltalen framförallt, såsom medlemsnöjdhet.” 
Fredrik Nilsson, Sif 

 
Eget kapital per medlem redovisas utav tre av de tio förbunden. De 
använder dock olika sätt att redovisa det på. Kommunal redovisar eget 
kapital per medlem i diagramform. Det framgår inte om beräkningen 
eventuellt är gjord per aktiv15 medlem. Byggnads presenterar eget kapital 
per aktiv medlem, medan SEKO presenterar synligt eget kapital per aktiv 
medlem. Det finns inte någon definition på innebörden av att vara aktiv 
medlem. Övriga sju fackförbund presenterar inte det egna kapitalet per 
medlem.  
 
Ett annat område som ansågs bra att förmedla genom nyckeltal framkom 
genom kommentaren nedan: 

 
”Åldersfördelningen, andelen kvinnliga medlemmar.” 

Gunilla Gustavsson, Metall 
 
Ytterligare ett sätt att utrycka måluppfyllelse genom nyckeltal vore att 
presentera medlemmarnas ålder och könsfördelning. Det var något som 
framkom i intervjuerna. Åldersstrukturen skulle exempelvis kunna ge en 
uppskattning om möjligheten för förbundet att långsiktigt vara verksamt. 
 

                                                 
15 En allmän definition på aktiv medlem i uppsatsen är en fullbetalande medlem som är arbetsför i den 
bemärkelsen att medlemmen inte är studerande eller pensionär.  
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Ett av de främsta skälen till ett fackförbunds existens är att verka för en god 
arbetssituation för deras medlemmar. Främjande av arbetssituation 
innefattar att vid en eventuell konflikt kunna bistå medlemmen med 
ekonomisk ersättning. Den totala summan av den ”resurs” som 
fackförbundet har till sitt förfogande gällande denna ersättning uttrycks 
igenom strejkkassans storlek, här benämnd konfliktfond. När det gäller 
nyckeltal i anslutning till konfliktfonden förekommer det hos tre av de tio 
fackförbunden. En konfliktfond redovisas vanligtvis som en fond i 
balansräkningen under eget kapital. Ett sätt för medlemmen att få klart för 
sig vilken beredskap som det egna fackförbundet har för en eventuell 
konflikt är att koppla fondens storlek till antalet aktiva medlemmar; 
konfliktfond per aktiv medlem. Ett sådant nyckeltal skulle visa vilken 
beredskap som förekommer per medlem och skulle kunna jämföras både 
över tid och mellan andra fackförbund. Det är enbart de aktiva 
medlemmarna som får del av konfliktersättningen.  
 
Konfliktfondens tillväxt över tiden skulle kunna illustreras genom 
stapeldiagram, som i Kommunals fall: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Figur 16: Konfliktfondens utveckling 

Källa: Kommunals årsredovisning, 2003, sidan 6 
 
Ovanstående diagram skulle dock illustreras bättre om det sattes i relation 
till antalet medlemmar. Det eftersom det skulle redovisa den faktiska 
utvecklingen för den enskilde medlemmen. HTF förklarar i text att 40 mkr 
har avsatts till konfliktfonden, en transaktion som inte utförts på flera år.  

 
”Vi har ännu inte uppnått den nivå som beslutades på förbundsrådet år 
2000. Enligt det beslutet skulle garantifondens storlek behöva vara 785 mkr 
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vid årsskiftet. Vi har uppnått 748 mkr och ligger därmed 37 mkr under 
beräknat behov. Utöver fonden finns dessutom obeskattade reserver och ett 
balanserat överskott vilket tillsammans ger en god säkerhetsmarginal.” 

HTFs årsredovisning, 2003, sidan 25 
 

Organisationsgrad förslogs av några respondenter som ett viktigt nyckeltal. 
Med organisationsgrad menas andelen arbetstagare på en arbetsplats som är 
anslutna medlemmar16. En respondent föreslog andelen medlemmar som 
har en förtroendevald på sin arbetsplats. Det nyckeltalet torde rikta sig 
mer till SACO-förbund då de inte alltid har en förtroendevald från sitt 
fackförbund representerad på arbetsplatsen. LO-förbund torde däremot vara 
mer intresserade av antalet medlemmar per förtroendevald. Det 
omgivande samhället kunde för samhällsutvecklingens del vara intresserat 
av organisationsgraden eller av det antal som endast är anslutna till A-
kassan.  
 
Flera av respondenterna har påpekat att vissa verksamhetsspecifika 
nyckeltal kan sakna betydelse för dem på grund av att det rör sig om 
områden som fackförbundet inte har någon kontroll över. De syftar då 
bland annat på verksamhetsspecifika nyckeltal som beskriver andelen 
sjukskrivna bland förbundets medlemmar. Vissa av respondenterna 
kommenterar vidare att det kan vara viktigt att undanhålla sådan 
information om det skulle avslöja känslig information om en viss grupp av 
människor. Uppsatsen har inte genomförts i syfte att testa vilken möjlighet 
det finns för fackförbunden att påverka de verksamhetsspecifika 
nyckeltalen. Det anses dock som rimligt att anta att nyckeltal som beskriver 
sjukfrånvaron är något som fackförbundet kan påverka på sikt. Huvudsyftet 
i ett fackförbund behandlar, som tidigare nämnt, främjande av 
medlemmarnas arbetssituation. Därmed borde verksamhetsspecifika 
nyckeltal som beskriver exempelvis långtidssjukskrivningar användas i 
årsredovisningen. 
 
Ett annat sätt att presentera måluppfyllelse för användare genom nyckeltal 
är att redovisa löneutvecklingen för deras medlemmar. Det framkom dock 
av respondenterna att det skulle bli för omfattande att redovisa i 
årsredovisningen, och att det istället framkommer genom andra kanaler. 
Däremot skulle en sammanfattning i generell form över löneutvecklingen 
kunna återspeglas i årsredovisningen. Det torde vara en viktig variabel för 
att mäta måluppfyllelse. 
                                                 
16 Arbetstagarna skall även tillhöra den yrkeskategori som fackförbundet representerar. 
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Respondenterna ansåg att kompetensutveckling var den 
viktigaste ”belöningen” de gav sina förtroendevalda. Nyckeltal såsom 
utbildningsgrad (hur många medlemmar som deltagit i fackliga 
utbildningar), tid avsatt för kompetensutveckling (kurstid i förhållande till 
total arbetstid), eller nedlagda resurser (satsade medel per förtroendevald), 
skulle kunna bli tillämpbara för de förtroendevalda. Samhället borde 
indirekt vara intresserad av de verksamhetsspecifika nyckeltalen som är 
riktade mot medlemmar och förtroendevalda. Andra förslag på tänkbara 
områden som det omgivande samhället skulle kunna ha nytta av och där 
informationen skulle kunna lyftas fram genom nyckeltal är antalet 
behandlade remisser med kommentarer och arbetslöshet i förbundet. 
 
Gandemo (1990) poängterar att vid användandet av nyckeltal gäller det att 
vara kontinuerlig. Nyckeltal bör behandlas på samma sätt under en 
flerårstid. Detta för att jämförelser skall vara av betydelse i ett fackförbund 
mellan olika verksamhetsår, men även för att en tillförlitlig jämförelse skall 
kunna genomföras mellan fackförbund. Det ses därmed som viktigt att 
fackförbunden påbörjar en kontinuerlig användning av 
verksamhetsspecifika nyckeltal vilka också bör göra en jämförelse med 
tidigare år. Detta är viktigt för att en användare skall kunna göra 
jämförelser över åren. Problemet med att vara kontinuerlig är, som en 
respondent påpekade, att det kan i vissa tider behövas lyftas fram specifika 
nyckeltal. När målen varierar kan det finnas behov för olika nyckeltal. För 
att kunna vara kontinuerlig torde vissa mer klassiska nyckeltal kunna 
användas kontinuerligt. De kan däremot kompletteras av andra specifika 
nyckeltal anpassade för perioden. 
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7. Slutdiskussion 
 

7.1 Kapitlets disposition 
Det avslutande kapitlet som sammanfattar uppsatsens resultat utgår ifrån de 
tre problemformuleringarna som påbörjat uppsatsen. Dessa var hur ser 
redovisning i fackförbund ut och varför ser den ut som den gör, vilka mål 
har fackförbunden och hur presenteras de i årsredovisningen och hur kan 
årsredovisningen i fackförbund bättre presentera måluppfyllelsen.  
 

7.2 Årsredovisning 
De regler som hanterar årsredovisning i fackförbund är desamma som för 
vinstdrivande organisationer. God redovisningssed ger en öppning för att 
inom ÅRLs ramar branschanpassa redovisningen. Öhrlings PwC som är det 
största revisionsbolaget på ideella sektorn är revisorer till majoriteten av de 
undersökta fackförbunden. De har utformat en mall för årsredovisning i 
fackförbund och har genom sin position ett stort inflytande på god 
redovisningssed i fackförbund. Revisorns roll i fackförbundet torde ha fått 
genomslag på redovisningens utseende. Det gäller främst genom 
iakttagelsen från Öhrlings PwCs förbund där årsredovisningen är 
iögonfallande lika. Därutöver saknas det samarbete inom 
fackförbundsbranschen vid redovisningsfrågor, samtidigt som revisorerna 
är den enda källan som respondenterna vänder sig till för att få hjälp vid 
redovisningsproblem. 
 
Det är anmärkningsvärt att revisionsbolagen både har en kontrollfunktion 
samtidigt som de har stort inflytande på utvecklingen av redovisning för 
fackförbunden. Agentkostnaderna för fackförbunden som en helhet skulle 
kunna reduceras om redovisningsproblem och utveckling i större 
utsträckning löses ”internt” inom branschorganisationer istället 
för ”externt” genom revisionsbolagen. Det handlar inte om att 
branschorganisationer skall ta över utvecklingen helt, utan att de i högre 
grad skall medverka. Exempelvis skulle branschorganisationer kunna ge ut 
rekommendationer om sätt att kvantifiera och uttrycka mål och 
måluppfyllelse. En redovisningsutveckling inom branschen skulle kunna 
leda till att årsredovisningen blir mer jämförbar och tillförlitlig. I nuläget 
präglas årsredovisningen mer av de olika revisionsbolagens syn på 
årsredovisningens utformande.  
 
Medlemmarna (principalen) uppgavs, för övrigt, ha stora möjligheter att 
påverka ledningen (agenten) genom den demokratiska processen. Enligt en 
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respondent sker avstämning mellan medlemmar och dess ledning i högre 
utsträckning än den avstämning som sker hos vanliga företag mellan dess 
ägare och ledning. Fler, och mer omfattande, avstämningar i fackförbund 
medför högre agentkostnader. Samma naturliga incitament till kontroll som 
vinstdrivande organisationer har saknas hos fackförbund. 
 
Terminologin inom redovisningen i fackförbund kan bitvis vara 
förvirrande. Exempelvis används ett flertal olika namn på vad 
konfliktfonden kallas. Sällan ges någon förklaring till vad de olika fonderna 
representerar, vare sig konfliktfonden eller övriga fonder. För att förenkla 
jämförbarheten mellan olika fackförbund borde innebörden av de olika 
fonderna förklaras. Fler exempel på när jämförbarheten är begränsad märks 
genom exempelvis val av väsentliga händelser i förvaltningsberättelsen och 
hanteringen av lokalavdelningarna. Olikheter inom årsredovisningen torde 
delvis kunna bero på den korta anpassningsperioden från 2001 genom att 
god redovisningssed för fackförbund ännu inte är inarbetad. 
 
Tillförlitlighet är ett annat begrepp som aktualiseras vid upprättandet av 
årsredovisning i fackförbund. Även om reglerna följs utifrån ÅRL och i 
många fall god redovisningssed via exempelvis den mall Öhrlings PwC 
upprättat, förkommer flera oklarheter. Tveksamheter råder kring 
exempelvis varför vissa förbund avstår från att upprätta 
koncernredovisning, a-kasseavgiftens hantering och vad som är syftet med 
fonderna. Utelämnandet av förklaringar innebär att det förutsätts en viss 
kunskap hos användaren om förbundets situation, vilket inte borde behövas. 
Dessa förklaringar skulle kunna placeras i redovisningsprinciperna för att 
komma runt behovet av förkunskap. Ett av de intervjuade fackförbunden 
ansåg att årsredovisningen främst riktade sig till de förtroendevalda. I det 
fallet borde dessa oklarheter kunna förklaras genom att de förtroendevalda 
vanligtvis har en större insyn i verksamheten än andra intressenter.  
 
Ett fondteoretiskt upprättande av årsredovisningen finner viss inspiration 
genom förklaring till förändringar via not i eget kapital17. Däremot var både 
intresset och förståelsen för kassaflödet vagt i fackförbunden. Det 
fondteoretiska tänkandet grundar sig på betalningsströmmar men det 
framkom att den hanteringen inte speglade effektiviteten i användandet av 
medlen.  
 

                                                 
17 Se Metalls utdrag i avsnitt 5.2.2 
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7.3 Mål 
Fackförbunden kan sägas ha två huvudsakliga övergripande mål. Det ena 
är att fungera som ett redskap för att på bästa sätt verka i medlemmarnas 
intresse gällande deras arbetssituation, det andra är att på ett eller annat sätt 
medverka till en positiv samhällsutveckling. De långsiktiga målen består 
av de för kongressperiodens prioriterade områden. Långsiktiga mål liksom 
de kortsiktiga målen är konkretiseringar av de övergripande målen. 
Ekonomiska mål förekommer hos fackförbund men de är underordnade de 
fackliga målen. 
 
Det föreligger en otydlighet vid målformuleringen i årsredovisning hos 
fackförbund. Otydligheten begränsar tillförlitligheten. Årsredovisningen 
avser att mäta resultat och ställning men avsaknaden av mål eller otydlighet 
vid presentation av mål begränsar den möjligheten. Målen bör i större 
utsträckning kvantifieras för att öka tydligheten och därmed 
tillförlitligheten. Övergripande mål uttrycks i majoriteten av 
fackförbundens årsredovisningar medan presentationen av de långsiktiga 
och kortsiktiga målen är mindre frekventa. Kravet på rättvisande bild torde 
vara drivande för att fler mål och deras måluppfyllelse skall förekomma i 
årsredovisningen. Överskådlighet, vilket är ett annat kriterium från ÅRL, 
sätter gränser för hur omfattande informationen som behandlas i 
årsredovisningen kan vara. Ett alternativ till att ha mål i årsredovisningen 
kan vara att istället presentera dem i en verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen är dock inte reglerad. Det finns inga självklara 
incitament för fackförbunden att uttrycka målen i årsredovisningen eller i 
verksamhetsberättelsen, när andra kanaler förmedlar måluppfyllelse och 
resultat. De källor som framförallt nås genom andra kanaler är ”interna” 
intressenter (medlemmar och förtroendevalda), medan de externa 
intressenterna, såsom det omgivande samhället, i regel hamnar utanför den 
kommunikationen. För jämförbarhetens skull bör mål och måluppfyllelse 
uttryckas. Fackförbunden bör kunna jämföras över tiden och med andra 
fackförbund.  
 
Årsredovisningen ger ett klart intryck av att vara riktad mot förbundets 
medlemmar. Målformuleringarna, oavsett deras tydlighet, framställs 
framförallt mot denna intressentgrupp. Målformulering i årsredovisningen 
bör rikta sig till samtliga intressentgrupper.  
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7.4 Möjligheter till bättre måluppfyllelse 
Årets resultat i den traditionella redovisningens bemärkelse mäter inte 
fackförbundets resultat. Den tredje problemformuleringen försöker finna 
svar på hur ”resultatet” bättre kan mätas. 
 
Resultat ett enskilt år har inte någon större betydelse för ett fackförbund, 
utan hänsyn bör istället tas till vad som åstadkoms under en kongressperiod. 
Det vore därför intressant att kunna se resultatet för en kongressperiod och 
hur de mål som satts upp under en sådan period har uppfyllts. Mål inför 
framtida perioder bör också framkomma i större utsträckning för att en 
användare skall kunna göra jämförelser och rimliga bedömningar om 
organisationens framtida möjligheter och hot. Det är inte heller orimligt att 
fackförbundet i större utsträckning borde presentera åtaganden inför 
framtiden.  
 
För att uppnå en rättvisande bild av fackförbunden genom årsredovisningen 
är det viktigt att tänka på att värderingar måste göras utifrån andra modeller 
än sådana som enbart tar hänsyn till det ekonomiska värdet. Svaren på 
frågorna som framkommer genom Four by Four Report bör förmedlas till 
de olika intressenterna. Årsredovisningen är en möjlig kanal för att 
presentera dessa svar. De viktigaste områdena för de tre 
intressentgrupperna kan sammanfattas i nedanstående tre tabeller. 
Tabellerna illustrerar några av de viktigaste områdena som de tre 
intressentgrupperna medlemmarna, de förtroendevalda och det omgivande 
samhället är intresserade av. 
 
Måluppfyllelse för medlemmar Förslag: 
 

• Medlemsavgifter 
• Fokus på yngre och 

studerandemedlemmar. 
• Organiserad kontra oorganiserad 

(Diversifiering) 
 

 
• Cirkeldiagram med 

kostnadsfördelning 
• Funktionsindelad 

resultaträkning 
• Nyckeltal; organisationsgrad, 

medlemmarnas åldersstruktur, 
medlemsutveckling, 
medlemsnöjdhet, konfliktfond 
per aktiv medlem, 
löneutveckling, antalet 
medlemmar endast i A-kassan. 

 
 

Tabell 9: Måluppfyllelse för medlemmar enligt Four by Four Report 
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Måluppfyllelse mot förtroendevalda Förslag: 
 

• Kompetensutveckling 
• Personligt engagemang 
• Arbetsuppgifter 
• Representativitet 

 

 
• Organisationsöversikt  
• Nyckeltal; utbildningsgrad, tid 

avsatt för kompetensutveckling, 
nedlagda resurser; se avsnitt 6.8.2,  

• Könsfördelning, åldersfördelning 
 

 
Tabell 10: Måluppfyllelse för förtroendevalda enligt Four by Four Report 

 
Måluppfyllelse för omgivande 
samhället 

Förslag: 

 
• Fackförbundens funktion 
• Jämställdhet och andra 

samhällsfrågor 
• Remisser och opinion 
• Internationellt arbete 

 

 
• Beskriva internationella projekt 

och engagemang 
• Nyckeltal; andelen sjukskrivna 

bland förbundets medlemmar, 
antalet behandlade remisser, 
arbetslöshet i förbundet 

 
Tabell 11: Måluppfyllelse för omgivande samhälle enligt Four by Four Report 

 
Nyckeltal skulle kunna öka jämförbarheten mellan olika år och olika 
förbund. Vidare är de en hjälp för att få resultat av mål mer mätbara. De tre 
indelningarna för nyckeltal reduceras ned till två i fackförbundens fall. 
Ideella nyckeltal används ofta med en verksamhetsspecifik anpassning och 
behandlas således som ett verksamhetsspecifikt. De verksamhetsspecifika 
nyckeltalen riktar sig för närvarande framförallt till medlemmar men 
förtroendevalda och det omgivande samhället är också i behov av 
information om verksamheten. Förslag på olika nyckeltal som de tre 
intressentgrupperna torde vara intresserade av har lämnats i tidigare tabeller. 
I nuvarande årsredovisning och verksamhetsberättelse är nyckeltalen ofta 
många till antalet och instoppade i löpande text. Nyckeltal som lyfter fram 
fackförbunds centrala åtagande, såsom beredskapen för en eventuell strejk, 
borde vara av värde. Ett förslag skulle kunna vara nyckeltalet konfliktfond 
per aktiv medlem. 
 
Fackförbunden skulle kunna upprätta nyckeltal utifrån två olika situationer. 
Den första uppsättningen, här kallad klassiska nyckeltal, består 
i ”vedertagna” nyckeltal som alla fackförbund kan använda sig av. De 
klassiska nyckeltalen kan användas vid jämförelser över år och mellan 
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förbund då dessa bör ha ett bestående värde över tiden. Kriterierna om 
jämförbarhet och tillförlitlighet ställer högt krav på att dessa utformas på 
likartat sätt från år till år och mellan de olika förbunden. De kommer att blir 
mer jämförbara över tiden då de blir mer frekvent använda, i och med att de 
når en högre grad av acceptans. De klassiska nyckeltalen skulle lämpligen 
kunna presenteras i flerårsöversikt eftersom de är viktiga återkommande 
nyckeltal. Exempel på klassiska nyckeltal skulle kunna vara 
organisationsgrad, utbildningsgrad, resultat efter facklig verksamhet, 
avkastning på kapitalplaceringar, konfliktfond per aktiv medlem, 
arbetslöshet och medlemsutveckling.  
 
Den andra formen av nyckeltal, här kallat unika nyckeltal, representerar 
nyckeltal som är unika för en enskild situation för ett fackförbund. En 
sådan situation skulle kunna vara en tidsperiod eller ett projekt. De unika 
nyckeltalen plockas fram för att beskriva händelser av mer tillfällig 
karaktär. Exempel på unika nyckeltal skulle kunna vara sådana som påvisar 
måluppfyllelse för ett enskilt år eller en enskild period. Om ett fackförbund 
exempelvis under en kongressperiod gör en satsning på jämställdhet bör 
nyckeltal utformas som redovisar resultatet av den. Ett sätt att använda 
nyckeltal härom vore att tydligt presentera löneutvecklingen för kvinnor 
kontra män för perioden. Samma krav beträffande kriteriet på jämförbarhet 
kan inte ställas på de unika nyckeltalen eftersom de framförallt är 
upprättade för en unik situation i ett fackförbund. 
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7.5 Sammanfattande illustration av redovisning i fackförbund 
Figuren nedan åskådliggör uppsatsens problemformuleringar och deras 
interaktion. I ett första steg behandlas frågan om själva redovisningen, 
vilken symboliseras av cirkeln med redovisning. Sedan behandlas den 
andra problemformuleringen som undersöker förekomsten av mål och 
måluppfyllelse, vilken symboliseras av den andra cirkeln. Andra steget 
består i den tredje problemformuleringen som behandlar hur 
måluppfyllelsen skall kunna presenteras bättre. Denna problemformulering 
vill åstadkomma att redovisningen skall täcka mer av mål och 
måluppfyllelsen i fackförbunden. Den försöker därmed dra de andra två 
problemformuleringarna närmare varandra, vilket illustreras med hjälp av 
pilar. Det varken är eller skall vara meningen att de två cirklarna skall ha 
fullständig kongruens då det finns andra kanaler som bättre presenterar 
måluppfyllelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 17: Illustration av problemformuleringarna 

 
Mål och 

Måluppfyllelse 

 
Redovisning 

 
Redovisning 

 
Mål och 

Måluppfyllelse 

2. 1. 
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8. Metodreflektion 
 

8.1 Kapiteldisposition 
I kapitlet görs en reflektion över uppsatsens genomförande och hantering 
av kravet på vetenskaplig tillförlitlighet. Författarna lämnar även 
kommentarer till områden som kan vara aktuella för vidare forskning. 

 
8.2 Validitet och reliabilitet 

Insamlad data i uppsatsen härrör från årsredovisningar och respondenternas 
syn på upprättandet av årsredovisningar. Ur intervjuerna framkom 
information som inte kan erhållas genom årsredovisningarna. Bedömning 
av mål och måluppfyllelse är uppsatsens främsta exempel på sådan 
information. Validitet behandlar problemet med om en undersökning 
verkligen mäter det som avses att mäta. Det handlar om att definiera vad 
det är som ämnas undersökas och därefter konstruera ett instrument. Om 
instrumentet som framställs då verkligen mäter det som avsetts att mäta kan 
det talas om hög validitet. (Patel och Davidsson, 1994) Undersökningen om 
mål och måluppfyllelse har baserats på respondenternas svar om vilka mål 
som förekommer i fackförbund. En hög validitet har eftersträvats genom att 
rätt respondenter fått besvara frågorna. Respondenter med huvudansvar 
inom redovisning har fått besvara redovisningsfrågor medan respondenter 
som jobbar med övergripande frågor i ett fackförbunds verksamhet har fått 
besvara frågor om mål och måluppfyllelse. En av frågorna i intervjuguiden 
har inneburit att respondenterna fått beskriva sina arbetsuppgifter, vilket 
bidragit till en verifiering av att urvalet är representativt. 
 
Vid två av intervjutillfällena ville respondenterna besvara frågorna 
gemensamt. Syftet med undersökningen var att genomföra enskilda 
intervjuer men av bland annat tidsmässigt skäl kunde inte respondenterna 
besvara frågorna enskilt. Effekten av detta bör uppmärksammas. En 
gruppintervju kan medföra att respondenterna hjälper varandra till bättre 
svar samtidigt som det kan vara hämmande att besvara frågor med en 
kollega vid sin sida. För uppsatsens del torde det inte ha någon avgörande 
betydelse eftersom gruppintervjuernas svar inte har skiljt sig från de enskilt 
intervjuade respondenternas svar i någon större utsträckning. 
 
I uppsatsen har materialet kontrollerats av båda författarna. Transkriberade 
intervjuer och årsredovisningsstudien har bearbetats av båda författarna. 
Telefonintervjun har dock enbart transkriberats av en av författarna. 
Reliabiliteten anger hur hög trovärdigheten är i en undersökning. Om en 
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undersökning utförs på nytt skall den påvisa samma resultat återigen för att 
undersökningen skall anses hålla hög reliabilitet. (Carlson, 1996) Patel och 
Davidsson (1994) beskriver reliabiliteten som tillförlitligheten i en 
undersökning. De betonar att vid intervjuer är en av förutsättningarna för 
att hålla en god reliabilitet att intervjuarna är tränade. (Patel och Davidsson, 
1994) Författarna är på inget sätt fulländade inom intervjumetodiken, men 
ett sätt att bättra på kunskapen var genomförandet av en provintervju 
dagarna före de ”riktiga” intervjuerna. 
 

8.3 Generaliserbarhet 
Patel och Davidsson (1994) menar att för att kunna säga något om hela 
populationen måste det stickprov, eller sampel, som väljs ut vara 
representativt för populationen. Det normala är att ett slumpmässigt urval 
genomförs av populationen. I uppsatsen genomfördes inte något 
slumpmässigt urval av fackförbunden, förutsättningen var istället att det de 
tre centralorganisationerna skulle vara representerade. De tio utvalda 
förbunden borde kunna ses som ett tillräckligt urval genom att de 
sammanlagt täcker över 50 % av fackförbundens totala medlemskap och att 
det endast finns 59 fackförbund i centralorganisationerna. 18  Uppsatsens 
resultat får anses kunna generaliseras till centralorganisationernas övriga 
förbund som inte ingår i undersökningen.  
 
Undersökningen av mål och måluppfyllelse baserades på en fallstudie, där 
varje centralorganisation skulle vara representerad. Genomförandet av en 
fallstudie innebär en betraktelse av en mindre och avgränsad grupp. Vid en 
fallstudie gäller det att få ett helhetsperspektiv genom att samla så 
heltäckande information som möjligt. Generaliserbarheten är alltså 
beroende av hur urvalet av de olika fallen genomförts. (ibid) 
 

8.4 Objektivitet och subjektivitet 
Lundahl och Skärvad (1999) tar upp några viktiga punkter angående 
objektivitet såsom att utredningens uppgift är att fastställa fakta som de är, 
inte att fälla värdeomdömen om hur de bör vara. De poängterar att det 
inom vetenskapsteoretiska diskussioner ofta framförs åsikter om att 
objektivitet inte alltid är önskvärt att uppnå i samhällsvetenskaplig 
forskning.  
 

                                                 
18 Totalt finns 59 fackförbund i centralorganisationerna och sammanlagt cirka 3,7 miljoner medlemskap. 
Av dessa täcker undersökta årsredovisningar cirka 2,2 miljoner medlemskap. (TCO b, SACO, LO c, 
050530) 
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Tidigare i metodkapitlet diskuterades förförståelse. Alla är unika individer 
som har olika erfarenheter som påverkar deras föreställningsramar. I 
uppsatsen skall i möjligaste mån en objektiv bild av redovisning 
presenteras. I många fall i uppsatsen har det inte varit några problem, 
tillexempel vid redovisningen av hur många fackförbund som har bidrag 
som en intäkt. Det torde vara objektivt att presentera eftersom det kan 
utläsas direkt i en årsredovisning. I andra fall såsom när det skall 
undersökas exempelvis huruvida information om verksamheten behandlas i 
förvaltningsberättelsen blir det mer subjektiva tolkningar. I det avsnittet har 
författarna inte själva bedömt innehållet, utan istället lyft fram olika 
förekommande exempel.  
 

8.5 Källkritik 
Vid dokumentstudier är det viktigt att de fakta som presenteras är sannolika 
och beskriver faktiska förhållanden. Det är viktigt att hålla ett kritiskt 
förhållningssätt till dokumentationen och förutom att presentera sådana 
fakta som stöder författarnas idéer även ta upp till diskussion de fall som 
säger emot resultatet. Motsägande information bör också presenteras för att 
inte skapa en falsk bild av händelserna. (Patel och Davidsson, 1994) 
 
I årsredovisningsundersökningen har viss statistik presenterats, exempelvis 
om fackförbundet använder en kostnadsslagsindelad eller en 
funktionsindelad resultaträkning. Vidare förekommer det att vissa 
fackförbund, reviderade av Öhrlings PwC, avviker från delar av den mall 
de har utgett. Den informationen utelämnades dock inte utan fick 
konsekvenser för uppsatsen. Flera av teorierna är inte speciellt utformade 
för fackförbund, utan för vinstdrivande organisationer. Det har varit viktigt 
att inte utelämna den informationen för läsaren samtidigt som författarna 
har redovisat hur teorin har anpassats till fackförbund. 
 

8.6 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns många områden inom redovisning för ideella föreningar som är 
outforskade. Redovisning i fackförbund är i synnerhet ett outforskat 
område. Uppsatsens infallsvinkel är ur ett producentperspektiv. En 
infallsvinkel ur ett intressentperspektiv skulle kunna vara intressant att utgå 
ifrån, med exempelvis dessa frågeställningar:  
 

• Vad vill användarna ha för information? 
• I vilket syfte använder de årsredovisningen?  
• Hur väl tycker de att måluppfyllelsen framkommer i årsredovisningen?  
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Utformningen och behovet av en särskild redovisningslag för ideella 
föreningar skulle kunna utredas. En fördjupad fallstudie skulle kunna göras 
i syfte att finna fler kvantifierbar mål och mätinstrument för dem. Utifrån 
uppsatsens uppdelning av klassiska och unika nyckeltal skulle en utredning 
kunna utreda vilka klassiska nyckeltal som är användbara för att presentera 
ett fackförbunds resultat och ställning. 
 

 
 
 



Källförteckning 
 

 

Källförteckning 
 
 
Böcker och artiklar 
Artsberg, K., 2003, ”Redovisningsteori- policy och - praxis”, Liber 
Ekonomi, Malmö.  
 
BAS-kontogruppen i Stockholm AB, 2003, ”BAS-nyckeltal – för bättre 
analys och effektivare ekonomistyrning”, Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm. 
 
Brorström, B., Haglund, A. och Solli, R., 1995, ”Extern - och 
internredovisning i kommuner och landsting”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Carlsson, B., 1996, ”Kvalitativa forskningsmetoder - för medicin och 
beteendevetenskap”, Almqvist & Wiksell Medicin/Liber, Stockholm. 
 
Cyert, R. M. och Ijiri, Y., 1974, ”Problems of Implementing the 
Trueblood Objectives Report”, Journal of Accounting Research, Vol. 12, 
Studies on Financial Accounting Objectives: 1974, 29-42  
 
Davis, S.M., Menon, K. och Morgan, G., 1982, “The images that have 
shaped accounting theory”: Accounting, Organizations and Society, vol 7, 
nr 4 s. 307-318 
 
Deegan, C., 2000, ”Financial Accounting Theory”, MCGraw – Hill Book 
Cimpany Australia Pty Limited, Roseville, Australien.  
 
Ejvegård, R., 2003, ”Vetenskaplig metod”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Eriksson, L. T. och Wiederheim-Paul, F., 2001, “Att utreda, forska och 
rapportera”, Liber Ekonomi, Karlshamn. 
 
Framjee, P., 2004, “Performance counts”, Accountancy Magazine, 
oktober 2004.  
 
Gandemo, B., 1990, ”Kreativitet i årsredovisningar”, Liber, Södra Sandby. 
 



Källförteckning 
 

 

Grahn, J. och Törning, E., 2003, ”Erfarenheter från tävlingen Bästa 
årsredovisning för ideella sektorn 2002 Vissa brister finns men också 
mycket bra”, Balans nr 5 
 
Hansson, S. O., 1983, ”Vetenskap och ovetenskap- om kunskapens 
hantverk och fuskverk”, ScandBook AB, Falun. 
 
Hatch, M. J., 2000, ”Organisationsteori Moderna, symboliska och 
postmoderna perspektiv”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Hemström, C., 2000, ”Organisationernas rättsliga ställning- om 
ekonomiska och ideella föreningar”, Nordstedts Juridik, Stockholm. 
 
Herzlinger, R., 2000, ”The outsiders”, Management Accounting: 
Magazine for chartered management accountants, juni vol. 78 
 
Jakobsen, D. I. och Thorsvik, J., 2002, “Hur moderna organisationer 
fungerar”, Studentlittertur, Lund. 
 
Kam, V., 1990, “Accounting theory”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. 
 
Lantz, A., 1993, ”Intervjumetodik”, Studentlitteratur, Lund.  
 
Lekvall, P., och Wahlbin, C., 2001, ”Information för 
markandsföringsbeslut”, IHM Publishing, Göteborg. 
 
Lundahl, U. och Skärvad, P-O., 1999, ”Utredningsmetodik för 
samhällsvetare och ekonomer”, Studentlitteratur, Lund. 
 
Lundén, B. och Lindblad, J., 2002, ”Ideella föreningar- skatt, ekonomi 
och juridik”, MediaPrint, Uddevalla. Femte upplagan 
 
Mautz, R. K., 1990, “Why not-for-profits should report their 
commitments”, Journal of accountancy: juni 1990, 92-98 
 
Miles, M. B. och Huberman, M., 1984, ”Qualitative data analysis”, Sage 
Publications, U.S.A.  
 



Källförteckning 
 

 

Patel, R. och Davidsson, B., 1994 och 1998, ”Forskningsmetodikens 
grunder-att planera, genomföra och rapportera en undersökning”, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Pihlgren, G. och Svensson, A., 1989, ”Målstyrning - 90-talets 
ledningsform för offentlig verksamhet”, Almqvist & Wiksell 
Ekonomiförlagen, Malmö. 
 
Riahi-Belkaoui, A., 2000, ”Accounting theory”, Academic Press, London. 
Fjärde upplagan. 
 
Smith, D., 1997, “Redovisningens språk”, Studentlitteratur, Lund 
 
Smith, M., 2003, “Research methods in accounting”, Sage Publications, 
Great Britain. 
 
Thorsell, K., 2005, ”Yrkesrollen är en viktig facklig uppgift”, 
Jusektidningen, #2/2005.  
 
Torkelsson, H. och Törning, E., 2000, ”Ideella föreningar och ÅRL”, 
Balans nr 5 
 
Vatter, W.J., 1947, “The fund theory of accounting and its implications 
for financial reports”, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 
USA 
 
Wijkström, F. och Lundström, T., 2002, ”Den ideella sektorn-
organisationerna i det civila samhället”, Sober Förlag, Sollentuna. 
 
Wijkström, F., 2004, ”Ett starkt civilsamhälle för mångfald och 
förnyelse”, återfinns i ”Ideella föreningar -regler, redovisning och skatter”, 
Öhrlings PwC. 
 
Öhrlings PwC, 2004, ”Ideella föreningar -regler, redovisning och skatter”, 
Öhrlings PwC.  
 
 
 
 
 



Källförteckning 
 

 

Elektroniska källor 
LO a, “En presentation av LO”, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/702BAB10A35C5A22C125
6E3C004FED03, 050301 
 
LO b, ”Hitta ditt förbund”, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/547CDE32A3855B52C1256
E4B0035BE41, 050301 
 
LO c, ”LO-förbundens medlemsantal 2004”, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A05258E3663830AEC1256
FB9003975C4/$file/medlemmar04.pdf, 050530 
 
Ministry of Forests, ”Glossary of forestry terms”, 
http://www.for.gov.bc.ca/hfd/library/documents/glossary/G.htm, 050420 
 
Magnus Alfredsson, ”Förstå företagens siffor!, Privata affärer, 
http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=kronika&a=5034, 050527 
 
SACO, ”Om SACO”, 
http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=1883, 050301 
 
TCO a, ”TCO-presentationsmaterial”, 
http://www.tco.se/ArticlePages/200412/29/20041229152943_TCO673/tco_
presentation_2003.pdf, 050301 
 
TCO b, ”TCOs medlemssiffror 2004”, 
http://www.tco.se/ArticlePages/200502/08/20050208165609_TCO632/Me
dlem%2004-12-31%20slutlig%20redov%20webb.pdf, 050530 
 
Öhrlings PwC a, “Revision”, http://www.pwc.com/se/swe/ins-sol/spec-
int/ideella/revision.html-050503 
 
Öhrlings PwC b, “Kan ett amerikanskt sätt att mäta resultat bli svenskt?”-
Ideellt forum 2003, http://www.pwc.com/se/swe/ins-sol/spec-
int/ideella/ideelltforum_nyheter03.pdf, 050320 
 
 
 
 



Källförteckning 
 

 

Muntliga källor 
Revisorer: 
Wernelind, Gunilla, KPMG, intervju, 050210 
 
Fagerberg, Jesper, Öhrlings PwC, telefonintervju, 050324 
 
Jusek: 
Herrlin, Ulrica, administrativ chef, 050318 
 
Rehn, Karin, redovisningsansvarig, 050318 
 
Metall: 
Andersson, Ulf, chef för ekonomienheten, 050317 
 
Ferbe, Anders, informationschef, 050330 
 
Gustavsson, Gunilla, controller, 050317 
 
Sif: 
Danielsson, Lena, redovisningsansvarig, 050321 
 
Fastrup, Urban, ekonomichef, 050321 
 
Nilsson, Fredrik, controller, 050321 
 
 
Årsredovisningar 
Byggnads, verksamhetsberättelse 2003 
 
HTF, årsredovisning 2003 
 
Jusek, årsredovisning 2003/2004 
 
Kommunal, årsredovisning 2003 
 
Läkarförbundet, verksamhetsberättelse & årsredovisning 2003 
 
Lärarförbundet, årsredovisning 2003 
 
Metall, verksamheten 2003 



Källförteckning 
 

 

 
SEKO, verksamhetsberättelse 2003 
 
Sif, årsredovisning 2003 
 
Vårdförbundet, verksamhetsberättelse & årsredovisning 2003 
 
 
Lagtext  
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2002:8; 2002:11; 2003:3 
 
Bokföringslag (1999:1078, BFL)  
 
Proposition 1995/96:10 
 
Årsredovisningslag (ÅRL) 1995:1554 
 
 
Övriga källor 
Hurtig, Josefsson och Jönsson, 2003, ”Nyckeltal i ideella föreningar – En 
studie av tio årsredovisningar samt en fallstudie av cancerfonden”, Lunds 
Universitet. 
 
KPMG, undervisningsunderlag för nya förenklade redovisningsregler, 
050210 
 
Öhrlings PwC, 2005, ”Årsredovisningsmall för fackförbund enligt ÅRL 
feb 2005”. 



 

 

Bilaga 119 
 
Fakta om fackförbunden: 

                                                 
19 Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur fackförbundens årsredovisningar. Balansomslutning härrör 
från förbundets balansräkning. Medlemsantalet är hämtat från respektive fackförbunds hemsida (050527). 

 
Namn: Byggnads (Svenska Byggnadsarbetarförbundet) 
Årsredovisningen avser år: 2003 
Balansomslutning: 2 069 miljoner 
Yrkesområde: arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn 
Antalet medlemmar: 130 000 
Revisionsbolag: Öhrlings PwC 
 
Namn: HTF (Tjänstemannaförbundet) 
Årsredovisningen avser år: 2003 
Balansomslutning: 981 miljoner 
Yrkesområde: Främst arbete i gross- och detaljhandeln och transport 
Antalet medlemmar: 160 000 
Revisionsbolag: KPMG 
 
Namn: Jusek 
Årsredovisningen avser år: 2003/2004 
Balansomslutning: 84 miljoner 
Yrkesområde: Jurister, civilekonomer, personalvetare och samhällsvetare. 
Antalet medlemmar: 70 000 
Revisionsbolag: Öhrlings PwC 
 
Namn: Kommunal (Svenska kommunalarbetarförbundet) 
Årsredovisningen avser år: 2003 
Balansomslutning: 2 726 miljoner 
Yrkesområde: I huvudsak anställda hos kommuner, landsting och församlingar. 
Antalet medlemmar: 595 000 
Revisionsbolag: Öhrlings PwC 
 
Namn: Läkarförbundet (Sveriges Läkarförbund) 
Årsredovisningen avser år: 2003 
Balansomslutning: 457 miljoner 
Yrkesområde: Läkare 
Antalet medlemmar: 38 000 
Revisionsbolag: Lindebergs Grant Thornton 
 



 

 

Namn: Lärarförbundet 
Årsredovisningen avser år: 2003 
Balansomslutning: 968 miljoner 
Yrkesområde: Lärare 
Antalet medlemmar: 228 000 
Revisionsbolag: Öhrlings PwC 
 
Namn: Metall (Svenska Metallindustriarbetareförbundet ) 
Årsredovisningen avser år: 2003 
Balansomslutning: 5 894 miljoner 
Yrkesområde: Främst arbete inom verkstadsindustrin 
Antalet medlemmar: 370 000 
Revisionsbolag: Öhrlings PwC 
 
Namn: SEKO (Facket för Service och Kommunikation) 
Årsredovisningen avser år: 2003 
Balansomslutning: 1 307 miljoner 
Yrkesområde: Branscher inom service 
Antalet medlemmar: 165 000 
Revisionsbolag: Öhrlings PwC 
 
Namn: Sif (Sveriges Industritjänstemannaförbund) 
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Yrkesområde: Teknik och kunskapsbaserad yrkesverksamhet inom det privata 
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Revisionsbolag: KPMG 
 
Namn: Vårdförbundet 
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Intervjuguide 
 
Följande huvudpunkter behandlades vid intervju: 
 

• Vad utgår ni ifrån när ni upprättar årsredovisningen? 
 
• Vilka ser ni som användare av er årsredovisning? 
 
• Vilka intäkter förekommer i ert fackförbund och hur behandlas 

dessa? 
 

• Vilka delar av årsredovisningen är viktigast? 
 

• Vad är syftet med er kapitalförvaltning? 
 

• Hur behandlas eget kapital i ert fackförbund? 
 

• Vad representerar fonderna i ert eget kapital? 
 
• Vilket inflytande har medlemmarna på ledningen i 

fackförbundet? 
 
• Vilka är målen i ert fackförbund, och hur presenteras dessa i 

årsredovisningen? 
 

• Hur beskrivs måluppfyllelsen för medlemmarna i 
årsredovisningen? 

 
• Hur beskrivs måluppfyllelsen för de förtroendevalda i 

årsredovisningen? 
 
• Hur beskrivs måluppfyllelsen för det omgivande samhället i 

årsredovisningen? 
 

• Vilka nyckeltal använder ert fackförbund i årsredovisningen? 
 
 
 
 


