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SAMMANFATTNING 
 
Svenska kyrkan separerade från staten år 2000 och därmed förändrades dess juridiska form från 
kyrkokommun till juridisk person. Det nya religiösa samfundet är nu en variant av en ideell 
förening. Till följd av ett minskat medlemsantal får nu svenska kyrkan färre resurser från 
medlemsavgifter. Samfälligheterna mottar dock ofta gåvor i form av pengar, fastigheter eller 
fonder. Ett problem har uppstått kring klassificering av dessa gåvor vilket har lett till att en ny 
rekommendation har utfärdats av Svenska kyrkans redovisnings kommitté. Svenska kyrkan är nu 
angelägen att tydligt gentemot givaren visa att erhållna medel hålls åtskiljt från eget kapital och 
därför inte kan användas till andra ändamål än avsedda. Införandet av KREDs rekommendation 
gällande ändamålsbestämda gåvor har medfört att redovisningspraxis måste förändras i 
församlingarna. Vi vill undersöka församlingarnas nya redovisningspraxis. 
 
Vår problemformulering lyder; 

- Hur ser redovisningspraxis ut inom Svenska kyrkan efter införandet av KREDs 
rekommendation av ändamålsbestämda gåvor? 

 
Huvudsyftet med studien är att öka förståelsen för- samt undersöka nuvarande 
redovisningspraxis beträffande ändamålsbestämda gåvor i församlingar i Svenska kyrkan. Till 
huvudsyftet har vi utarbetat ett delsyfte; 

– Att undersöka hur redovisningen i kyrkan som en icke vinstdrivande organisation skiljer 
sig från redovisningen i en vinstdrivande organisation utifrån värden i balansräkningen, 
dess resultatmått och förmågan att förmedla verksamhetens måluppfyllnad samt 
finansiella ställning mot sina intressenter. 

 
Studien utgår från en kvalitativ ansats med inslag av det induktiva angreppssättet. Fem intervjuer 
har genomförts med ekonomiansvariga i Härnösand- och Luleå stift.  Dessutom har två 
telefonintervjuer genomförts med expertis från Svenska kyrkans församlingsförbund.  
 
Vi har sammanställt intervjuerna som porträtt av varje församlings redovisningspraxis. Därefter 
analyserar vi dessa genom att visa skillnader och likheter mellan församlingarnas praxis. De 
slutsatser som studien visar är att kamrererna i församlingarna har en medvetenhet och förståelse 
för hur den nya rekommendationen ska användas. Kamrererna följer dock inte 
rekommendationen fullt ut. Studien visar att det varierande sättet att redovisa de 
ändamålsbestämda gåvorna inte ger en enhetlig bild av ekonomin i hela Svenska kyrkan. Vi 
menar därför att rekommendationen borde vara mer utförlig. Utifrån studien drar vi slutsatsen att 
vissa balansposter i balansräkningen skiljer sig så mycket från definitioner av balansposter i 
vinstdrivande organisationer att en ny terminologi anpassad för icke vinstdrivande organisationer 
borde utarbetas. Studien visar att resultatbegreppet och måluppfyllnad skiljer sig åt på så sätt att 
församlingarna inte vill maximera vinst utan istället maximera verksamheten utifrån erhållna 
medel. Deras mål är istället att erbjuda tjänster kostnadsfritt. Slutligen visar studien på att de 
ekonomiansvariga inte finner det självklart för vem de upprättar årsredovisningen mot.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel redogör vi för de problem som ligger till grund för vår studie. Problemet konkretiseras i en 
problemformulering med tillhörande syfte. Därefter redogör vi för definitioner av en ickevinstdrivande organisation 
samt vilka avgränsningar vi valt att göra. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

I samband med att Svenska kyrkans relation till staten förändrades år 2000 så förändrades även 
dess juridiska form från offentligrättslig kyrkokommun till juridisk person. Det nya religiösa 
samfundet är nu en variant av en ideell förening (Wijkström & Lundström 2002, s.95). 
Relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten innebär att församlingarna själva får ta 
ansvar för sin framtida utveckling. Konkurrensen från andra religiösa organisationer, avfolkning i 
glesbygdsområden samt utträde av höginkomsttagare i storstadsområden lämnar församlingar 
med allt färre medlemmar och därmed färre resurser. Minskningen av medlemsantalet leder till en 
försämring av de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten i församlingarna eftersom dess 
inkomster främst kommer från medlemsavgiften. Samtidigt ökar kraven från samhället på god 
administrativ ordning i trossamfunden, samt krav på ökad professionalisering tillföljd av teknisk- 
och ekonomiskutveckling, ny lagstiftning och medlemskap i EU (Svenska kyrkans 
församlingsförbund, Samverkan i Svenska kyrkan - Rapport 2006).  
 
Bromander (2005, s.10) framför att kyrkoutträdena skulle kunna tolkas som kritik mot Svenska 
kyrkan som organisation. Han resonerar kring det aktuella problemet om utträdet av medlemmar 
och beskriver det som ett uttryck för värderingsförskjutningar. För att skapa en förståelse kring 
Svenska kyrkan som organisation i samtiden beskriver han kyrkans verksamhet i kontext av en 
utbudsteori där kyrkan erbjuder ett utbud av olika tjänster, verksamheter och aktiviteter där 
medlemmarna väljer att nyttja det utbudet som passar dem. Bromander anser därmed att 
mångfald stimulerar till att de religiösa organisationerna måste anstränga sig att anpassa sitt utbud 
efter medlemmarnas efterfrågan. På så sätt kommer de att kunna fortsätta att finansiera sin 
verksamhet även i framtiden. 
 
Det är vanligt att Svenska kyrkans samfälligheter får gåvor i form av pengar, fastigheter eller 
fonder. Det är även vanligt förekommande att det uppstår ett problem vid mottagandet av dessa 
gåvor. Problemet består av att det kan vara svårt att avgöra vilken juridisk form gåvan kan anta 
eftersom givaren ofta inte har förmågan att uttrycka sig i juridiska termer. I Svenska kyrkans fall 
har regleringen av de definitioner som styr klassificeringen av ändamålsbestämda gåvor orsakat 
ett dilemma i redovisningen, eftersom de gentemot givaren är angelägna om att tydligt visa att 
erhållna medel hålls åtskilt från eget kapital och på så sätt inte kan användas till andra ändamål än 
avsedda (Församlingsförbundets hemsida, 2006-11-05).  

1.2.1 Utveckling av redovisningsteori 
Lagstiftning, rekommendationer och teorier i ämnet redovisning har förändrats i takt med 
samhällets utveckling. Jönsson (1985, s.11) beskriver utvecklingen av redovisningsteori som en 
social artefakt som är beroende av hur samhället utvecklas överlag. Gustafson (2006, s.1) 
poängterar att redovisningsnormer har sitt ursprung i hur vinstdrivande företag fungerar. 
Normerna har över lång tid påverkat redovisningspraxis genom lagstiftning och uppkomsten av 
rekommendationer från rådande auktoriteter. Utvecklingen som uppstått ur vinstdrivande 
företags vilja att skapa vinster har skapat svårigheter när de ideella organisationerna försökt att 
tillämpa de vinstdrivande företagens redovisningspraxis då de saknar ett vinstsyfte. En utveckling 
av regler kring redovisning i ideella föreningar har därför behövts länge men inte hunnit ta form 
förrän nu. I Sverige har det inte funnits någon redovisningslagstiftning för ideella organisationer 
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förrän år 1996 för stiftelser och år 2001 för ideella föreningar (Gustafson 2006 s.1). Först år 2002 
kom Bokföringsnämnden (BFN) ut med en rekommendation med råd om hur gåvor i ideella 
föreningar och registrerade trossamfund ska redovisas. (BFNAR 2002:10).  
 

1.2.2 Varför behövs en ny rekommendation? 
Med anledning av stadigt minskande intäkter som har sin bakgrund i medlemsutträde 
argumenterar församlingsförbundets redovisningskommitté för att tydliggöra den externa 
informationen gentemot sina intressenter så att gåvans roll tydliggörs och synliggörs. Svenska 
Kyrkans Redovisningskommitté (KRED) kom därför ut med en ny rekommendation 2005 som 
gör avsteg ifrån BFNs rekommendation. KRED anser att BFNs sätt att intäktsföra alla gåvor då 
de uppstår inte ger en rättvisande bild av församlingens eget kapital gentemot sina externa 
intressenter då överskottet hamnar som en klumpsumma under rubriken eget kapital. KRED har 
som syfte att förtydliga och upplysa om hur god redovisningssed uppnås i Svenska kyrkan 
(Församlingsförbundets hemsida, 2006-11-06). För att kunna förklara hur kyrkan ska förmedla till 
externa intressenter vad de gör i sin verksamhet behövs förståelse för hur redovisning i Svenska 
kyrkan som organisation skiljer sig från en vinstdrivande organisation.  
 
Enligt Artsberg (2003, s15) är syftet med redovisning i vinstdrivande organisationer att fastställa 
en verksamhets resultat under en viss period som har varit. Den har också som syfte att förse 
intressenter med information om verksamhetens framtida resultat. Jönsson förklarar syftet med 
den externa redovisningen som ett sätt att tillhandahålla information som kan hjälpa externa 
intressenter att fatta beslut samt att ge information om företagets förvaltning. Jönsson menar 
också att redovisning mot externa intressenter är ett område med ökande betydelse. Det får 
konsekvenser i form av att kostnaden att producera information förändras och även 
ansträngningen att visa och tolka informationen (Jönsson 1985, s 12).  
 
Införandet av KREDs rekommendation gällande ändamålsbestämda gåvor har medfört att 
redovisningspraxis måste förändras i församlingarna. Med anledning av den nya 
rekommendationen vill vi undersöka församlingarnas nya redovisningspraxis och vi ställer oss 
frågan: 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur ser redovisningspraxis ut inom Svenska kyrkan efter införandet av KREDs rekommendation 
av ändamålsbestämda gåvor? 

1.4  SYFTE 

Huvudsyftet med studien är att öka förståelsen för- samt undersöka nuvarande 
redovisningspraxis beträffande ändamålsbestämda gåvor i församlingar i Svenska kyrkan.  
 
Till huvudsyftet har vi utarbetat ett delsyfte; 
 

– Att undersöka hur redovisningen i kyrkan som en icke vinstdrivande organisation skiljer 
sig från redovisningen i en vinstdrivande organisation utifrån värden i balansräkningen, 
dess resultatmått, förmågan att förmedla verksamhetens måluppfyllnad samt finansiella 
ställning mot sina intressenter. 
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1.5 DEFINITIONER 

1.5.1 Ickevinstdrivande organisation 
Det finns olika typer av ickevinstdrivande organisationer. Mautz ger dessa exempel; 
organisationer som samlar in resurser för ett fastställt syfte, självhjälpsorganisationer, statliga 
organisationer, plusminusnoll organisationer samt organisationer som kombinerar vinstdrivande 
enheter med ickevinstdrivande enheter (Mautz, 1994, s.6-7). I studien benämner vi ideella 
organisationer och ickevinstdrivande organisationer synonymt med varandra. 
 
FASB (Financial Accounting Standards Board) särskiljer icke vinstdrivande organisationer från 
vinstdrivande genom att de (a) finansieras av bidrag eller avgifter från donatorer som inte förväntar sig 
förräntning av insatt kapitalet, (b) har andra operationella syften än att producera varor eller erbjuda tjänster med 
vinst och (c) saknar ägarintressen liknande de i vinstdrivandeföretag.  
 
Mautz ogillar definitionen eftersom den är negativ i den mening att definitionen säger bara vad 
ett ickevinstdrivande företag inte är och inte vad det egentligen är. Mautz liknar dessa 
kännetecken med att beskriva en människa som inte är rödhårig, har ett annat yrke än revisor och 
inte äger ett hem (FASB, se Mautz, 1994 s.3). 
 
Mautz (1994, s.8) definierar en icke vinstdrivande organisation som; ”A true not-for-profit 
organization’s primary emphasis is on service to meet needs; it obtains resources where it can and uses those 
resources to provide a service or services to recipients at no cost or at less than cost.” 
 
Anthony & Young (1988, s.49) definierar en icke vinstdrivande organisation som: ”An organization 
whose goal is something other than earning a profit for its owners. Usually it’s goal is to provide services.”  

1.5.2 Ändamålsbestämd gåva 
Att ändamålsbestämma en gåva innebär att givaren vid överlämnandet bestämmer ett villkor för 
hur den ska användas. En ändamålsbestämd gåva kan både vara finansiell och materiell. Om en 
materiell gåva varaktigt innehas kan den kallas ändamålsbestämd. Den ändamålsbestämda gåvan 
är skyddad av lag vilket innebär att mottagaren måste återlämna gåvan om de inte kan uppfylla 
villkoret för ändamålet. En gåva kan enligt Permutationslagen ändras eller upphävas med tillstånd 
från Kammarkollegiet (Församlingsförbundets hemsida 2006-11-05). 

1.6 AVGRÄNSNING 

Studien omfattar församlingar i Härnösand- och Luleå stift. 
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2. TEORETISK METOD 
Den teoretiska metoden beskriver de teoretiska val vi gjort och hur vi tror att de har påverkat studien. Vidare 
förklarar vi den syn vi har på kunskap, vår ansats och vårt angreppssätt. 

2.1 ÄMNESVAL 

En kurskamrat uppmärksammade oss på att Revisionsbyrån BDO i Sollefteå sökte studenter för 
att reda ut ett redovisningsproblem de stött på. Problemet handlade om hur samfälligheter och 
församlingar i Svenska kyrkan ska tillämpa en ny rekommendation utgiven av Svenska kyrkans 
redovisningskommitté. Rekommendationen föreskriver hur ändamålsbestämda gåvor ska 
klassificeras och införas i redovisningen. Efter att vi samtalat med ansvarig revisor på 
revisionsbyrån och fått mer information i ämnet tyckte vi att det verkade intressant. Vi visste 
sedan tidigare att vi ville skriva inom ämnet redovisning men inte inom vilket område. Det här 
problemet intresserade oss båda. För att utveckla det problem som revisorn föreslagit kontaktade 
vi vår handledare och diskuterade hur det praktiska problemet kunde bli mer teoretiskt intressant. 
Vi kom tillsammans fram till att ämnet var lämpat för att skriva en uppsats om och fick 
klartecken att börja. Problemformulering och syfte är inte givet vid kontakten med BDO utan vi 
har själva utformat dessa i samråd med handledare. 
 

2.2 ANSATS 

Vi har för avsikt att undersöka hur församlingarnas redovisningspraxis ser ut. Det tror vi görs 
bäst genom att gå ut och fråga hur församlingarna gör för att sedan undersöka om det som görs 
stämmer med hur rekommendationerna säger att det borde göras. Vi vill tolka vad församlingarna 
gör för att få en förståelse för deras sociala verklighet genom att fråga hur de tolkar att 
rekommendationen ska användas. Vi är intresserade av att ta reda på det sätt som de uppfattar 
som det rätta genom att samtala med dessa individer. Denna syn på att generera kunskap kallas 
enligt Bryman (2002, s.249-250) för en kvalitativ forskningsstrategi. 
 

2.3 KUNSKAPSSYN 

Den verklighet vi lever i kan betraktas på olika sätt. Vår syn på kunskap påverkar hur vi tolkar 
verkligheten som vi ska studera. Det tillvägagångssätt vi använder för att studera verkligheten har 
också sin grund i hur vi ser på kunskap. Ett sätt att se på verkligheten är att det finns sanningar 
som går att verifiera genom att återupprepa ett förfarande och se om det ger samma resultat varje 
gång. (Johansson-Lindfors, 1993, s.10-11) Ett annat sätt att se på verkligheten är att kunskap 
påverkas av individers personliga egenskaper så som intresse, kompetens, världsbild och praktiska 
erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s.33). Vi ansluter oss till den senare av dessa två. 
 
För att läsaren av vår rapport ska kunna förstå vårt sätt att se på verkligheten och hur vi ser på 
kunskapsgenerering vill vi klargöra vår kunskapssyn (Johansson-Lindfors, 1993, s.10-11). Vi tar 
till oss av Johansson Lindfors ord när hon framhåller att det är svårt att redogöra exakt för sin 
kunskapssyn då den är komplicerad och svår att uttrycka. Därför har vi valt att enbart redogöra 
för att vår kunskapssyn har sin utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet. Med det menas att vi i 
likhet med en hermeneutiker vill försöka förstå och tolka hur våra respondenter tillämpar 
KREDs rekommendation och varför redovisningspraxis ser ut som det gör. Det hermeneutiska 
forskningsresultatet skiljer sig från det positivistiska genom att resultatet påverkas av de 
människor som deltar i undersökningen (jmf Rosengren & Arvidson 2002, s.323). Utan 
förförståelse kan vi inte tolka innebörden och meningen med vårt forskningsproblem (jmf Patel 
& Davidson, 2003, s.30). Innebörd och mening är två essentiella begrepp inom hermeneutiken 
enligt Rosengren och Arvidson (2002 s.323).  
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2.4  ALLMÄN FÖRFÖRSTÅELSE 

Liksom de flesta av kyrkans medlemmar besöker vi kyrkan i samband med dop, konfirmation, 
bröllop och begravning. Vi är båda döpta och en av oss är konfirmerad, men utöver detta har vi 
ingen anknytning till Svenska kyrkan. För att få en bättre förståelse och inblick i kyrkans 
verksamhet och organisation har vi läst litteratur på området. De böcker som vi läst delar ur är; 
Medlem i Svenska kyrkan En studie kring samtid och framtid av Jonas Bromander, Svenska kyrkan i 
utveckling – historia, identitet, verksamhet och organisation av Sören Ekström samt Samverkan i Svenska 
kyrkan – Rapport 2006 av Svenska kyrkans församlingsförbund. Detta tror vi kan ha påverkat hur 
vi uppfattar problemet och hur studien har utformats. Vi har ingen förförståelse kring hur 
samfälligheter och församlingar redovisar de gåvor de erhåller. Vi saknar förförståelse av praktisk 
redovisning utanför skolans ramar.  
  

2.4.1 Teoretisk förförståelse 
Genom vår utbildning vid Umeå Universitet har vi läst kurser i ämnet företagsekonomi som har 
format vårt sätt att se på verkligheten. Dessa kurser har gett oss en bild av hur redovisning i 
vinstdrivande företag ska utformas och vilka normer som företagen ska följa för att leva upp till 
god redovisningssed. Eftersom vi inte har någon praktisk erfarenhet av redovisning har vi 
indirekt utgått från att församlingarna strävar efter att redovisa enligt gällande normer och 
rekommendationer. Den utgångspunkten kan ha påverkat utformningen av studien på grund av 
våra fördomar. (jmf Holme & Solvang 1997, s.151)  
Vår utgångspunkt finns i den teori vi läst och allt eftersom arbetet har fortskridit har vår 
helhetssyn förändrats i enlighet med den hermeneutiska spiralen. Arbetet har utvecklats vid varje 
tillfälle vi inhämtat ny kunskap. I vår undersökning vill vi skapa förståelse för hur respondenterna 
har gått tillväga i redovisningen av ändamålsbestämda gåvor (jmf Widerberg 2002, s.26).   
 

2.5 ANGREPPSSÄTT 

Att deducera innebär att avleda från det generella till det specifika. Detta görs genom att teorin 
testas på empirin (Johannessen & Tufte 2003, s.35). Johansson-Lindfors (1997, s.56) framför att 
det finns brister i detta angreppssätt. Då forskaren ställer frågor som har sin grund i teorier finns 
en risk att de inte har förankring i verkligheten. Svaren som erhålls kan därför bli missvisande.  
Induktion är en ansats där studien utgår från empirin. Information samlas in för att struktureras 
upp i teman och sedan bilda teorier (Johannessen & Tufte 2003, s.35). Ett annat sätt att härleda 
kunskap är genom induktion. Det innebär att bilda teorier utifrån iakttagelser. Att enbart grunda 
sig på iakttagelser är inte vetenskapligt och därför vänder sig forskare till teorier för att verifiera 
att det de iakttagit är relevant (Lindholm 2005, s.47).  
 

2.5.1 Vårt angreppssätt 
Då det praktiska problemet i vår undersökning var givet började vi med att läsa in oss på teorier, 
lagar och rekommendationer från normgivande organ inom problemområdet för att skapa 
förståelse för ämnet.  En problemformulering växte fram med utgångspunkt i vad KREDs 
rekommendation föreskriver. Ansatsen kan därför uppfattas som deduktiv då vi format 
problemet utifrån denna rekommendation. Vi anser dock att vår ansats är induktiv eftersom vår 
studie utgår från empirin. Teorin vi läste in oss på använde vi för att utforma en relevant 
intervjuguide. Därefter genomförde vi intervjuerna med samtliga respondenter. När vi sedan 
sammanställde intervjumaterialet fann vi att respondenternas svar liknade varandra. Empirin 
utgörs av hur praxis i församlingarna ser ut sedan rekommendationen togs i bruk 2005 samt 
skillnader mellan redovisning i vinst- och icke vinstdrivande organisationer. Utifrån de svar vi fått 



TEORETISK METOD 
 

 

 7 

i undersökningen kompletterade vi våra teorier med ytterligare en referens, Mautz 1994. Vi har 
således inte syftet att testa Mautz teorier utan vill använda dem för att stödja våra empiriska 
resultat i likhet med vad Lindholm (2005) beskriver induktivt angreppssätt. 
 

2.6 DESKRIPTIV STUDIE 

En undersökning kan vara antingen normativ eller deskriptiv oberoende av studiens angreppssätt. 
En normativ studie beskriver hur något borde vara till skillnad från hur den är. Den deskriptiva 
studien däremot förklarar hur redovisningsinformation är presenterad (jmf Ejvegård 2003, s.32). 
Studien är deskriptiv då vi vill öka förståelsen av befintlig praxis genom att beskriva hur 
församlingarna redovisar sina gåvor.  
 

2.7 INSAMLING AV TEORIER 

Den teoretiska referensram vi valt har sitt ursprung i att Svenska kyrkan inte är ett vinstdrivande 
företag. För att hitta relevanta källor sökte vi liknande undersökningar som den vi själva skulle 
göra. Sökordet var redovisning i Svenska kyrkan, redovisning av ändamålsbestämda gåvor. Vi fann då en 
doktorsavhandling med titeln Normer och praxis - tre ideella föreningar och deras redovisning av Agneta 
Gustafson. Vi anser att hon är en respekterad auktoritet då hon arbetar på KPMG i Stockholm, 
har haft uppdrag åt Bokföringsnämnden och är verksam vid Örebro Universitet. Ur denna 
avhandling hittade vi en artikel skriven av Torkelsson, publicerad i balans 2/95. Vi sökte även i 
Universitet bibliotekets databas, Business Source Premier, med sökorden nonprofit organizations, 
nonprofit entity, och accounting in nonprofit organizations. För att hitta information om Svenska kyrkans 
verksamhet sökte vi i Album med sökorden, Svenska kyrkan, ideella organisationer, redovisning i ideella 
organisationer. De metodböcker vi använt oss av har vi funnit genom att läsa andra vetenskapliga 
verk förutom den kurslitteratur som var angiven på kursen vetenskaplig metod.  
 

2.8 VAL AV TEORIER 

Vi började studien med att fråga oss hur redovisningsteorier har uppkommit och fann då en 
förklaring av Jönsson (1985 s.11). Han menar att redovisningen bygger på ett ansvarsförhållande 
mellan olika parter. Detta ansvarsförhållande är idag reglerat i lag. Då redovisning ytterst styrs av 
lagar som sedan tolkas av normgivande organ letade vi först reda på rådande lagstiftning och 
rekommendationer som KRED refererat till. För att hitta en vetenskaplig ansats till problemet 
har vi sökt teorier med intentionen att studera hur redovisningen i Svenska kyrkan som ideell 
organisation skiljer sig redovisningsmässigt från en organisation med vinstsyfte. För att skapa oss 
en förståelse för skillnader mellan vinst- och ickevinstdrivande organisationer har vi utgått från 
Anthony & Young’s (1988) bok Management Control in Nonprofit Organizations.  
 

2.9 TEORETISK KÄLLKRITIK 

När man läser vetenskapliga rapporter är det viktigt att väga in huruvida den information som 
författaren presenterar är oberoende. Det är även viktigt att ifrågasätta författarens trovärdighet 
och källans färskhet. För att hitta källor som vi kan lita på har vi i stor utsträckning valt källor 
som andra kända forskare refererat till. Därmed kan vi ha begränsat vår teorisökning och på så 
sätt förbisett andra intressanta teorier. För att inte vilseledas av andras tolkningar och för att 
säkerställa oberoendet i källan har vi i de flesta fall använt oss av primärkällan. De källor vi inte 
återgått till är IASBs definitioner av tillgångar/skulder och intäkter/kostnader. Att inte referera 
till ursprungskällan kan ses som en brist men vi anser att sekundär källan (Artsberg 2003) är 
pålitlig. En del av våra källor är uppåt 20 år gamla, men citeras fortfarande av andra forskare idag. 
Därför anser vi att dessa källor fortfarande är aktuella. För att belysa aktualiteten i ämnet har vi 
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även sökt efter den senaste forskningen på området och varvat den med den äldre. För att 
försöka säkerställa källornas oberoende har vi använt av oss databaser som vi blivit 
rekommenderade av den Företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet och som vi vet 
är ansedda inom företagsekonomisk forskning. En databas som vi använt oss av är Business Source 
Premier för att hitta artiklar (jmf Ejvegård 2003, s.62-64). 
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3. REKOMMENDATIONER 

För att lättare förstå den redovisningsteori vi kommer att redogöra för i nästa kapitel har vi klargjort några 
begrepp som skiljer sig åt mellan vinst- och icke vinstdrivande organisationer. Vi redogör även för 
bokföringsnämndens råd gällande redovisning av gåvor samt rekommendation från KRED som ligger till grund 
för studien. 

3.1 REDOVISNINGSBEGREPP 

För att förstå hur samfälligheter och församlingar ska redovisa de gåvor som de erhåller vill vi 
klargöra de begrepp och principer som ligger till grund för redovisningen. Ideella organisationer 
har inte samma mål och syfte som vinstdrivande organisationer. Det får konsekvenser för hur 
man definierar vad som är en intäkt och kostnad. Eftersom det inte finns några lagbestämmelser 
kring när intäkter och kostnader ska redovisas tar man stöd i kompletterande normgivning samt 
allmänna redovisningsprinciper som finns. Vanligtvis hänförs intäkter till en viss tidsperiod för att 
i efterhand matchas mot kostnaderna för perioden (BFN 2002:8).   
 
Bokföringsnämnden definierar en intäkt i ideella föreningar och registrerade trossamfund på 
följande sätt: 
 Med intäkter menas ett inflöde av ekonomiska fördelar som är hänförligt till en räkenskapsperiod 
och som föreningen erhåller för egen räkning. Sådana intäkter kan ha uppkommit genom näringsverksamhet, 
uttag av medlemsavgifter eller på annat sätt. (FARs samlingsvolym 2006, BFNAR 2002:8, s. 815 ) 
 
Detta kan jämföras med Redovisningsrådets definition av intäkter gällande för vinstdrivande 
organisationers redovisning; 
 
Intäkter är det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag under en redovisningsperiod, och som 
ökar företagets egna kapital, med undantag av ökningar som beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av 
aktierelaterade instrument. (FARs samlngsvolym 2006, RR 11, s. 991) 
 
Det finns även principer för hur intäkterna ska redovisas om inget annat följer av tredje kapitlet 
fjärde paragrafen i årsredovisningslagen (1995:1554) så ska föreningen i resultaträkningen: 
 
 Särredovisa posterna Medlemsavgifter, Gåvor, Bidrag och Nettoomsättning, samt hänföra 
intäkter som inte ryms i någon av posterna [ovan] under posten övriga intäkter. (FARs samlingsvolys 2006, 
BFNAR 2002:8, s. 815) 
 
Enligt Matchningsprincipen fastställs en verksamhets resultat genom att periodens kostnader för 
en viss verksamhet matchas mot de intäkter verksamheten har gett upphov till (Gröjer 2002 s. 
99). Ett problem kan uppstå om utgiften inte ger upphov till balanspost eftersom den då inte kan 
hänföras till en intäkt. 
 
Bokföringsnämnden definierar en kostnad på följande sätt: 
 

 Med kostnader menas ett utflöde av ekonomiska fördelar som är hänförligt till en 
räkenskapsperiod och som gjorts för föreningens egen räkning. (FARs samlingsvolys 2006, BFNAR 2002:8, 
s. 815 ) 
 
Detta kan jämföras med IASBs definition av kostnader för vinstdrivande organisationers 
redovisning. (Översatt av RR): 
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En kostnad är en minskning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av utbetalningar eller 
minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en minskning av eget kapital som följd, förutom 
sådana minskningar av eget kapital som utgörs av överföringar till ägarna. (IASB, se Artsberg 2003, s. 340) 
 
Tillgångar definieras av FASB och IASB som: 
 
 En resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas 
innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. 
 
Skulder definieras på följande sätt: 
 
 Ett befintligt åtagande för företaget till följd av inträffade händelser vilket förväntas föranleda ett 
utflöde från företaget av resurser som innefattar ekonomiska fördelar. (FASB, se Artsberg 2003, s.182) 
 

3.2 BFNs RÅD OM REDOVISNING AV GÅVOR I IDEELLA FÖRENINGAR OCH 
REGISTRERADE TROSSAMFUND 

Den andra december 2002 kom Bokföringsnämnden ut med ett allmänt råd om hur redovisning 
av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund ska redovisas. Enligt BFN är en gåva 
en tillgång som donerats av en givare som inte kräver en ekonomisk gottgörelse. Gåvor betraktas 
som omsättningstillgångar med undantag av om det är en tillgång som är tänkt att innehas i 
verksamheten för stadigvarande bruk och klassificeras då som anläggningstillgång. Enligt 
Bokföringsnämnden ska gåvor redovisas som en intäkt i den period som gåvan erhålls av 
föreningen. Intäkten ska motsvaras av det värde tillgången anskaffades för eller dess 
marknadsvärde. Detta allmänna råd ska tillämpas från och med första januari 2004. 
Bokföringsnämnden skiljer inte på olika typer av gåvor (BFNAR 2002:10). 
 

3.3 EN MER RÄTTVISANDE BILD AV EGET KAPITAL 

Enligt Kyrkans synsätt ger detta inte en rättvisande bild av församlingarnas egna kapital. Till följd 
av Bokföringsnämndens allmänna råd om hur gåvor ska redovisas i ideella föreningar och 
registrerade trossamfund har KRED utarbetat en justering av uppställningsformen av balans- och 
resultaträkning. De anser därmed att den nya uppställningen ger en mer korrekt och rättvisande 
bild av församlingarnas ekonomiska resultat och ställning. Justeringen har skett med stöd i 
Årsredovisningslagen1995:1554. I andra kapitlet tredje paragrafen i denna lag står det att balans- 
och resultaträkning med tillhörande noter upprättas som en helhet för att ge en rättvisande bild 
av företaget. Tilläggsupplysningar ska lämnas om det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild. 
Vid avvikelser från allmänna råd och rekommendationer ska upplysning om detta lämnas i not 
och förklaras. Enligt tredje kapitlet fjärde paragrafen samma lag, får andra poster i 
balansräkningen än de som finns upptagna i uppställningsformerna tas upp, om de nya posternas 
innehåll inte täcks av dessa uppställningsformer. Detta för att visa en mer rättvisande bild av 
företaget (ÅRL1995:1554). Justeringen innebär att de ändamålsbestämda gåvor som inte har 
förbrukats under året ska redovisas i en särskild post i balansräkningen mellan eget kapital och 
avsättningar. Förändringen av posten ska redovisas på en egen rad i resultaträkningen. Denna 
redovisningsprincip för ändamålsbestämda gåvor tillämpas av Svenska kyrkan på nationell nivå 
och från och med 2005 ska församlingarna göra det samma (Församlingsförbundets hemsida se 
KREDs rekommendation). 
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3.3.1 KRED tillämpas enbart då ändamålet inte går att uppfyllas 
Den förändring som gjorts av KRED gentemot BFNAR 2002:10 gäller enbart ändamålsbestämda 
gåvor där ändamålet inte varit möjligt att uppfylla under året. Resterande gåvor redovisas enligt 
BFNAR 2002:10. En ändamålsbestämd gåva kännetecknas av att det finns ett uttalat ändamål 
som går att identifiera samt att kostnaden för att uppfylla detta ändamål går att avgränsa. Om den 
ovannämnda definitionen inte uppfylls måste gåvan återlämnas alternativt att donatorn ändrar 
innehållet i gåvobrevet, så att församlingen kan motta gåvan. Permutationslagen föreskriver att en 
ändring av reglerna i ett gåvobrev måste ges med tillstånd av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet 
är den statliga myndighet som svarar för registrering av trossamfund (Ekström 1999, s.39). Innan 
församlingen mottar gåvan måste de därför pröva om de kan uppfylla givarens intentioner. Till 
skillnad från bokföringsnämndens råd vill KRED att värdet av ändamålsbestämda gåvor som inte 
förbrukats inte heller ska påverka årets resultat. Motsvarande belopp ska således redovisas i en 
egen post i balansräkningen mellan eget kapital och avsättningar. Den årliga förändringen av 
denna post redovisas på en egen rad i resultaträkningen (Församlingsförbundets hemsida, se 
KREDs rekommendation). 
 
 

 
 
Figur 1 Översikt över ändamålsbestämd gåva i RR och BR Källa: (Församlingsförbundets hemsida, se KREDs 
rekommendation). 
 

3.3.2 Praktisk tillämpning av KREDs rekommendation 
När församlingen mottar en gåva måste de pröva om gåvan faller under benämningen 
ändamålsbestämd. Gör den det ska den redovisas på intäktskonto 3242 Gåvor, ändamålsbestämda. 
Om den faller utanför definitionen, ska den redovisas på konto 3241 Gåvor, fria. Värdet av den del 
av gåvan som ej förbrukats under perioden ska föras in på balanskontot 2190 Ändamålsbestämda 
medel. Detta kan redovisas med två olika metoder, brutto- och nettometoden. Bruttometoden 
förespråkas utav KRED. 
 

Resultaträkning Balansräkning 

Summa verksamhetens intäkter 

Summa verksamhetens kostnader 

Förändring av ändamålsbestämda medel 
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Enligt bruttometoden bokförs intäkter och kostnader hänförliga till ändamålsbestämda gåvor 
samtidigt som motsvarande belopp omförs mellan konto 2190 Ändamålsbestämda medel och 7980 
Förändring av ändamålsbestämda medel. 
 
Vid användning av nettometoden urskiljer man periodens intäkter och kostnader avseende 
ändamålsbestämda gåvor. Därefter omförs mellanskillnaden till konto 2190 Ändamålsbestämda 
medel och motbokar konto 7980 Förändring av ändamålsbestämda medel. För att få fram förändringen 
av ändamålsbestämda medel samt utgående balans måste man fastställa följande punkter: 
 

1. Storleken av de ändamålsenliga medlen som erhållits under året (konto 3242) 
2. Hämta information om vilka kostnader som är hänförliga till ändamålsbestämda gåvor 
3. Fastställa hur stort belopp som kommit in under året enligt punkt 1 relativt kostnaderna 

enligt punkt 2. 
 
Om intäkterna överstiger kostnaderna bokförs mellanskillnaden i debet på konto 7980 och 
motbokas i kredit 2190. Om däremot kostnaderna överstiger intäkterna bokförs mellanskillnaden 
i debet 2190 och kredit 7980. 
 
Oberoende av vilken metod som används blir nettoförändringen på konto 2190 Ändamålsbestämda 
medel den samma. Värdet av de ännu ej förbrukade ändamålsbestämda gåvorna motsvaras av den 
utgående balansen på detta konto. På så sätt klargörs det både internt och externt att 
församlingarna har ett åtagande som motsvarar värdet på kontot 2190. 
 
Före 2005 gjordes ingen skillnad på olika typer av gåvor i redovisningen. Alla gåvor redovisades 
som kortfristig skuld. Från och med den första januari 2005 ska de gåvor som faller under 
definitionen som ändamålsbestämda avskiljas och överföras till konto 2190 Ändamålsbestämda 
medel. De gåvor som fanns före 2005 ska delas in enligt definitionen och kommer att bli 
ingåendebalans. Värdet av de gåvor som inte faller under definitionen ska föras mot eget kapital. 
I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 5 ska det ingående värdet justeras och 
förändringen redovisas som en korrigeringspost i eget kapital. Effekten i årsredovisningen ska 
framgå av en not i balansräkningen då ett byte av redovisningsprincip ägt rum. Noten ska 
redogöra för ”ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning, effekt av byte av 
redovisningsprincip samt ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip” (RR 5). De 
gåvor som inte får kallas ändamålsbestämd finns kvar i eget kapital men är inte synlig som en 
egen post i balansräkningen. En resultatpåverkan uppstår först då gåvomedlen används och 
redovisas i resultaträkningen som en kostnad och i balansräkningen som en förändring i eget 
kapital (Församlingsförbundets hemsida, se KREDs rekommendation). 
. 
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4. TEORI 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad redovisningsteori är. Vidare kommer vi att redogöra för skillnader 
mellan redovisning i ickevinstdrivande- och vinstdrivande organisationer. De skillnader vi kommer att beröra är 
värden i balansräkningen, resultatbegreppet samt intressenter.  

4.1 VAD ÄR REDOVISNINGS TEORI? 

Normeringen har sitt ursprung i att olika grupper i samhället har olika syn på hur ett effektivt 
utnyttjande av resurserna går till. Då ekonomin i samhället blivit mer reglerad ökar behovet av 
tolkningar av dessa lagar. Redovisningsteori är ett komplicerat begrepp eftersom teori oftast 
brukar förknippas med objektiva sanningar i from av lagar som antas vara förklaringar av för 
evigt varande orsakssamband vilket inte är fallet. Redovisning är ett socialt system liknande språk 
och lagstiftning och utvecklas därför genom att anpassa sig till sin miljö. De olika 
ställningstagandena kan struktureras som lagar, förordningar, tolkningar och praxis (Jönsson 
1985, s.7-11). 
 
Vinstdrivande företag följer vissa redovisningsnormer för hur den externa redovisningen ska 
utformas. Normerna i sin tur påverkar redovisningspraxis genom lagar och rekommendationer. 
När det gäller de icke vinstdrivande organisationernas redovisningsnormer har de inte utvecklats i 
samma takt. I Sverige har det inte funnits någon redovisningslagstiftning för ideella 
organisationer förrän år 1996 för stiftelser och år 2001 för ideella föreningar. Till skillnad mot en 
vinstdrivande organisation saknar den icke vinstdrivande organisationen vinstsyfte. 
Redovisningspraxis i vinstdrivande företag kan därför inte okomplicerat appliceras på den ideella 
organisationen (Gustafson 2006, s.1). 
 
Enligt Gröjer har försök gjorts att formulera en enhetlig redovisningsteori som det går att härleda 
principer ur. Detta har inte lyckats ännu men det finns ett antal principer som är allmänt 
accepterade inom ämnet (Gröjer 2002, s.51). Dessa principer är rättvisande bild och god 
redovisningssed, fortlevnadsprincipen, konsekvens, försiktighetsprincipen, realisationsprincipen, 
matchningsprincipen och bokföringsmässiga grunder och sist kongruensprincipen (Artsberg 
2003, s.155-165). 
 
Grundläggande antaganden enligt IASC för att de finansiella rapporterna ska kunna uppnå sitt 
syfte är att de måste följa periodiseringsprincipen vilket innebär att transaktioner och händelser 
bokförs när de inträffar istället för vid in- och utbetalningar och ska redovisas i den period de hör 
till. (IASC, se Gröjer 2002, s.51) Matchningsprincipen säger att intäkter och kostnader som 
uppkommit till följd av samma transaktion eller händelse ska redovisas samtidigt (IAS/IFRS 
2006, s.22).  
 
Ett allmänt vedertaget begrepp inom den svenska redovisningslagstiftningen är god redovisningssed. 
Denna sed hänvisas till områden där detaljregler i lagen inte har gått att fastställa (Artsberg 2003, 
s.126). Där god refereras till att skapa goda effekter. Ny lagstiftning på området tar ofta sin 
utgångspunkt i god redovisningssed och god praxis ska vara vägledande (Jönsson 1985, s.28). 
Jönsson menar att praxis är vad man gör och det redovisare gör är deras praxis. De normer som 
utvecklas i redovisningen har till syfte att åstadkomma god praxis. För att motverka att enskilda 
intressen helt får styra vad som är att betrakta som god redovisningssed har Bokföringsnämnden 
inrättats av staten (Artsberg 2003, s.128).  
 
I samband med Sveriges medlemskap i EU har principen rättvisande bild införts parallellt med 
begreppet god redovisningssed. Rättvisande bild tillhör de kvalitativa egenskaper som ska tillföras 
rapporterna för att göra dem lättare för användarna att förstå (IAS/IFRS 2006, s.12). Artsberg 
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beskriver begreppet rättvisande bild genom att jämföra det mot den engelska ursprungsdefinitionen 
true and fair view. Hon menar att man kan redovisa en sann bild utan att den är rättvisande genom 
att välja ut vissa fakta och avstå från att presentera andra fakta. Den brittiska 
redovisningstraditionen har låtit true and fair view gälla framför lagstiftning som existerar, detta görs 
inte i Sverige. Däremot är det vikigt att helheten i årsredovisningen ger en korrekt bild av 
balanskräkning, resultaträkning och noter och att inte detaljer i reglerna får styra utfallet. 
Rättvisande bild ska även sätta användaren i fokus genom att presentera informationen så att 
årsredovisningsläsaren inte vilseleds (Artsberg 2003, s.155-157).  
 
Redovisning av företagets ekonomiska ställning möjliggör bedömningar av verksamheten för 
utomstående intressenter. Denna redovisning kan inte ske på ett godtyckligt sätt, utan ställer krav 
på allmängiltiga normer. Redovisningspraxis förändras ständigt då nya erfarenheter och 
kunskaper erhålls (Jönsson 1985, s.28). 
 

4.2 REDOVISNINGSPRAXIS I IDEELLA ORGANISATIONER 

Enligt Torkelsson är gränsdragningen mellan eget kapital och skulder ofta otydlig i ideella 
organisationer. Detta eftersom det uppkommer överskott som bokförs som avsättningar för 
framtida aktiviteter. Han tycker att dessa avsättningar tydligt ska avskiljas från skulderna i 
balansräkningen och lämnar ett förslag på hur uppställningen ska se ut: 
 
Skulder och eget kapital 
Kortfristiga skulder 
Långfristiga skulder 
Reserverade projektmedel 
Fonderade medel (specificerade) 
Eget kapital 
 
Oförbrukade gåvor eller bidrag vid årets slut är exempel på reserverade projektmedel som 
organisationen mottagit med avseende att användas till en särskild verksamhet. Enligt Torkelsson 
kan det uppstå oklarheter gällande hur dessa medel ska redovisas. Han menar att i de fall då det 
finns en redovisningsskyldighet gentemot givaren ska medlen redovisas som skuld. Samma gäller 
för de gåvor och bidrag som har till uppgift att finansiera en särskild verksamhet. Ett sätt att 
redovisa är att transaktionerna enbart visas i balansräkningen då de tillkommer och då de används 
av föreningen. Torkelsson argumenterar för att det finns stora brister i detta sätt att redovisa 
eftersom det inte går att utläsa i resultaträkningen vilken verksamhetsvolym som finansierats 
genom dessa medel. I ideella organisationer finns kostnadsposter i form av anställd personal, 
utrustning, förnödenheter och dylikt men enligt denna metod är kostnaderna inte redovisade vid 
respektive verksamhet.  
 
En annan vanligt förekommande variant att redovisa enligt Torkelsson är att föreningen avsätter 
gåvor och bidrag som projektskuld. Varvid de sedan upplöser skulden i resultaträkningen i takt 
med att medlen förbrukas samt att redovisa kostnaderna i samma takt.  En brist i detta andra sätt 
att redovisa är att storleken på de gåvor och bidrag som kommit in inte syns i resultaträkningen 
utan bara förändringen. Hur stora gåvor som kommit in under året är viktigt att veta för 
kommande verksamhetsår. Ytterligare ett sätt att redovisa enligt Torkelsson är att hela årets 
mottagna gåvor och bidrag redovisas samt att hela verksamhetens kostnader med lämplig 
specifikation ska synas i resultaträkningen eller i not. Detta sätt är vad Torkelsson själv 
rekommenderar. I de fall då projektmedel inte förbrukats visas skillnaden öppet i 
resultaträkningen. Den kan exempelvis visas som avsättning till reserverade projektmedel med 
motsvarande post i balansräkningen som reserverade projektmedel. Då balanspostens karaktär är 



TEORI 
 

 

 15 

ett åtagande gentemot finansiärer borde den placeras mellan skulder och fonderade medel. 
(Torkelsson Balans 2/95, s.35-36) 
 

4.3 SKILLNADER MELLAN REDOVISNINGEN I VINSTDRIVANDE- OCH 
ICKEVINSTDRIVANDE ORGANISATIONER 

Gustafson säger att det finns skillnader mellan icke vinstdrivande och vinstdrivande 
organisationer som i sin tur får inverkan på hur de utformar sin redovisning och sina finansiella 
rapporter. Icke vinstdrivande organisationers mått på att mäta framgång skiljer sig från de mått 
som är till nytta för den kommersiella organisationen (Gustafson 2006, s.2). Resurser som 
tillkommer verksamheten kan vara av olika karaktär i form av pengar, frivilligt arbete och 
materiella gåvor. Dessa resurser behöver inte orsaka några utgifter för organisationen och de som 
i sin tur mottar dem behöver inte bidra med några inkomster (Gustafson 2006, s.3). Mautz menar 
att icke vinstdrivande organisationer markant skiljer sig från vinstdrivande organisationer och 
med anledning av det kan de principer som är uppställda att passa vinstdrivande organisationer 
inte krävas att användas av de icke vinstdrivande utan att principerna förändras (Mautz 1994, 
s.108). Enligt Anthony och Young skiljer sig en icke vinstdrivande organisation från en 
vinstdrivande genom att de har andra mål än att maximera vinsten för sin ägare. De har istället 
ofta som mål att erbjuda tjänster kostnadsfritt (Anthony & Young 1988, s.49).   
 
Torres och Pina menar att icke vinstdrivande organisationers redovisning generellt sett är 
eftersatt i jämförelse med vinstdrivande organisationer. Detta beror på att förutsättningarna för 
att implementera intern- och extern kontroll i dessa organisationer skiljer sig på en rad punkter 
från dem i den privata sektorn. Skillnaderna är att icke vinstdrivande organisationer inte agerar på 
en fri marknad. Det finns varken något tydligt ägarintresse eller några tydliga mål. Det finns heller 
inte någon kultur inom organisationen som uppmuntrar att effektivt leverera tjänster. Till sist 
mäter inte vinst organisationernas framgång (Torres & Pina 2003, s.268). Mautz (1994, s.108) 
framhåller att ickevinstdrivande och vinstdrivande företag skiljer sig utifrån dess syfte och 
verksamhet, mått på prestationer och hur resursanvändningen sker, vilken livskraft de har, vilka 
relationer som finns mellan intressenter samt hur relevant denna information är som 
beslutsunderlag. Han menar att dessa egenskaper skapar ett behov av ett alternativt sätt att 
sammanställa den finansiella redovisningsinformationen och rapporteringen på än den som är 
överenskommen av vinstdrivande organisationers redovisningsprinciper.  
 
Det finns olika intressegrupper som har åsikter om hur redovisningen ska utformas. För att skapa 
ordning, möjliggöra kontroll och skydda näringsidkares borgenärer har man i Sverige utarbetat en 
redovisningslagstiftning. Lagstiftningen är inte detaljreglerad utan fungerar som en ramlag 
(Artsberg 2003, s.26). 
 

4.3.1 Värden i balansräkningen; Tillgångar, skulder och EK 
Mautz har gjort en studie där han försöker att fastställa nya principer som ska tillämpas på icke 
vinstdrivandeorganisationer. Han anser exempelvis att termen tillgång skiljer sig mellan vinst- och 
icke vinstdrivande organisationer. Det förklarar han på så sätt att icke vinstdrivande företag har 
ägodelar som liknar tillgångar men de saknar de egenskaper som normalt förknippas med en 
tillgång. Dessa tillgångar genererar inget positivt kassaflöde över tiden. Att summera en 
tillgångssida i balansräkningen blir därför svårt när vissa tillgångar genererar kassaflöde medan 
andra inte gör det. De tillgångar som inte genererar kassaflöde kallar Mautz för servicebyggnader. 
De är värda pengar men kostar pengar. Dess natur passar både in under definitionen för skuld 
och för tillgång. Liknande gäller för skulder i dessa organisationer. Idealet är att ha tillgångar som 
genererar resurser. Trots det måste dessa servicebyggnader tas upp som de värdefulla tillgångar de 
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är. Organisationens åtaganden är av vikt då man tittar på ett företags livskraft. En servicebyggnad 
är en viktig tillgång för en icke vinstdrivande verksamhet men de har ett åtagande att underhålla 
den. Åtaganden är vanligtvis skulder men behöver inte vara det (Mautz 1994, s.42-45). 
 
Mautz menar att icke vinstdrivande organisationer inte har något intresse för nuvarande eget 
kapital eller potentialen av det egna kapitalet på samma sätt som det vinstdrivande företaget har. 
De icke vinstdrivande organisationerna är däremot intresserade av beslutsunderlag från 
redovisningen. I vinstdrivande företag är det intressant att titta på information från eget kapital 
men den informationen som krävs för att fatta beslut i icke vinstdrivande organisationer skiljer 
sig åt från den information som ges av det egna kapitalet. När det gäller eget kapital implicerar det 
att någon äger verksamheten enligt terminologin för ett vinstdrivande företag.  Med ägarskapet 
följer ett antal rättigheter och privilegier, exempelvis rätt till nettoinkomsten, att organisationen 
ska drivas för att ge avkastning till ägarnas instoppade kapital samt att få vara med och peka ut 
ledare för verksamheten. Ingen av dessa egenskaper finns i den icke vinstdrivande verksamheten. 
Mautz slutsats är att eget kapital inte har någon innebörd vid rapportering av finansiella rapporter 
i icke vinstdrivande organisationer. Utifrån denna slutsats ställer han frågan vad skillnaden mellan 
tillgångar och skulder i dessa organisationer är (Mautz 1994, s.108-110). En vinstdrivande 
organisation ägs av aktieägarna som förväntar sig utdelning på det kapital som de bidragit med till 
organisationen. En icke vinstdrivande organisation kan däremot inte erhålla eget kapital från 
utomstående investerare utan måste förlita sig till donationer. När det gäller valmöjligheter och 
sätt att förändra verksamheten är den mindre och går oftast långsammare i en icke vinstdrivande 
organisation. Det beror dels på att de förväntas tillhandahålla en viss typ av tjänster och dels på 
att många som donerar medel till organisationen anger villkor för vad medlen får användas till 
(Anthony & Young 1988, s.49-61). 
 

4.3.2 Skillnader i intäkt, kostnad och resultat 
Gustavsson har undersökt hur redovisningsprinciperna skiljer sig från hur icke vinstdrivande 
organisationer tillämpar dessa. Att redovisa periodiserade poster är ett område som det visat sig 
finns en hel del problem kring i ideella organisationer. Problemet med periodiseringen beror på 
att ett år är en kort period vad gäller att samla in pengar och hinna använda dem. Det gör att de 
belopp som kommit in ett år förbrukas under ett annat år. Ideella organisationer tillämpar 
bokföringsmässiga grunder för att kunna ta reda på vad olika projekt kostar under olika perioder. 
De vill även kunna visa att öronmärkta pengar används till rätt ändamål. Ett vinstdrivande företag 
skulle normalt tillämpa bokföringsmässiga grunder för att bättre visa företagets prestationer 
under en period vilket inte är fallet för den icke vinstdrivande organisationen. En annan 
anledning till varför periodisering används är för att de ska kunna räkna ut hur stort under-
/överskottet blir under året för att veta om de kan använda pengarna eller hur de ska finansiera 
ett eventuellt underskott (Gustafson 2006, s.148).  
 
Även intäkter och kostnader har andra betydelser i dessa sammanhang. Enligt Mautz kan det ge 
en missvisande bild att benämna bidrag och erhållna skatter för intäkter. Detta för att en intäkt 
implicerar en förtjänst för en utförd handling. I en vinstdrivande organisation erbjuder företaget 
en tjänst eller tillhandahåller en produkt som kunden betalar för. Den icke vinstdrivande 
organisationen erhåller inte likvärdiga intäkter och därför kanske det vore mer passande att kalla 
dessa intäkter för mottagna skatter och mottagna bidrag. Mautz gör ett liknade försök att definiera 
kostnad. Han tycker att en kostnad implicerar att organisationen gör en ansträngning för att få 
inkomst. Han tycker att utgift är ett bättre uttryck för icke vinstdrivande organisationer (Mautz 
1994, s.46). 
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Ideella föreningar tillämpar en omvänd matchningsprincip. Anledningen är att de inte får intäkter 
från försäljningar som vinstdrivande företag utan att de största intäkterna kommer från 
medlemsavgifter, bidrag och gåvor. För att kunna visa upp att de pengar de erhåller används, 
periodiseras medlen i den period de används. Intäkter hänförs därmed till kostnader (Gustafson 
2006, s.149). Även Anthony & Young verifierar att det kan vara problematiskt att följa 
matchningsprincipen när den icke vinstdrivande organisationen får bidrag till den dagliga 
verksamheten i en period, som inte kommer att användas förrän i nästa period. De har observerat 
att icke vinstdrivande organisationer av den anledningen inte alltid använder sig av 
matchningsprincipen utan bokför bidrag till verksamheten som intäkter i den period som de 
erhålls (Anthony & Young 1988, s.100). Om organisationens intäkter inte täcker dess kostnader 
är detta en varningssignal för organisationen. Om intäkterna däremot överstiger kostnaderna med 
för stor marginal är det inte heller bra. Det visar att organisationen inte ger service i sådan 
utsträckning som den skulle kunna med dess tillgängliga medel (Anthony & Young, 1988 s.104).  
 
I en studie av 102 icke vinstdrivande organisationers finansiella rapporter fann forskarna 28 olika 
benämningar för resultaträkningen. Deras slutsats var att användarna av den här typen av 
finansiell information måste titta bortom rubrikerna för att förstå innehållet i dem. Även om 
organisationerna använde sig utav samma principer skilde sig terminologin åt mellan dem 
(Anthony & Young 1988, s.115). 
 

4.3.3 Intressenter 
Den verksamhet som bedrivs i ideella organisationer är förtroendebaserad. De som bidrar med 
resurser till organisationen och de som i andra ändan erhåller dessa resurser har oftast inte någon 
koppling till varandra. Förvaltningen och tillämpningen av resurserna baseras på förtroenden. De 
som bidrar med resurser till verksamheten får ingen direkt information om hur dessa har använts 
utan får genom den redovisning som organisationen lämnar ut se hur organisationen har förvaltat 
och levt upp till sitt förtroende (Gustafson 2006, s.2). Ur ett intressentperspektiv är det därför av 
vikt för kyrkan att genom redovisningen tydligt visa hur erhållna medel har använts. Dels för att 
gåvan har fått en allt mer central roll som finansieringskälla och dels för att kunna fortsätta att 
uppmuntra till givmildhet (KRED s.2).  
 
I vinstdrivande organisationer går redovisningen ut på att räkna fram en vinst som sedan ska 
fördelas mellan ägarna och olika intressenter. För de ideella organisationerna finns det ingen 
ägare, men det finns andra grupper av människor som har ett utbyte med organisationen och som 
har ett intresse av hur verksamheten redovisas (Gustafson 2006, s.2). I 2005 års 
branschanpassning av årsredovisningen för församlingar och samfälligheter i Svenska kyrkan kan 
man utläsa tio möjliga intressenter.   
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Figur 2 Årsredovisningens intressenter (Församlingsförbundets hemsida, Branschanpassningen 2005) 
 

4.4 FÖRSAMLINGARNAS FINANSIELLA STÄLLNING GENTEMOT INTRESSENTER 

IASCs föreställningsram behandlar begrepp och grundprinciper för hur finansiella rapporter ska 
utformas för externa användare. Enligt IASC är syftet med de finansiella rapporterna att 
tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning och resultat. Rapporterna ska även 
ge information om förändringar i den ekonomiska ställningen och ska tillfredsställa huvuddelen 
av användarnas informationsbehov. Utifrån de finansiella rapporterna kan användarna utvärdera 
företagsledningens kompetens att driva företaget och hur väl de ansvarat för de resurser de 
anförtrotts. Anledningen till att användarna av de finansiella rapporterna behöver denna 
information är för att de använder det som stöd vid ekonomiskt beslutsfattande. Det kan handla 
om att sälja eller välja att behålla ett innehav i ett företag. Det kan också handla om ifall 
företagsledningen ska få förnyat förtroende eller inte (IAS/IFRS 2006, s.10). 
 
Enligt Anthony & Young fattar ledningen i vinstdrivande organisationer beslut med intentionen 
att öka vinsten. Hur pass framgångsrik organisationen är mäts i betydande del av storleken på 
vinsten.  I icke vinstdrivande organisationer fattar ledningen beslut som ska resultera i att 
organisationen tillhandahåller bästa möjliga service med tillgängliga resurser. Hur pass 
framgångsrik organisationen är mäts i hur mycket service organisationen kan ge och hur väl dessa 
tjänster tas emot. Det är svårare att mäta hur väl en icke vinstdrivande organisation presterar 
eftersom en tjänst är ett mer vagt och mindre mätbart begrepp än vinst. Det är även svårare att 
göra ett tydligt val mellan olika handlingsalternativ eftersom sambandet mellan en utgift och en 
inkomst är svårt att fastställa. I en vinstdrivande organisation kan två handlingsalternativ jämföras 
med varandra för att se vilket som ger störst vinst. På så sätt kan vinsten användas som ett 
hjälpmedel för beslutsfattande. Icke vinstdrivande organisationer saknar ett likvärdigt objektivt 
sätt analysera dess valmöjligheter på. Det går inte lika tydligt att kvantitativt analysera hur mycket 
organisationen kan vinna på att öka sina utgifter. Att mäta hur organisationen har presterat i 
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förhållande till dess mål kan vara svårt och ibland omöjligt eftersom mängden och kvaliteten på 
de tjänster som erbjudits inte går att mäta i siffror (Anthony & Young 1988, s.49-61). 
 
När det gäller nettointäkten är det ett viktigt mått på hur väl en vinstdrivande organisation har 
presterat. Det ligger i den vinstdrivande organisationens intresse att tjäna pengar och ju större 
nettointäkten är desto bättre har organisationen lyckats med att uppnå sitt mål. För den 
ickevinstdrivande organisationen har nettointäkten inte samma betydelse, men den kan ändå 
bidra med viktig finansiell information om hur organisationen har presterat (Anthony & Young, 
1988 s.98). 
 
Icke vinstdrivande organisationer har åtaganden som kräver resurser. Intensionen är att 
resurserna ska förbrukas till det ändamålet de är insamlade till men det är ingen garanti att så sker. 
Mautz (1994, s.109) har därför som förslag att dessa åtaganden bör identifieras och klassificeras i 
förhållande till vilken relativ prioritet/undvikandegrad de har. Han tycker att de bör rapporteras 
tillsammans med enhetens historiska insamlingsregister tillsammans med väsentlig information 
för att kunna uppskatta enhetens fortsatta livskraft. 
 
Ett vanligt mått i icke vinstdrivande organisationer är att mäta nettoinkomsten samt utvärdera 
ägarnas eget kapital. Mautz (1994, s.109) undersökning visar dock att den informationen inte 
säger någonting om hur en icke vinstdrivande organisation använder sina resurser. Han säger 
också att de konventionella rapporteringsformat som är anpassade till vinstdrivande 
organisationer ibland kan vara direkt olämpliga att använda i de icke vinstdrivande 
organisationerna.  
 
Ytterligare fann Mautz (1994, s.109-110) i sin undersökning att de icke vinstdrivande 
organisationers finansiella rapporter är mer användbara för bidragsgivare och skattebetalare om 
de fokuserar på frågeställningar som; 
Hur mycket erhöll enheten under rapporteringsperioden och från vem? 
Vad gjorde enheten med erhållna medel? 
Hur mycket av dessa medel finns kvar? 
Vilka är planerna och åtagandena för enheten i framtiden? 
 
Skillnader mellan de olika icke vinstdrivande företagen är ofta lika stora som skillnaderna mellan 
vinst- och icke vinstdrivandeorganisationer. Därför menar Mautz (1994, s.110) att det är orimligt 
att de icke vinstdrivande organisationerna ska tillämpa samma fasta regler vid finansiell 
rapportering. Om organisationerna i noter och dylikt presenterar avvikelser från normen skulle 
det kunna vara fördelaktigt med variationer i uppförande och presentation av information.  
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5. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått till väga när vi utformat intervjuguiden och hur vi valt ut våra 
respondenter.  Den praktiska metodens syfte är att visa hur studien genomförd och hur de urval vi gjort påverkar 
resultatet av studien.  

5.1 URVAL 

Ett urval ur en population görs eftersom det är praktiskt svårt att undersöka hela populationen 
(Johannessen & Tufte 2003, s.133). Beroende på vilket syfte studien har krävs olika 
urvalsstrategier (Widerberg 2002, s.159). Vår undersökning består av ett antal kvalitativa 
intervjuer med fem respondenter som alla är verksamma i den praktiska redovisningen av gåvor i 
Svenska kyrkan. För att skapa större förståelse kring ämnet har två experter yttrat sig i ämnet och 
kompletterar studien. Ekonomikonsulenten har varit med och utarbetat den vägledande 
rekommendationen som problemformuleringen har sitt ursprung i. Förbundsjuristen jobbar 
dagligen med den juridiska problematiken kring gåvohanteringen. 
 
Ett snöbollsurval innebär att forskaren rådfrågar personer som har kunskap om vem som är 
insatt i de frågor som ska besvaras. På så sätt finner forskaren lämpliga respondenter som vidare 
kan tipsa om andra potentiella respondenter (Johannessen & Tufte, 2003 s.85). Den kritik som 
riktats mot denna urvalsmetod är att den till viss mån är en bekvämlighetsmetod. Bryman (2002, 
s.115) har dock själv använt sig av denna metod trots att han framför kritiken. Med bakgrund av 
dels vår ringa kunskap om Svenska kyrkan som organisation och dels vår ringa kunskap av 
praktisk redovisning av gåvor anser vi att snöbollsmetoden var mest lämpad för studien. För att 
studien skulle bli praktiskt genomförbar sökte vi informanter från de två stift, Luleå- och 
Härnösandstift som är närmast Umeå. Förslag på lämpliga informanter för studien erhölls då vi 
talade med ekonomiansvarig i Luleåstift. Av dessa visade det sig att enbart ett fåtal hade 
erfarenhet av redovisning av gåvor. De som saknade erfarenhet gav i sin tur förslag på andra 
informanter med större lämplighet att besvara våra frågor.  
 

5.2 INTERVJUGUIDE 

En semistrukturerad intervju är ett exempel på en flexibel intervju där forskaren följer ett manus 
och belyser ett antal teman. Det är tillåtet att blanda fasta frågor med följdfrågor för att få så stor 
förståelse för ämnet som möjligt (Bryman 2002, s.301-302). Anledningen till att vi valt en 
semistrukturerad intervju är att den är en flexibel intervjuform då den ger oss möjligheten att få 
mycket information. Intervjuguiden har utformats utifrån de teoretiska teman som vi vill 
undersöka. Huvudsyftet med studien är att öka förståelsen genom att undersöka nuvarande 
redovisningspraxis beträffande ändamålsbestämda gåvor i församlingar i Svenska kyrkan. De 
teman vi valt innefattar att undersöka hur redovisningen i kyrkan som en ickevinstdrivande 
organisation skiljer sig från redovisningen i en vinstdrivande organisation utifrån värden i 
balansräkningen, dess resultatmått, förmågan att förmedla verksamhetens måluppfyllnad samt 
finansiella ställning mot sina intressenter. Till varje tema har vi utformat mer detaljerade frågor 
med en öppen svarskaraktär. På så sätt har vi försökt att låta informanterna att svara på frågorna 
som de förstår dem utan att vi som intervjuare påverkar hur de ska svara (Johannessen & Tufte, 
2003, s.98). Ett ämne som återkommande togs upp av respondenterna är redovisning av kollekter 
vilket är ett resultat av våra öppna frågor. Vi hade som mål att försöka få intervjun att ta formen 
av ett samtal. Vi ställde frågor och försökte få respondenten att tala så fritt som möjligt för att på 
så sätt få en mer omfattande förståelse av ämnet (jmf med Rosengren & Arvidson 2002, s.144).  
Analogt med vad Bryman (2002, s.305) förespråkar har vi vid utformningen av intervjuguiden 
frågat oss vad det är som är oklart i det vi ska undersöka och vad vi måste veta för att få svar på 
våra frågeställningar.  
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5.3 UTFÖRANDE AV INTERVJU 

Vi valde att utföra två typer av intervjuer, personliga intervjuer och telefonintervjuer. 
Huvudrespondenterna träffade vi personligen för att kunna interagera och tolka både det som 
sades och hur det uttrycktes. Vinsten av att forskaren träffar informanten personligen är det 
uppstår en interaktion dessa emellan där informanten ger mer utförliga svar. Nackdelen kan vara 
att det uppstår en så kallad intervjuareffekt. Där exempelvis informanten svarar utifrån vad den 
tror att vi som forskare vill höra och inte hur det egentligen förhåller sig (jmf Rosengren & 
Arvidson 2002, s.145). För att försöka förhindra denna intervjuareffekt valde vi att inte lämna ut 
frågorna i förväg. På så sätt ville vi förhindra att informanterna läste in sig på rätt svar, det vill 
säga hur rekommendationen föreskriver, istället för deras egen praxis. Vi besökte respondenterna 
på deras arbetsplats i ett försök att skapa en trygg samtalsmiljö (jmf Johannessen & Tufte 2003, 
s.100). Telefonintervjuerna är komplement till huvudrespondenterna för att ytterligare öka 
förståelsen för ämnet. Dessa respondenter är experter inom det område vi vill undersöka. För att 
öka trovärdigheten i studien har vi valt att namnge dem. Detta då de bidrar med normgivande 
åsikter som tydliggör hur rekommendationen kan användas. 
 
De personliga intervjuerna inleddes med en introduktion till syftet med studien och de 
ämnesområden vi ville diskutera. För att få sanningsenliga svar garanterades alla respondenter 
total anonymitet. Därför lämnas inga uppgifter på vilka församlingar som varit föremål för 
studien. Vi försökte att engagera informanten och skapa förståelse för problematiken i vår 
undersökning för att de ska vilja bidra med så utförlig information som möjligt (jmf Ejvegård, 
2003, s.41). Vi har valt att presentera bakgrundsfakta kring informanten och dess roll i 
organisationen för att det ska gå att tolka svaren i en kontext (jmf Bryman 2002, s.305). Vi tror 
själva att vi lyckades bygga upp ett förtroende mellan oss och våra respondenter tack vare att vi 
har garanterat deras anonymitet. Vi upplevde att det var en trivsam och avslappnad dialog under 
intervjutillfällena. Våra respondenter delade öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter. Vid alla 
intervjuer har vi använt oss av en bandspelare för att kunna spela in vad som har sagts och hur 
det sades. Det är bra för att kunna gå tillbaka och lyssna på händelseförloppet och kunna återge 
så mycket detaljer som möjligt vid analysen av materialet (Bryman 2002, s.310). En nackdel med 
att spela in intervjun är att vissa informanter kan hämmas av att de vet att det som sägs kommer 
att lyssnas på i efterhand (Ejvegård 2003, s.50). Vi tycker att fördelarna med inspelningen 
överväger nackdelarna.  
  

5.4 DATABEARBETNING 

Direkt efter varje möte transkriberades intervjuerna. Materialet sorterades därefter in under 
respektive tema för att sammanställas till ett färdigt porträtt av situationen (jmf Widerberg 2002, 
s.135). För förståelsens skull har vi försökt att återge informationen från respondenten så 
noggrant som möjligt men har gjort vissa ändringar med hänsyn till respondentens anonymitet 
(jmf Widerberg 2002, s.141). Varje intervju har sammanställts var för sig för att skapa en 
helhetsbild i ett sammanhang och för att kunna jämföra intervjuerna med varandra (jmf 
Widerberg 2002, s.135).   

 

5.5 ANALYSMETOD 

Vi har valt att analysera resultatet som en sammanställning av vad respondenterna kom fram till 
och inte var för sig för att slippa att återupprepa oss onödigt mycket. I analysen använder vi oss 
ömsom av rekommendationen, redovisningsteorier och kommentarer från experter. Alla dessa 
analyseras som teori. Experterna representeras av Ekonomikonsulent samt Förbundsjurist vid 
Svenska kyrkans församlingsförbund.
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6. EMPIRI 
Den empiriska delen inleds med en kort beskrivning av svenska kyrkan för att läsaren ska kunna skapa 
förståelse för respondenternas svar. Vi har även valt att redogöra för hur hanteringen av gåvor sker i 
församlingarna för att läsaren ska få bakgrundsinformationen till hur ändamålsbestämda gåvor hanteras.  

6.1 ALLMÄNT OM SVENSKA KYRKAN 

Enligt Lagen om Svenska kyrkan är dess övergripande mål att bedriva gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission. Kyrkan är uppbyggd i olika organisatoriska enheter som består av 
församlingar, samfälligheter och stift. Det är i församlingarna som den kyrkliga verksamheten 
bedrivs. När man vill beskriva kyrkans ekonomiska förutsättningar delas verksamheten in i 
ekonomiska enheter. Dessa enheter består av församlingar och samfälligheter som har en egen 
ekonomisk redovisning och som har rätt att ta in kyrkoavgifter (Svenska kyrkans 
församlingsförbund – Rapport 2006, s.13). I de större enheterna är det kyrkokamrerare eller 
kanslichefer som ansvarar för den ekonomiska administrationen och i de mindre är det 
kamrersassistenten (Jacobsson et Al 2006, s.15). År 2000 hade Svenska kyrkan tillgångar till ett 
värde av ungefär 20 miljarder och hela kyrkans organisation omsatte nästan 12 miljarder kronor 
(Wijkström och Lundström s.95). Till största delen finansieras kyrkan av den kyrkoavgift som 
medlemmarna betalar via skatten som 1998 utgjorde 84 % av kyrkans totala intäkter (Ekström 
1999, s.94). 
 

6.1.1 Hantering av gåvor i Svenska kyrkan 
Svenska kyrkans församlingar får ofta gåvor i olika former. Exempel på gåvor är testamenten, 
gåvobrev eller kontanter i form av kollekter. Vid mottagandet måste församlingen avgöra om det 
går att bilda en stiftelse eller avgöra om givaren velat donera ett allmänt bidrag till verksamheten i 
form av en gåva. Det är i första hand församlingen som avgör om en gåva ska mottagas. Vid 
tveksamheter prövar kyrkorådet i församlingen ärendet respektive kyrkonämnden i 
samfälligheten. Det är församlingarna som har äganderätten av gåvorna men stiftelserna ägs av 
sig själva eftersom de är en egen juridisk person. De församlingar som ingår i en samfällighet låter 
samfälligheten förvalta gåvorna eftersom de har det ekonomiska ansvaret för församlingen. Det 
är därmed kyrkorådet i samfälligheten som har yttersta ansvaret för egendomen.  De församlingar 
som inte ingår i en samfällighet förvaltar själva sina gåvor. Församlingarna beslutar om vad 
gåvomedlen ska användas till trots att det är samfälligheten som förvaltar dem. Stiftelser har alltid 
ett ändamål och det är samfälligheten som ansvarar för dess förvaltning. Stiftelser regleras enligt 
stiftelselagen.  
 
Stiftelser ingår inte i församlingarnas externa redovisning eftersom de är egna juridiska personer. 
De erhållna gåvorna kräver noggrann redovisning gentemot givare för att tydligt visa att 
församlingen respekterar gåvogivarens intensioner. En förteckning ska finnas över vilka gåvor 
som mottagits under året och hur de har använts. Informationen ska framgå av 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.  
 

6.2 KVALITATIVA INTERVJUER 

6.2.1 Intervju 1 
Den första intervjun hölls med tillförordnad kansli- och ekonomichef på ekonomiavdelningen 
vid en större samfällighet. Med på intervjun var också en ekonom som sköter bokföringen av 
samfällighetens transaktioner. Ekonomiavdelningen fungerar som en översynsorganisation. Den 
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är en administrativ enhet för ett antal församlingar som ingår i samfälligheten. Avdelningen utför 
ekonomitjänster, personal- och lönetjänster samt teknisktjänst för fastigheter i församlingarna. 
Kanslichefen är vår huvudrespondent och har många års erfarenhet av kyrkligredovisning som 
ekonomiansvarig och är i grunden utbildad civilekonom.  
 
6.2.1.2 Praxis 
När det gäller att klassificera ändamålsbestämda gåvor säger ekonomiansvarig att gåvan ska vara 
öronmärkt, inte tillhöra den vanliga verksamheten samt kostnaden ska gå att avskilja för att 
uppfylla definitionen. Respondenten uppger vid förfrågan att det händer att de ej redovisar 
ändamålsbestämda gåvor som ändamålsbestämda. Vid tveksamheter sätter de gåvan på utredning 
och friar hällre än fäller. Respondenten upplever definitionen som KRED har uppgett som 
luddig där utrymme ges för tolkningar. Det är viktigt att vara tydlig med definitionen menar hon. 
Exempel på verksamhet som inte är avgränsad är barnverksamhet, det är en verksamhet som hör 
till verksamheten och som inte går att avgränsa. Tidigare redovisades alla gåvor som kortfristiga 
skulder. Räkenskapsåret 2005 är första året som samfälligheten har tillämpat KREDs 
rekommendation. De upplevde i början svårigheter med att tillämpa den nya rekommendation 
fullt ut då personal i församlingarna inte förstod vikten av att definiera de ändamålsbestämda 
gåvorna korrekt. De ville och vill fortfarande göra som de alltid har gjort, det vill säga låta 
skulderna ligga kvar i balansräkningen till dess att ändamålet är uppfyllt. Detta kan förklaras 
genom att kyrkan är väldigt traditionsbunden. Förr var det inte lika viktigt att ha ett specifikt 
ändamål. Den vanligaste typen av ändamålsbestämd gåva är att församlingen bestämmer att de 
ska ta in kollekt en särskild dag för ett särskilt ändamål. De gåvor som inte uppfyllt kravet för att 
klassificeras ändamålsbestämd internredovisas och församlingen har möjlighet att använda dem 
under året. Gåvomedlen finns tillgängliga i verksamheten fram tills bokslutet då de 
intäktsredovisas och hamnar i eget kapital. Därefter går det inte längre att urskilja vart de kom 
ifrån.  
 
Samfälligheten använder sig av bruttometoden vilket de motiverar genom att de tycker att den är 
enklare. De behöver då inte reda ut vilka medel som använts under året vid årets slut utan den 
erhållna gåvan kostnadsförs löpande i den period som den används. De tillämpar då omvänd 
bokföring. Den typ av gåvor som samfälligheten och dess församlingar erhåller består till största 
delen av likvida medel. De flesta tillgångar som mottas är av ändamålsbestämd karaktär. Under 
respondentens tid i organisationen har de vid ett tillfälle erhållit en anläggningstillgång i form av 
ett hus. Huset blev efter en tid permuterat på grund av att det bestämda ändamålet var för 
resurskrävande för att uppfylla. Huset såldes och avkastningen ska användas till liknande 
ändamål. Permutationer är dock ytterst ovanliga enligt vår respondent. Exempel på andra 
ändamålsbestämda gåvor föreningen erhållit är pengar som samlas in till samfällighetens två 
vänförsamlingar i Afrika.  
 
6.2.1.3 Skillnaden mellan församlingen och ett vinstdrivande företag 
Vid förfrågan angående vad som upplevs som skillnaden mellan samfällighetens redovisning och 
en vinstdrivande organisations redovisning ger respondenten ett exempel på hur värden i 
balansräkningen kan skilja sig åt mellan organisationsformerna. Exemplet visar att de i 
samfälligheten få ta upp en renoveringskostnad av en kyrkofastighet i balansräkningen som en 
investering. Dessa byggnader representerar stora värden i balansräkningen som enligt 
respondenten inte överensstämmer med marknadsvärdet eftersom det inte finns någon aktiv 
marknad.  
 
Innebörden av samfällighetens resultat är något som diskuterats på ekonomiavdelningen. 
Målsättningen är att ha ett noll resultat. Dock får det inte bli ett underskott och därför budgeteras 
det ofta så att resultatet blir positivt.  
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6.2.1.4 Intressenter 
Respondenten anser att de intressenter som främst behöver information om hur gåvor redovisas i 
verksamheten är de anställda. De belyses som viktiga intressenter eftersom de är med och 
förmedlar resurser från givare till mottagare. Det är de anställda som ser till att givarens medel 
kommer till sin rätt. Andra vikiga intressenter är förtroendevalda politiker som fungerar som 
kyrkans styrelse samt församlingsborna som betalar kyrkoavgift. Respondenten tror inte att det är 
så många ytterligare externa intressenter som läser eller har något intresse av deras årsredovisning. 
På senare år har det uppmärksammats att området kring samfälligheten expanderar 
befolkningsmässigt men trots det så har medlemsantalet varit konstant under samma period. Det 
tyder på att det sker ett utträde ur samfälligheten. Respondenten upplevde att det i dagsläget inte 
är så viktigt att i redovisningen visa vart de erhållna medlen tar vägen eftersom det är ganska små 
summor som mottas. Det framhålls dock att det kan bli av vikt i framtiden just med anledning av 
att utträdet verkar vara konstant och kyrkan då får söka alternativ finansiering.  
 
KRED ger direktiven till hur redovisningen i samfälligheten ska ske. Rekommendationen följer 
den befintliga lagstiftning som råder och på så sätt anser respondenten att samfälligheten följer 
god redovisningssed. Respondenten anser att de genom att följa KRED kan ge en ”kyrklig 
touch” åt redovisningen, eftersom rekommendationen är anpassad efter kyrkan och den 
verksamhet som de bedriver. 
 

6.2.2 Intervju 2 
Vid den andra intervjun talade vi med en kamrer vid en mindre församling. I egenskap av kamrer 
är respondentens roll i organisationen att ansvara för hela det ekonomiska arbetet i församlingen. 
De specifika arbetsuppgifterna består av budgetering, löpande redovisning under året samt att 
upprätta ett årsbokslut. Respondenten har verkat vid församlingen sedan 1997 och har 
dessförinnan 25 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.  
  
6.2.2.1 Praxis 
Innan 2005 redovisades alla gåvor som en skuld till kyrkobyggnaden. Numera använder de sig 
utav bruttometoden när de redovisar sina ändamålsbestämda gåvor. Församlingen har två typer 
av ändamålsbestämda gåvor. Den ena är en gåva som de erhållit genom ett testamente. De har 
klassificerat den som en ändamålsbestämd gåva utifrån gåvogivarens krav i testamentet. 
Gåvogivaren hade klart uttryckt att gåvan endast skulle gå till kyrkobyggnaden och att de inte fick 
användas till verksamheten i övrigt. Kollekt är den andra typen av ändamålsbestämd gåva. Den är 
en ändamålsbestämd gåva eftersom de tar upp kollekt till ett specifikt ändamål, exempelvis till 
konfirmandverksamhet. Däremot redovisar de inte kollekten som en ändamålsbestämd gåva 
enligt KRED utan intäktsför den som en fri gåva. Orsaken till detta är att det rör sig om så små 
summar som förbrukas under året. Om pengarna mot förmodan inte skulle förbrukas under året 
skulle de redovisa resterande medel som en ändamålsbestämd gåva enligt KREDs 
rekommendation. Gåvor som inte är av ändamålsenlig karaktär intäktsförs och redovisas enligt 
BFNAR.  Respondenten anser att de gåvor som hittills erhållits har med ledning av deras karaktär 
varit enkla att klassificera.  
 
Respondenten anser att KREDs rekommendation av hur de ändamålsbestämda gåvorna ska 
redovisas är krånglig. Att avgöra vad som en fri gåva och vad som är en ändamålsbestämd 
upplevs inte som ett problem. Däremot är det svårt att veta hur de ska redovisa den kollekt som 
de tar upp. Där anser respondenten att KRED inte har angett ett tydligt tillvägagångssätt vilket 
lämnar öppet för tolkningar. 
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6.2.2.2 Skillnaden mellan församlingen och ett vinstdrivande företag 
Eftersom kyrkans verksamhet är skattefinansierad upplever respondenten att de inte kan göra så 
mycket för att påverka sina intäkter. De flesta som går ur kyrkan hänvisar till att det är för dyrt att 
vara medlem och att det enligt respondenten inte beror på om verksamheten bedrivs bra eller 
dåligt. Församlingens mål är att bedriva diakoni, mission, undervisning och gudstjänst. De har 
inte som mål att maximera sin vinst och benämner därför årets resultat antingen som underskott 
eller överskott, beroende på hur det gått. Respondenten ser helst att verksamheten bedrivs med 
överskott eftersom de har mycket fastigheter att förvalta och personalansvar. En annan aspekt av 
att uppnå ett överskott är skyldigheten att mot skattebetalarna förvalta skattemedlen väl och inte 
slösa upp varenda krona. Församlingens kostnader utgörs främst av fastigheter och personal. 
Församlingens tillgångar består till största delen av fastigheter. De följer församlingsförbundets 
rekommendation för hur redovisningen ska utformas. När det gäller hur kollekterna ska redovisas 
så följer de BFNARs råd.  
 
6.2.2.3  Intressenter 
Församlingens främsta intressenter är deras medlemmar. Informanten ser på församlingen som 
en medlemsorganisation. Utöver medlemmarna anser respondenten att kyrkopolitikerna också 
kan inräknas som intressenter på så sätt att de kanske läser församlingens årsredovisning och tar 
med sig den informationen ut till sina respektive partier.  
 

6.2.3 Intervju 3 
Den tredje intervjupersonen är en kamrer på en församling som består av två tidigare hopslagna 
församlingar. Att vara kamrer vid denna församling innefattar en rad olika ansvarsoråden men de 
främsta är löpande redovisning, personalansvar samt budgetplanering. Respondenten har en 
universitetsutbildning i ekonomi och har jobbat på plats i åtta år.  De specifika arbetsuppgifter 
som utförs är bland andra bokföring, budgetarbete, fastighetsfrågor, löneförhandlingar och 
försäkringsfrågor.  
 
6.2.3.1 Praxis 
Tidigare, innan KREDs rekommendation började gälla 2005, skuldfördes alla gåvor som erhållits. 
De har vid årsbokslutet 2005 försökt att renodla redovisningen och följa KRED så gott det går. 
De har fortfarande kvar gåvor som övriga skulder i balansräkningen men har även redovisat 
ändamålsbestämda gåvor enligt KRED. Då de erhåller ändamålsbestämda gåvor debiterar de 
bank och krediterar konto 2170-2190. Då de nyttjar en ändamålsbestämd gåva debiteras konto 
2170-2190 och bank krediteras. Då de erhåller fria gåvor debiteras bank och krediteras konto 
3241 och då de nyttjar den fria gåvan debiteras det aktuella gåvokontot och bank krediteras. 
 
Den definition som de använder för att särskilja ändamålsbestämda gåvor från de fria är att gåvan 
ska vara klart avgränsad till vad den ska användas till och hur den får nyttjas. De anser att gåvan 
är ändamålsbestämd om då de tagit upp kollekter till ett specifikt ändamål. Exempel på 
ändamålsbestämda kollekter är till det diakonala arbetet, till barnverksamhet eller till diakoni. Det 
är en liten del av gåvorna som inte förbrukas under året.  
 
För tillfället använder de sig av den metod som har varit praxis inom församlingarna de senaste 
åren plus att de satt in några av de gåvor de har erhållit som ändamålsbestämda gåvor enligt 
KRED. Från och med nästa år har de tänkt börja tillämpa bruttometoden som KRED 
förespråkar. Anledningen till att de valt bruttometoden och inte nettometoden är att de tycker 
den metoden är tydligare. De ser då hur mycket som finns på respektive verksamhet samt hur 
mycket som använts under året. Om de skulle få välja helt fritt hur de vill redovisa sina gåvor så 
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skulle de helst vilja redovisa alla som ändamålsbestämda eftersom de har en budgetstyrd 
verksamhet och de har då en större frihet att nyttja gåvan när de behöver den.  
 
Kamreren menar att tanken med rekommendationen är god men den kan vara krånglig att följa. 
Det svåraste med rekommendationen är den sista av tre punkter i definitionen som säger att 
kostnaden ska gå att avgränsa. Kamreren tycker att rekommendationen borde var tydligare. De 
har redovisat gåvor som ändamålsbestämd även om de inte uppfyller kravet på att kostnaden går 
att avgränsa eftersom de fann det svårt att tolka vad KRED menar. Kamreren säger att KREDs 
sätt att redovisa ger en mer rättvisande bild av församlingens eget kapital än BFNARs sätt att 
redovisa gåvorna. Detta eftersom förbrukningstakten av gåvorna bättre stämmer överens med 
vad som sker i verkligheten. 
 
6.2.3.2 Skillnaden mellan församlingen och ett vinstdrivande företag 
Församlingens verksamhet är budgetstyrd och på kort sikt har de fasta inkomster. De inkomster 
församlingen får kommer främst från kyrkoavgifterna samt begravningsavgiften. 
Begravningsavgift är något som alla Sveriges invånare betalar oavsett om de är medlem i svenska 
kyrkan eller inte. Ytterligare inkomster kan komma från omföringar av medel från andra 
församlingar. De uppger även ideell arbetskraft i form av hembesök till gamla som en resurs i 
verksamheten.  De kostnader församlingen har innefattar personalkostnader, fastighetsunderhåll, 
underhåll av förrådsbyggnader, traktorer och gräsklippare. Kamreren uppger även att de har höga 
energikostnader eftersom de värmer upp många stora byggnader.  
 
De mål församlingen har är att bedriva musikverksamhet, diakoni, församlingsverksamhet samt 
ungdomsverksamhet. Till skillnad från vinstdrivande företag styrs de inte av en marknad och 
deras mål är inte att gå med vinst. Det finansiella resultatet som framgår av årsredovisningen bör 
dock inte vara negativt eftersom ett underskott skulle minska det egna kapitalet. De budgeterar 
därför så att det blir ett överskott och motiverar det med att de i förtid sparar pengar till 
förväntade framtida utgifter. Informationen syns i noter till balans- och resultaträkning. 
Kamreren ger ett exempel på en renovering av kyrkobyggnader som ska utföras 2007 vilket är 
budgeterat i förväg och för att slippa gå med underskott de närmast följande åren efter 2007 har 
de valt att skapa överskott några år i förväg. 
 
De tillgångar församlingen har tagit upp i balansräkningen består främst av byggnader. Vid 
förfrågan om de uppgår till marknadspriser uppger de att de förmodligen är upptagna till ett 
större värde än vad de skulle kunna säljas för. Anledningen till det är att det saknas potentiella 
köpare till kyrkobyggnaderna. Fastigheterna uppgår till ett värde av 6 miljoner kronor i 
balansräkningen. 
 
Då vi frågar vad god redovisningssed innebär för församlingens redovisning hänvisar de till hur 
församlingsförbundet förespråkar att de ska redovisa. Effekten av att redovisa enligt BFNAR och 
inte följa KRED är att de förlorar förmågan att styra verksamheten utifrån uppdelningen av de 
ändamålsbestämda gåvorna. KREDs rekommendation tvingar församlingen att ge gåvorna en 
ändamålsbestämning och på så sätt sorteras de utan att de behöver ha en sidordnad redovisning 
där de ska hålla koll på vilka gåvor som ska användas till respektive verksamhet.  Då gåvorna 
intäktsförs enligt BFNAR hamnar de i eget kapital vid slutet av året och då anses de tillfalla den 
allmänna verksamheten. Det kan uppstå en hets kring att förbruka gåvorna under året för att det 
ska användas till det ändamål som de har skänkts till församlingen, särskilt då gåvorna har 
erhållits i slutet av året kan det vara svårt att hinna använda dem till det ändamål som de var 
menat.  Det skulle bli hackigt budget- och resultatmässigt. Huruvida det finns en valmöjlighet att 
redovisa de ändamålsbestämda gåvorna beror på revisorns välvilja. De ändamålsbestämda gåvor 
som erhålls av församlingen är främst kollekter där prästen uttalar ett ändamål vid den gudstjänst 
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som insamlingen äger rum.  Andra ändamålsbestämda gåvor är sådana som skänks via testamente 
eller ett gåvobrev. 
 
6.2.3.3 Intressenter 
Församlingens intressenter är främst församlingsborna dock anses kyrkoherde, förtroendevalda 
och kyrkan centralt som de intressenter som är mest intresserad av den finansiella informationen 
som de ger ut.  Församlingen producerar en årsredovisning varje år men kamreren säger att 
församlingsborna eventuellt inte kan tillgodogöra sig så mycket av kyrkans finansiella information 
men att de i verksamhetsberättelsen tydligare kan läsa och förstå vad som händer i kyrkans 
verksamhet. 
 

6.2.4 Intervju 4 
Församlingen som vår fjärde respondent är verksam vid är en hopslagning av fyra församlingar 
som totalt har ca 6-7 tusen medlemmar. Respondenten är kamrersassistent och har arbetat i 
församlingen sedan år 2003. Tidigare arbetserfarenhet har varit att bedriva en redovisningsbyrå 
och respondenten har en universitetsutbildning inom företagsekonomi. Huvuduppgifter i 
organisationen är att sköta den löpande bokföringen samt sköta det praktiska med löner och 
bokslut.  
 
6.2.4.1 Praxis 
Tidigare redovisades gåvorna som skulder i balansräkningen och debiterades och krediterades 
från samma konto då de erhölls och användes. Övergången från detta sätt till att anpassa efter 
KREDs rekommendation gjordes vid årsbokslutet 2005. De gick då igenom alla gamla gåvor och 
försökte klassificera om dem enligt de nya reglerna. De började med att föra in alla gamla gåvor i 
eget kapital som legat rullande från år till år sedan lång tid tillbaka. Detta gjordes eftersom KRED 
rekommenderar att dessa ska ingå i tidigare års resultat. De gåvor som erhölls under året 
intäktsfördes under respektive verksamhet. Respondenten valde att intäktsföra nästan alla gåvor 
då denne inte tyckte att några av gåvorna föll under definitionen som KRED har formulerat för 
vad som får tas upp som ändamålsbestämd gåva. Nästan ingenting är bokfört till posten 
ändamålsbestämd gåva.  
 
Under den tid som respondenten arbetat hos församlingen har de inte tvingats lämna tillbaka 
några gåvor på grund av att de haft ändamål som församlingen inte kunnat uppfylla. Det finns 
dock gamla gåvor vilka är redovisade som stiftelser och som erhållits långt tillbaka i tiden. Dessa 
är luddigt definierade och har därför varit föremål för diskussion om det finns möjlighet att 
permuteras. Exempelvis finns det någon stiftelse med ändamålet att ge pengar till behövande och 
en annan ska ge pengar till fattiga i församlingen.  Då det var längesedan de mottogs kan de inte 
ges tillbaka och av de 10 stiftelser som församlingen har skulle hälften i sådana fall försvinna, det 
vill säga församlingen skulle använda pengarna inom det område som behövs. Stiftelser är egna 
juridiska personer och ingår därför inte i församlingens redovisning. De ändamålsbestämda 
gåvorna som finns är insamlingskonton till öppethus verksamhet. Generellt sett så tycker de inte 
att kollekt är en ändamålsbestämd gåva på annat sätt än att de ska användas under året. Kollekter 
eller utdelningar från stiftelser förs in på konto 3241. Då de används kostnadsförs de och då de 
inte används intäktsförs de och flyttas till eget kapital. Därefter räknas pengarna tillhöra medel för 
verksamheten, församlingen har inte koll på vad de var ämnat till då de erhölls.  
 
Församlingen använder sig av nettometoden då de redovisar ändamålsbestämda gåvor. De 
använder konto 3242 ändamålsbestämda gåvor och motbokar kostnadskonto 40. De motbokar 
öppethus kontot i balansräkningen. Varje gång de får in pengar ska det bokas mot 
balansräkningen, och då de tar ut pengar via resultat räkningen. KRED arbetar med anpassning 
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av vanlig redovisning till att passa den för församlingarnas redovisning. Respondenten tycker att 
deras rekommendationer är bra och ser inga direkta problem med dem. Vid det löpande arbetet 
finns inte tid att forska närmare hur BFNAR skiljer sig från KRED och därför följer de KREDs 
redovisning. Respondenten menar dock att KRED inte tänker på det praktiska då de 
rekommenderar församlingarna att följa bruttometoden. Om de skulle få välja fritt själva hur de 
redovisar skulle de vilja samla alla de medel de får som gåvor på 3242 på grund av att det är 
förvillande för dem som använder pengarna då det finns två konton. 
 
6.2.4.2 Skillnaden mellan församlingen och vinstdrivande verksamheter 
Den största skillnaden är att församlingen vet hur stora intäkterna är och därefter blir uppgiften 
att få ut så mycket verksamhet som möjligt av erhållna medel. Till skillnad från vinstdrivande 
organisationer är församlingens verksamhet budgetstyrd. Vinstdrivande företag vet vilka 
kostnader de har men inte hur stora intäkter det kommer att få in. Respondenten tycker att det då 
blir en sporre att försöka maximera intäkterna. Vid arbetet i församlingen finns inte en liknande 
sporre. 
 
Målet med församlingens verksamhet är att klara av att ha en verksamhet som är målstyrd, sköta 
uppdragen från stiftet samt uppfylla sin egen målbeskrivning. Eftersom det är en 
skattefinansierad verksamhet gäller det att få allt att rymmas inom den finansiering som finns. 
Finansieringen krymper i takt med att fler går ur kyrkan och då begravningsverksamheten är 
lagreglerad blir den en stor del av verksamheten.  
 
Respondenten tycker inte att definitioner av tillgångar och skulder skiljer sig åt från vinstdrivande 
verksamheter. De följer församlingsförbundets föreskrifter som hela tiden förändras från år till 
år. De tillgångar som är upptagna i balansräkningen består av byggnader, maskiner, mark och 
likvida medel. Skulderna består främst av de medel de fått in från begravningsavgiften och som 
består av avtal som sträcker sig över en period på ca 20 år.  
 
De intäkter församlingen erhåller består av kyrkoavgifter, begravningsavgifter, medel från 
ekonomisk utjämning mellan församlingar, prästlönetillgångar samt bidrag till upprustning av 
kyrkobyggnaderna. De har två olika kostnadsområden den ena är kostnader som är relaterade till 
församlingsverksamheten varav löner är en stor del. Den andra delen är gravverksamhet, även där 
finns personalkostnader men också till byggnader och maskiner. Församlingen har många 
byggnader vilket är en effekt av att fyra församlingar har slagits ihop. Det har uppstått problem 
de senaste åren på grund av att byggnaderna stjäl resurser från verksamheten, så att de har varit 
tvungna att skära ner på församlingsverksamheten. Vad gäller resultatbegreppet, har församlingen 
som mål att gå med plus och få verksamheten att gå ihop, men inte att maximera vinsten. Enligt 
de senaste reglerna får kyrkorådet själv ta ställning till hur stort eget kapital ska vara.  
 
6.2.4.3 Intressenter 
Vår respondent säger sig inte ha funderat i banor kring intressenter men anger ändå att det är 
människorna i församlingen, alla från dop till begravning, som är intresserade av deras 
information. Dessutom finns samhällets alla intressenter och skattemyndigheten. För att kunna 
tillgodose de externa intressenternas behov tycker respondenten att det är viktigast att dessa ser 
hur verksamheten sköts. Den information som är tillgänglig finns i årsredovisningen, och det 
påpekas att informationen inte syns så väl där. Det framgår dock i redovisningen hur mycket som 
har förbrukats under året inom respektive kostnadsställe samt vilka intäkter de har fått under året. 
Dessa uppgifter kan intressenterna se i redovisningen. Respondenten tror att det är få som vet 
hur många områden och på vilka områden kyrkan bedriver verksamhet. De områden som räknas 
upp är barnverksamhet, konfirmationsverksamhet, ledarutbildning samt gudstjänst.  
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God redovisningssed är det som KRED förespråkar. De följer dock BFNARs sätt att redovisa 
eftersom de inte lyckas klassificera in gåvorna under definitionen ändamålsbestämd. 
Respondenten tycker att det sätt som de redovisar på ger en rättvisande bild av det egna kapitalet. 
Då respondenten inte har uppmärksammat frågeställningen om gåvans betydelse i framtiden ser 
denne inte något problem med att inte visa vart gåvomedlen tar vägen i det egna kapitalet. 

6.2.5 Intervju 5 
Den femte intervjun genomföres med en ekonom anställd vid en samfällighet med ungefär 19000 
kyrkotillhörliga. Samfälligheten består av tre församlingar och sysselsätter ett 80-tal anställda. Av 
det totala antalet personer i bygden är 88,6 % medlemmar i Svenska kyrkan. Respondentens 
huvudsakliga arbetsuppgifter består av att upprätta årsbokslut, budgetarbete, sitta med på 
förtroendevaldas sammanträden, agera sekreterare i kyrkorådet samt presentera olika ekonomiska 
företeelser för personalen. Respondenten är utbildad civilekonom och har arbetat i samfälligheten 
i tre år. Innan dess har informanten arbetat på bank och på en revisionsbyrå. 
 
6.2.5.1 Praxis 
Inför övergången till att redovisa gåvor som ändamålsbestämda och fria ringde respondenten 
församlingsförbundet för vägledning. Redovisningen av de ändamålsbestämda gåvorna har gått 
bra och de använder sig av bruttometoden. Respondenten hade gärna sett att de fria gåvorna 
redovisades enligt samma princip som de ändamålsbestämda. Då hade det varit tydligt och 
konsekvent i redovisningen av båda typen av gåvor. Genom att utgå från KREDs definition 
försöker de tillämpa den på ett korrekt sätt vid klassificeringen av de ändamålsbestämda gåvorna. 
En ändamålsbestämd gåva ska enligt respondenten vara till för ett specifikt ändamål som 
kommer att kunna uppfyllas och som går att mäta. Ett exempel på en gåva som i redovisningen 
tagits upp som en ändamålsbestämd är en resa till Polen. Pengarna har endast gått till resan och 
inte till något annat och kostnaden för resan har gått att avgränsa. Exempel på andra typer av 
ändamålsbestämda gåvor är kollekter till egen verksamhet samt testamenten. Respondenten 
upplever att det inte är helt enkelt att tyda KREDs definition och att den lämnar öppet för 
godtyckliga tolkningar. I övrigt anser hon att rekommendationen är bra och anpassad efter 
kyrkans verksamhet. Om de istället skulle redovisa gåvor enligt BFNAR skulle det kunna bli 
väldiga skillnader resultatmässigt mellan åren. Om församlingen exempelvis erhåller en stor gåva 
ett år och vill använda den tre år senare, så har intäkten uppstått år ett, men kostnaden kommer 
inte att uppstå förrän år tre, vilket kan leda till att församlingen får ta en onödig förlust det året. 
 
 När det gäller de fria gåvorna har de full koll på hur stor del av dessa de har förbrukar under 
året. De fria gåvorna redovisas på ett eget konto och bokas mot ett särskilt projektnummer. Om 
de inte hunnit använda hela den fria gåvan under året kan de använda den under nästkommande 
period. Respondenten anser att det är viktigt att redovisa gåvorna korrekt i den grupp de tillhör 
och är mån om att det ska bli rätt i redovisningen. Av de totala gåvorna är 12 % fria och 
resterande 88 % ändamålsbestämda. Respondenten anser att rekommendationen är anpassad till 
kyrkan som ickevinstdrivande organisation, eftersom de har mindre möjlighet att reglera 
resultatet med hjälp av det egna kapitalet på det sätt som ett vinstdrivande företag kan.  
 
6.2.5.2 Skillnaden mellan församlingen och ett vinstdrivande företag 
Respondenten upplever att det är ett annat ekonomiskt tänk hos dem jämfört med ett 
vinstdrivande företag. Då en vinstdrivande organisation vill maximera sin vinst vill kyrkan 
maximera sin verksamhet. Respondenten anser att det finns en annan kostnadsmedvetenhet i ett 
vinstdrivande företag. Där blir det viktigt att varje del i verksamheten är ekonomiskt lönsam för 
att få finnas kvar. I kyrkan styr också ekonomin, men inte i samma utsträckning. Informanten 
anser att kyrkan ibland inte ifrågasätter sin verksamhet i lika stor utsträckning som om det vore 
en vinstdrivande organisation. Om en del av verksamheten inte drar så många besökare borde de 
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kanske se över den delen för att kunna göra den mer populär. Så har det inte varit hittills. När det 
gäller verksamheten är det de förtroendevalda i kyrkorådet som sätter de övergripande målen för 
församlingarna. De bedriver barnverksamhet, ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, 
diakoni, mission, begravningsverksamhet och gudstjänstverksamhet. Att hitta mätbara mål för 
den verksamhet de bedriver tycker respondenten är svårt. När det gäller årets resultat har de valt 
att kalla det resultat. Att hamna så nära noll som möjligt är idealiskt. Ett för högt resultat tyder 
endast på att det tagit ut för hög kyrkoavgift. Ett underskott är inte heller bra eftersom det finns 
ett krav på att återställa underskottet inom två år. Församlingen erhåller resurser i form av 
intäkter från kyrkoavgiften, fördelning av resurser mellan kyrkorna, kollekter och intäkter från 
servering. Personal och drift är deras främsta kostnader. De tillgångar de har består av 
värdepapper, materiella anläggningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar, 
omsättningstillgångar, kundfordringar, kassa, bank och fordran på begravningsverksamheten och 
uppgår sammanlagt till 142 miljoner. Skulderna utgörs av leverantörsskulder och ett stort eget 
kapital, avsättningar, pensioner, skatter, sociala avgifter och nu ligger även de ändamålsbestämda 
gåvorna mellan eget kapital och skulder.  
 
6.2.5.3 Intressenter 
Församlingsborna anses av informanten vara deras främsta intressenter. Det är dem man bedriver 
verksamheten för och lever av i form av kyrkoavgiften. Kommunen, företag i bygden, föreningar 
och enskilda personer är också viktiga intressenter som på olika sätt kan samverka med kyrkan. 
Ett exempel på ett lyckat och uppskattat samarbete är den förskoleverksamhet som kyrkan 
bedriver med kommunen. Tack vare detta samarbete kan kyrkan också nå ut till fler som de 
annars inte hade gjort. Respondenten tror inte att så många tar del av och läser den 
årsredovisning som de upprättar annat än de förtroendevalda, anställda, revisorer och de som 
skänker gåvor till församlingen.   
 
Redovisningen utformas med utgångspunkt ur rekommendationer från KRED. På så sätt anser 
respondenten att de uppnår god redovisningssed.   
 

6.2.6 Intervju 6 
Intervju med Ann Margaret Dahlström på Svenska kyrkans Församlingsförbund  
Svenska kyrkans Församlingsförbund är en arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska 
kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Med andra ord är det en arbetsgivarorganisation 
för Svenska kyrkans alla anställda. De tecknar kollektivavtal för alla sina medlemmar och bistår 
med service och rådgivning i frågor som berör dem. De ger utbildning och information inom 
bl.a. personaladministration, ekonomi, juridik, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. 
Vår respondents kundgrupp är kamrererna i församlingarna och de förtroendevalda i kyrkorådet. 
Som ekonomikonsulent är hennes arbetsuppgifter att ge rådgivning och service inom 
redovisningsområdet. Utveckling av redovisning och utbildning inom samma område är också 
hennes ansvarsområde och hon har varit delaktig i utformningen av KREDs rekommendation 
om de ändamålsbestämda gåvorna. Respondenten är utbildad civilekonom med 25 års 
yrkeserfarenhet. 
 
6.2.6.1 Praxis 
Upprinnelsen av KREDs rekommendation av ändamålsbestämda gåvor är BFNAR 2002:10, som 
tydligt klargjorde att kyrkan och andra ideella organisationer ska intäktsredovisa de gåvor som de 
erhåller. (Förr var det vanligt att gåvor redovisades över balansräkningen.) KRED var inte helt 
nöjd med konsekvenserna av bokföringsnämndens råd, då gåvor som inte förbrukats under året 
kommer att utgöra en del i eget kapital. För att exemplifiera detta gör respondenten en jämförelse 
med ett vinstdrivande företag. Det egna kapitalet i ett företag består av det ackumulerade 
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resultatet under året. Om företaget säljer sina tillgångar och betalar sina skulder får de en summa 
över som kan ses som utdelningsbart kapital. För kyrkans del skulle den utdelningsbara delen 
både bestå av eget kapital som går att dela ut, men även av ändamålsbestämda gåvor, som inte går 
att dela ut. Detta ger fel signaler om storleken på kyrkans eget kapital. Enligt respondenten är det 
viktigt för kyrkan att det tar väl vara på sina gåvor, att de använder dem på rätt sätt och att de 
respekterar givaren när det finns ett uttalat ändamål för gåvan. När det gäller de 
ändamålsbestämda gåvorna är ändamålet skyddat av Permutationslagen och av den anledningen 
tyckte KRED att det var av vikt att särskilja dessa gåvor från de fria gåvorna. Många gåvor som 
ges till församlingarna är helt fria. Dessa gåvor ska påverka resultatet och är att jämställa med en 
finansiell intäkt. 
 
Till en början försökte KRED genom överläggningar med bokföringsnämnden få dem att ändra 
det allmänna rådet. Bokföringsnämnden ansåg dock att det inte fanns någon grund för att ändra 
något som precis skrivits, men sa samtidigt att de inte aktivt skulle agera mot kyrkan om de valde 
att göra på något annat sätt. För att få revisorerna ute i landet att acceptera KREDs 
rekommendation för hur ändamålsbestämda gåvor ska redovisas har det skett en omfattande 
lobbyverksamhet. De har under en lång tid försökt förankra rekommendationen hos högre 
ansedda revisorer, exempelvis FAR, för att på så sätt nå ut till Sveriges revisorer. För att 
underlätta för personalen i församlingarna har det varit viktigt att fastställa att den goda seden är 
att redovisa enligt KRED. Att redovisa enligt KRED är en lättnadsregel, men givetvis får 
församlingarna redovisa enligt bokföringsnämndens allmänna råd om de vill. 
 
Rekommendationen för de ändamålsbestämda gåvorna har utarbetats av KRED-gruppen som 
består av Svenska kyrkans församlingsförbund och representanter från revisionsbyråerna. De 
frågor KRED behandlar är av strikt redovisningskaraktär.     
 
För att informera berörda parter ute i församlingarna om den nya rekommendationen hölls ett 
antal aktualitets dagar på olika platser i landet, där respondenten var med och informerade. 
Förutom att informera ute i landet har alla församlingar fått rekommendationen hemskickad. 
Komrev inom Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, har också informerat kyrkans personal om 
den nya rekommendationen. För dem som inte deltog i aktualitets dagarna anser respondenten 
att de ändå bör ha tillgodogjort sig informationen via den skrivelse som skickats ut. 
 
Som exempel på vilka gåvor som ska redovisas som ändamålsbestämda nämner respondenten 
insamling till en orgelreparation, en specifik resa, nya instrument till barnverksamheten och 
kyrkans prydande. När det gäller kollekter är församlingarna skyldiga att lämna in statistik över 
inkomna kollekter. Svenska kyrkan som helhet behöver veta hur mycket kollekter församlingen 
fått in under året oavsett vilken typ den klassificeras som, för att få uppgifterna rätt i 
årsredovisningen. Hur församlingen sedan vill ta upp kollekten i redovisningen beror på hur de 
själva valt att definiera den. Ett sätt är att först boka den som kollekt till egen verksamhet för att 
sedan boka om den till en ändamålsbestämd gåva.  
 
Innebörden av frasen ”kostnaden ska gå att avgränsa” i definitionen av en ändamålsbestämd gåva 
är enligt respondenten att det tydligt ska framgå att pengarna har gått till det specifika ändamålet. 
Hon menar att det är svårt att göra regleringar på detaljnivå i en rekommendation och att det är 
upp till den som bokför att göra bedömningen. Det viktigaste är att de aldrig ”gör våld på ett 
ändamål” och ändrar ändamålet. Respondenten tror att det är mer vanligt att församlingarna 
väljer att redovisa gåvor som ändamålsbestämda än vad det borde vara, eftersom hon tror att de 
tycker att det känns bra att ta upp dem som sådana i redovisningen. Dock är det striktare regler 
för hur gåvan får användas och ändamålet måste vara så pass tydligt att det går att göra 
kostnadsavgränsningen.  
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Ändamålsbestämda gåvor kan antingen redovisas löpande under året eller en gång per år. För att 
uppfylla bokföringslagens krav på resultat och ställning ska alla transaktioner mot 
balansräkningen alltid synas. Därav förespråkar KRED löpande redovisning enligt 
bruttometoden. Om man har få gåvor är det acceptabelt att redovisa enligt nettometoden, då blir 
det en fråga mellan revisorn och församlingen. Vid första anblicken kan nettometoden uppfattas 
som den enklaste enligt respondenten, men när man sedan utför bokföringen, kommer man att 
upptäcka att bruttometoden är enklare för att den utförs löpande under hela året. 
 
De fria gåvor som församlingen förfogar över ligger i eget kapital. Att dessa gåvor inte redovisas 
på liknande sätt som de ändamålsbestämda beror på att det inte får finnas fler rader i 
årsredovisningen. I församlingens interna redovisning ska de dock genom separat redovisning 
med hjälp av underkonton hålla ordning på hur stor del av den fria gåvan som finns kvar. De fria 
gåvorna försvinner inte i eget kapital från ett år till ett annat utan får disponeras så länge medlen 
finns kvar.  
 
Om församlingarna redovisar sina gåvor enligt KREDs rekommendation menar respondenten att 
det egna kapital som kyrkan har är det kapital som de kan använda.  
 
Utifrån vad Permutationslagen säger så måste en ändamålsbestämd gåva rent logiskt uppfylla de 
krav som ställts i definitionen av den. Denna lag styr därför hur en gåva definieras.  
 
6.2.6.2 Intressenter 
I KREDs rekommendation går det att läsa att gåvans roll som finansieringskälla för svenska 
kyrkan kommer att öka och att det blir allt viktigare för kyrkan att uppmuntra till generositet. 
Respondenten förklarar detta med att medlemsantalet i Svenska kyrkan minskar med 60 000-70 
000 per år, men kyrkorna försvinner inte för det. I framtiden tror hon att finansieringen av 
kyrkan kommer att se annorlunda ut och att de måste förlita sig till fler frivilliga gåvor och ideellt 
arbete i likhet med frikyrkorna. I dagsläget tror informanten att många människor lever i tron att 
kyrkan är rik. En felaktighet som ibland framförs i media är att kyrkan äger skog som är värd 
mycket pengar. I själva verket ägs den skogen oftast av stiften. De enskilda församlingarna har 
oftast inte den typen av tillgångar utan får förlita sig till kyrkoavgiften från församlingsborna och 
till bankräntor. Respondenten ser framför sig att antalet församlingsmedlemmar kommer att 
minska och då måste de på något sätt visa utåt att gåvorna behövs. Den ena handen ska inte veta 
vad den andra gör, enligt bibeln, men de som ger gåvor vill många gånger att det ska synas och 
hon anser kyrkan måste ära gåvogivare på något sätt. Till kyrkans intressenter och till de som bryr 
sig om hur kyrkan redovisar de gåvor som de erhållit, räknar respondenten alla sju miljoner 
medlemmar. Att den enskilde medlemmen läser årsredovisningen, tror hon inte. Däremot ser hon 
media som en intressent som förmedlar den ekonomiska informationen ut till medlemmarna. 
Lokalpressen kommenterar ofta kyrkorådens beslut, de läser protokoll och granskar den 
ekonomiska redovisningen och fungerar som medlemmarnas bevakningskanal.  Presumtiva givare 
är ett annat exempel på en intressent. 
 
Sedan år 2005 anser respondenten att församlingarna ska ha följt rekommendationen för hur 
gåvor ska redovisas. När det gäller god redovisningssed och vad det innebär för respondenten 
anser hon att årsredovisningen ska upprättas enligt ÅRL, Begravningslagen är det också viktigt att 
beakta samt bokföringsnämndens allmänna råd. Kassaflödesanalysen ska upprättas med 
utgångspunkt ur RR 7. Vidare anser hon att rekommendationer utgivna av Svenska kyrkans 
redovisningskommitté också ska tillämpas. 

 



EMPIRI 
 

 

 34 

En bieffekt av den nya rekommendationen är att det kommer att synas om församlingarna inte 
har använt gåvorna då de hela tiden växer på balanskontot på ändamålsbestämda medel. Förhåller 
det sig på det viset kan man ifrågasätta om de verkligen behöver gåvorna. Många gåvor kan av 
församlingarna uppfattas som att de ska användas optimalt. Informanten liknar synen på gåvorna 
ute i församlingarna med en dyr parfym som bara får användas till fint.  Man vill inte slösa bort 
pengarna och konsekvensen blir att de aldrig finner ett tillräckligt viktigt tillfälle att använda dem, 
utan de ligger oanvända kvar på kontot. KRED försöker ändra på detta och arbetar med att få 
församlingarna att använda sina gåvomedel och inte spara dem år efter år. 
 

6.2.7 Intervju 7  
Intervju med Håkan Gunnarsson, Svenska kyrkans församlingsförbund 
Informanten är jurist och titulerar sig förbundsjurist för församlingsförbundet. De specifika 
arbetsuppgifterna som förbundsjurist utgörs till största delen av tolkningar och tillämpningar av 
kyrkans eget regelverk, kyrkoordningen med 800 paragrafer, som församlingar, samfälligheter och 
stift ska rätta sig efter. Utöver detta har informanten goda kunskaper i fastighetsrätt och 
stiftelserätt. Med anledning av att församlingsförbundet är en relativt liten organisation har 
informanten hand om i stort sett hela det civilrättsliga området, med avtalsrätt och 
skadeståndsrätt, för att nämna några delar. 
 
6.2.7.1 Praxis 
När en församling erhåller ett testamente eller ett gåvobrev måste de försöka avgöra donatorns 
avsikt med gåvan. De måste fastställa om avsikten har varit att skänka en ändamålsbestämd gåva 
eller om avsikten har varit att bilda en stiftelse. Detta är helt avgörande för hur gåvan sedan ska 
hanteras och redovisas i församlingens räkenskaper. Om det i gåvobrevet står att det är en 
stiftelse, så är det mycket som talar för att donator verkligen har velat bilda en stiftelse. Det 
räcker dock inte med att det i gåvobrevet står att det ska vara en stiftelse, för att en stiftelse ska 
bildas, utan det måste gå att uppfylla stiftelselagens krav. De krav som stiftelselagen ställer, kan 
man läsa om i stiftelselagen 1 kap 2 §. Den anger att det ska vara ett skriftligt förordnande, ett 
testamente, gåvobrev eller annat skriftligt dokument. Det går inte att bilda en stiftelse genom en 
muntlig utsaga. Av det skriftliga förordnandet ska det framgå vad det är för egendom som ska 
utgöra grunden för stiftelsen. Det ska i dokumentet stå att det är ett antal pengar, det kan vara 
värdepapper eller en fastighet exempelvis. Av urkunden måste det framgå att den som skrivit det 
verkligen vill att egendomen ska avskiljas från annan egendom. Det ska alltså finnas en viljeyttring 
att den här namngivna egendomen verkligen ska gå ifrån honom eller henne. För att bilda en 
stiftelse måste det även finnas en varaktighet enligt stiftelselagen, man kan inte bilda stiftelser 
som bara ska fungera i ett år. För att leva upp till kravet på varaktighet i tiden gäller en tidsperiod 
på minst fem år. Utöver detta måste stiftaren avstå från rådigheten. Det innebär att stiftaren i 
fortsättningen inte själv får bestämma hur stiftelsens pengar får användas. Egendomen ska vara 
en självständig förmögenhet som någon annan än donatorn beslutar om. I kyrkans fall är det 
församlingen som får uppdraget att förvalta pengarna. Det sista kravet för att bilda en stiftelse är 
att stiftelsen ska ha ett specifikt ändamål som går att uppfylla. Om dessa krav går att utläsa så är 
det en stiftelse. Annars är det en gåva. För att det ska vara en ändamålsbestämd gåva ska det i 
dokumentet stå hur pengarna ska användas. Då får pengarna enbart användas till det ändamålet 
och inget annat. Finns det inte ett ändamål är gåvan att betrakta som en fri gåva och då får 
församlingen själv bestämma vad de vill göra med pengarna. 
 
Församlingen får inte ändra ändamålet vare sig för stiftelser eller för gåvor. Om en församling har 
åtagit sig att förvalta en stiftelse eller en gåva, så är de bundna av det. Därför måste församlingen 
ta ställning till om det är en gåva de kan ta sig an och om de klarar att uppfylla ändamålet utan 
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alltför stor möda. Endast den statliga myndigheten kammarkollegiet kan genom permutation ge 
tillstånd att ändra ändamålet för stiftelser och ändamålsbestämda gåvor.  
 
Det kan ibland vara svårt att avgöra om donatorn har velat bilda en stiftelse eller ej. Detta beror 
enligt informanten på att människor i allmänhet inte vet vad stiftelselagen säger och hur de ska 
formulera sig för att uppfylla kriterierna. Om det är ett gåvobrev finns möjligheten att fråga 
givaren om dess intention, men vid testamenten finns inte den möjligheten. Istället får 
församlingen försöka tolka vad som står i testamentet. I testamentena står det ofta att egendomen 
ska bilda en fond. Om det i testamentet står fond kan man med utgångspunkt ur den praxis som 
växt fram under åren vara ganska säker på att donatorn har velat bilda en stiftelse. Det är då en 
tydlig indikation på att det är en stiftelse som avses. Om det står att bara avkastningen får 
användas, då är det också en stiftelse. Finns det dessutom ett bestämt ändamål och ett namn, är 
det en ännu starkare indikation att det är en stiftelse. Om det i testamentet står fond eller bara 
avkastning så räcker det för att bilda en stiftelse. Fond är synonymt med stiftelse. 
 
För att en gåva ska betraktas som en ändamålsbestämd gåva ska det finnas ett identifierbart 
ändamål. Gåvomedlen får sedan enbart användas till detta ändamål och ingenting annat. Finns 
det ett klart definierat ändamål går det också att avgränsa kostnaden. Om pengar skänks för att 
användas till exempelvis kyrkounderhåll innebär det att pengarna bara får användas för att betala 
kostnader för underhåll av kyrkobyggnaden. De gåvor som har ett ändamål som går att identifiera 
ska enligt informanten redovisas som en ändamålsbestämd gåva. Svårare än så anser informanten 
inte att det ska vara att tolka definitionen av en ändamålsbestämd gåva.  
 
Det finns ett helt kapitel i kyrkoordningen om hur kollekter ska behandlas. Där står det att 
kollekt får tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andaktsstund för att stödja svenska 
kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för svenska kyrkan. 
Församlingen kan själv hitta på ett ändamål som de tar upp kollekt till, men verksamheten måste 
ligga inom kyrkans ram. Dessa pengar kan i redovisningen tas upp som en ändamålsbestämd 
gåva. Pengarna kan bli liggande i flera år för att sedan användas, beroende av vilket ändamål 
pengarna ska gå till. Då kan det vara bra att se hur kapitalet växer, med kollekter och andra 
bidrag, vilket är möjligt om pengarna redovisas som en ändamålsbestämd gåva. En blomsterfond 
är att betrakta som en ändamålsbestämd gåva. Det innebär att församlingsbor och andra får 
möjlighet att sätta in pengar, på församlingens blomsterfond. Pengarna som samlas in kan 
användas till flera olika ändamål och får användas till det som fondens stadgar säger. Vissa 
församlingar har betraktat blomsterfonderna som insamlingsstiftelser vilket innebär stora 
byråkratiska problem. Exempel på insamlingsstiftelser är Lutherhjälpen och Röda korset, de 
samlar in pengar för människor som har det svårt. Alla pengar som samlas in ska också betalas ut 
till olika hjälp ändamål. Där har de inget eget och fritt kapital som vanliga stiftelser. Allt kapital är 
ju fritt och betalas ut. Blomsterfonden påminner om dessa fonder men skalan är liten och 
omsättningen i förhållande till insamlingsstiftelserna är liten. Han menar att det inte finns 
anledning att bilda stiftelser med så lite pengar. Informanten har hjälpt dessa församlingar att 
ändra sina insamlingsstiftelser till ändamålsbestämda gåvor. Det är så han tycker att 
blomsterfonden ska betraktas som en ändamålsbestämd gåva.  
När det gäller tillämpningen av KREDs rekommendation ute i församlingarna är den inte 
bindande. Varje församling är självständig och suverän och kan själv besluta om de vill använda 
den. Från församlingsförbundets sida försöker de informera om att det är bra om alla 
församlingar har samma principer för redovisningen. Om alla församlingar rapporterar in hur 
mycket pengar de får i gåvor och stiftelser ger det en också en bra bild av hur svenska kyrkan har 
det ekonomiskt.  
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6.2.7.2 Intressenter 
Informanten är fullständigt övertygad om att gåvans betydelse som finansieringskälla för svenska 
kyrkan kommer att öka. Människor lämnar svenska kyrkan hela tiden och det innebär också att de 
inte betalar någon medlemsavgift. Av den anledningen måste kyrkan hitta andra 
finansieringskällor. Då är man beroende av att människor, istället för att betala en medlemsavgift, 
skänker pengar. Informanten anser att det är bra att människor får känna att de gör något gott, 
och kyrkan gör ju många goda saker, men det krävs pengar för att göra det.  Då är det bra att 
människor förstår att det behövs pengar och att de kan lita på kyrkan och att pengarna som de 
skänker används till goda saker och inte slarvas bort på onyttigheter. 
 
Informanten anser att givarna är den viktigaste målgruppen för den finansiella rapporteringen av 
ändamålsbestämda och fria gåvor. På så sätt kan de om de vill se att pengarna verkligen använts 
till det ändamålet som de skänktes. Är det ett ändamål som man vill stödja som privatperson då 
kanske man ger lite mer pengar. Det är viktigt att församlingarna respekterar och följer 
ändamålen. Informanten anser också att det är av intresse för församlingsmedlemmar i allmänhet. 
Det är viktigt att kyrkan har en öppen och korrekt redovisning så att det går att kontrollera att 
inget försvinner. Informanten anser att den öppenheten är viktig för dem som kan läsa 
årsredovisningen, men det är det inte alla som kan. Förutom revisorn och några 
kyrkorådsledamöter tror informanten inte att så många fler läser den årsredovisning som den 
enskilde församlingen upprättar. Flertalet församlingsbor tror han inte gör det.  
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

Analysen är indelad i två delar. Först analyseras problemformulering samt huvudsyfte och sedan delsyftet. Varje 
del avslutas med en diskussion kring intressanta teman som påträffats under studiens gång.  
 

7.1 TILLÄMPNING AV KREDs REKOMMENDATION 
Studien visar att församlingarna erhåller ett fåtal ändamålsbestämda gåvor. År 2005 är första året 
de tillämpar de nya reglerna och eftersom de hade en övergång från det gamla sättet att redovisa 
till det nya uppstod komplikationer. Tidigare har gåvor legat kvar i balansräkningen från år till år. 
Enligt Torkelsson (1995) finns det brister i att redovisa på detta sätt då det i resultaträkningen 
inte framgår vilken del av verksamheten som finansierats av de erhållna gåvorna. Övergången 
innebar att dessa gåvor nu ska klassificeras in som fri eller ändamålsbestämd gåva. 
Ekonomikonsulenten bekräftar att det tidigare var vanligt att erhållna gåvor redovisades över 
balansräkningen.  
 
Den vanligaste typen av gåva församlingarna erhåller är kollekt. Kollekten förbrukas oftast under 
året och redovisas därför enligt BFNAR 2002:10 vilket är i enlighet med vad KRED föreskriver. 
De exempel som kamrererna angivit på ändamålsbestämda gåvor som har tagits upp i 
redovisningen är insamling till resor. Att ta upp kollekt till resor är ett exempel på 
ändamålsbestämda gåvor som stöds av KREDs rekommendation. KRED säger att om ett uttalat 
ändamål finns vilket går att identifiera samt att kostnaden för att uppfylla ändamålet går att 
avgränsa så är det en ändamålsbestämd gåva. Det KRED förespråkar är att de ändamålsbestämda 
gåvorna som inte förbrukats under året ska införas mellan avsättningar och eget kapital. Resorna 
stöds av rekommendationen genom att de händer en gång, ändamålet går att identifiera samt 
kostnaden går att ungefärligt beräkna och avgränsa. Även ekonomikonsulenten vid 
församlingsförbundet tycker att kollekter till en resa är en ändamålsbestämd gåva. Vad gäller 
kollekter så säger hon att församlingarna själva får avgöra om de ska vara fria gåvor eller 
ändamålsbestämda och att det är tillåtet att först ta in gåvan till verksamheten men att sedan göra 
om den till en ändamålsbestämd gåva i slutet av året om den inte är förbrukad så att det inte 
påverkar det egna kapitalet. En av kamrererna hade önskat en tydligare redogörelse i 
rekommendationen för hur kollekten får tas upp i redovisningen.  
 
Samtliga respondenter upplever att definitionen av de ändamålsbestämda gåvorna är mångtydigt 
formulerad och att det finns utrymme för tolkningar.  I övrigt vad gäller rekommendationen finns 
delade meningar om varför den är bra eller svår att tillämpa. En framförd åsikt är att 
rekommendationen är bra på så sätt att den är anpassad till församlingarnas verksamhet. Fördelen 
är att den motverkar stora variationer i resultatet mellan åren som kan uppstå då en intäkt erhålls i 
en period men förbrukas i en annan. Detta är i linje med huvudsyftet av KREDs 
rekommendation vilket är att de ändamålsbestämda gåvor som inte förbrukats under året inte 
heller ska påverka eget kapital precis som respondenten bekräftar. En annan informant säger att 
de valt att ta upp de flesta gåvor som fria gåvor eftersom de upplever att KREDs definition är 
snäv och att de gåvor de har inte kan avgränsas ordentligt.  Rekommendationen säger dock att 
om definitionen för en ändamålsbestämd gåva inte uppfylls, trots att den har en 
ändamålsbestämd karaktär ska gåvan återlämnas eller omformuleras så att den passar in i kyrkans 
verksamhet. Är gåvogivaren avliden måste församlingen söka tillstånd hos den statliga 
myndigheten Kammarkollegiet för permutation. Det har visat sig att många av de gamla gåvorna 
nu är föremål för permutation. Detta eftersom de hade ett ändamål som inte kunde uppfyllas.  
Ekonomikonsulenten påpekar att definitionen inte formulerats för att göra det besvärligt för 
kamrererna att klassificera de ändamålsbestämda gåvorna. KRED har försökt att inte detaljstyra 
definitionen utan lämna det öppet för bokföraren att själv avgöra utifrån hur de har definierat 
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gåvan. Definitionen i KRED har sitt ursprung i Permutationslagen enligt Ekonomikonsulenten. 
Det framgår vid intervjuer med Kamrererna att definitionen upplevs snäv. Ekonomikonsulenten 
bemöter kritiken och säger att det är upp till den som bokför gåvan att avgöra om den är 
ändamålsbestämd eller inte. Det beror på hur kamrererna själva har definierat gåvan. Om den 
klassas som ändamålsbestämd är det striktare regler för vad gåvan får användas till och 
huvudsaken är att församlingarna inte ”gör våld på ändamålet”. Vidare säger hon att 
församlingarna måste bli hårdare på att tacka nej till gåvor som inte går att uppfylla eftersom den 
inte går att använda i verksamheten. Ingen av församlingarna har uppgett att de gett tillbaka en 
gåva. Endast en församling har hittills permuterat en gåva som de fått i form av en 
anläggningstillgång. Anläggningstillgången blev för kostsam för att underhålla. Två av 
församlingarna tror sig redovisa fler gåvor som ändamålsbestämda än vad som egentligen kan tas 
upp enligt definitionen. Ekonomikonsulenten bekräftar att det är vanligt och tror att det beror på 
att det känns bra för församlingen att redovisa dem som ändamålsbestämda. Förbundsjurist 
förtydligar ytterligare att det inte ska vara svårt att tillämpa definitionen och säger att om det finns 
ett ändamål som tydligt går att identifiera så ska kostnaden också gå att avgränsa.  
 
Av de två metoder församlingarna kan välja mellan vid redovisning av de ändamålsbestämda 
gåvorna förespråkar KRED bruttometoden, för att uppfylla bokföringslagens (BFL) krav på 
resultat och ställning. Enligt BFL ska alla transaktioner mot balansräkningen alltid vara synliga. 
Fyra av de fem respondenterna har för avsikt att använda denna metod. Två av dem har inte 
börjat tillämpa metoden med anledning av att de inte hunnit få in rutiner för att använda den. En 
församling använder sig av nettometoden och det med motivationen att den var enklast att 
använda eftersom de inte har så många ändamålsbestämda gåvor. De kamrerer som fått in 
rutinen att använda bruttometoden tycker att den är enklare eftersom gåvorna bokförs löpande 
under året, de kan gå in i bokföringen och tydligt se vad som kommit in och de slipper en 
utredning av gåvorna vid årets slut.  Ekonomikonsulenten vid Svenska kyrkans 
församlingsförbund förtydligar syftet med rekommendationen genom att framhäva att 
rekommendationen är så kallade lättnadsregler vilket innebär att församlingarna själva kan välja 
om de vill följa KREDs rekommendation eller inte. Förbundsjuristen belyser att 
rekommendationen inte är bindande eftersom varje församling är suverän. Han menar dock att 
församlingsförbundet uppmuntrar alla församlingar att använda sig av rekommendationen. Detta 
för att redovisningen i församlingarna då blir enhetlig när de använder sig av samma 
redovisningsprinciper. På så sätt ger det även en bra bild av hur hela svenska kyrkan har det 
ekonomiskt.  
 
Torkelssons (1995) synpunkter överrensstämmer med hur KRED valt att utforma sin 
rekommendation. Torkelsson rekommenderar att ideella föreningar redovisar hela årets mottagna 
gåvor och bidrag samt hela verksamhetens kostnad med en specifikation i resultaträkning eller i 
not. Han anser att de projektmedel som inte förbrukats öppet ska visas i resultaträkningen som 
avsättning till reserverade projektmedel med motsvarande post i balansräkningen som reserverade 
projektmedel. För att tydliggöra församlingens åtaganden mot sina finansiärer borde balansposten 
placeras mellan skulder och fonderade medel.  
 
Då syftet med rekommendationen är att ge en enhetlig bild av hela svenska kyrkans ekonomi 
borde rekommendationen vara mer utförlig. Eftersom vår studie visar att flera Kamrerer 
upplever den svår att följa finns risken att utfallet inte blir så enhetligt som man tänkt. Lämnas 
definitioner öppet för tolkning så finns risk att tillämpningen blir varierande. 
Studien visar att de flesta församlingar intäktsredovisar de fria gåvorna då de erhålls och de finns 
tillgängliga att titta på i internredovisningen fram tills årsbokslutet. Det är endast en församling 
som har en tydlig internredovisning av de mottagna fria gåvorna efter årsbokslutet. De andra 
församlingarnas fria gåvor läggs till eget kapital. Enligt ekonomikonsulenten vid 
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församlingsförbundet måste församlingarna hålla koll på de fria gåvorna i den interna 
redovisningen även efter årsbokslutet. Det är meningen att de fria gåvorna ska disponeras trots 
att de ligger i eget kapital. De fria gåvorna ska påverka resultatet och kan jämföras med en 
finansiell intäkt. 
 
Studien visar att församlingarna har valt att klassificera samma sorts gåva på olika sätt. Vissa har 
tagit upp den som en ändamålsbestämd gåva, andra som en fri gåva i redovisningen. Vi tycker att 
dessa skillnader som framkommit i studien tyder på att definitionen av de ändamålsbestämda 
gåvorna är svår att tolka. Detta trots att de expertkommentarer vi erhållit från 
församlingsförbundet ansåg att det inte borde vara några problem att förstå eller tolka 
definitionen. Den del av definitionen som är svårast att använda sig av är, kostnaden ska gå att 
avgränsa, där samtliga kamrerer har uppgett att de tycker att den delen av definitionen är svår. Ett 
exempel som återkommer i de intervjuer vi gjort, är huruvida insamling till den löpande 
barnverksamheten är att betrakta som en ändamålsbestämd gåva eller ej. 
 
Hur Kamreren väljer att klassificera gåvan tror vi beror på hur väl de själva har satt sig in i 
rekommendationen. Det skiljer sig åt mellan församlingarna i hur lång tid innan årsbokslutet de 
börjat fundera över hur gåvorna ska tas upp i redovisningen. De som börjat i god tid och sökt 
information utöver det standardutskick som alla församlingar fått, uttrycker färre tveksamheter 
för hur rekommendationen ska tillämpas. Vi tycker att rekommendationen i större utsträckning 
borde omfatta hur kollekter får och kan definieras och tas upp i redovisningen. Detta då studien 
visar att de flesta ändamålsbestämda gåvor som församlingarna erhåller är kollekt. 
Förbundsjuristen refererar från kyrkoordningen när han klargör hur kollekter ska behandlas. 
Församlingen får själv hitta på ett ändamål för kollekten så länge ändamålet ligger inom ramen 
för kyrkans verksamhet. Fördelen med att ta upp kollekten som ändamålsbestämd gåva är att det 
går att se hur kapitalet växer från år till år. Detta är möjligt då församlingen redovisar kollekten 
som en ändamålsbestämd gåva. 
 

7.2 SKILLNADER MELLAN REDOVISNINGEN I 
ICKEVINSTDRIVANDE- OCH VINSTDRIVANDE ORGANISATIONER 

7.2.1 Värden i balansräkningen 
Studien visar att värden i församlingarnas balansräkning kan skilja sig från hur tillgångarna hade 
varit värderade i en vinstdrivande organisation. Mautz (1994) säger att icke vinstdrivande 
organisationer ofta har tillgångar som både genererar kassaflöde och konsumerar kassaflöde. 
Kyrkobyggnader representerar stora värden i deras balansräkningar. Det är sannolikt att värdet på 
dessa byggnader inte överrensstämmer med marknadsvärdet. En av kamrererna förklarar att detta 
beror på att det inte finns någon aktiv marknad som kan verifiera tillgångens värde. Dessutom är 
byggnaderna resurskrävande och flera kamrerer berättar om hur dessa byggnader tar resurser från 
församlingarnas ordinarie verksamhet. Mautz (1994) verifierar att servicebyggnader i icke 
vinstdrivande organisationer ofta är kostsamma, de förbrukar mer resurser än de ger. Trots det 
menar Mautz (1994) att dessa tillgångar har stora värden och bör därför tas upp till det värde som 
tillgången representerar. 
 
Studien visar att en församling har tillåtits ta upp en renoveringskostnad av kyrkobyggnaden som 
en investering och församlingen tillgångsredovisar den i balansräkningen. Mautz (1994) diskuterar 
innebörden av åtaganden liknande en renoveringskostnad och säger att dessa kan tas upp 
antingen som skuld eller som tillgång i balansräkningen. Denna församling har valt att ta upp 
detta åtagande som en tillgång.  
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Vi tycker att det intressant att en församling har tagit upp en renovering av en kyrkobyggnad som 
en investering. Vi kan se likheter med principer för vinstdrivande organisationers redovisning till 
exempel vad gäller att höja prestanda på en maskin. Dock är kravet i det fallet att maskinen ska 
kunna ge ekonomiska fördelar (IAS/IFRS 16). Vid exemplet i församlingen kommer 
investeringen inte att generera ett större kassaflöde i framtiden. Vi tycker att de stora värden som 
kyrkobyggnaderna representerar i församlingarnas balansräkningar kan ge en missvisande bild av 
tillgångarna. Vid en eventuell försäljning av tillgångarna skulle det inte gå att få igen det belopp 
som tillgången är värderad till. Mautz (1994) säger att detta är ett exempel på när generellt 
accepterade redovisningsprinciper inte går att tillämpa på icke vinstdrivande organisationer.  
 
Vi frågar oss då om det är rimligt att icke vinstdrivande organisationer tillämpar samma 
redovisningsprinciper? Tittar vi på en församlings balansräkning utgår vi från att tillgångarna har 
samma innebörd som i en vinstdrivande organisation. Vår studie visar tydliga exempel på att detta 
inte stämmer. I likhet med Mautz (1994) tycker vi att de finansiella rapporternas innehåll inte är 
anpassade till denna typ av organisation. Av denna anledning anser vi att det för dessa 
organisationer borde utarbetas en mer anpassad uppställning av posterna. Vidare tycker vi att ny 
terminologi borde utarbetas för att tydliggöra att tillgångar och skulder skiljer sig åt från 
vinstdrivande verksamheters terminologi så att inte missuppfattningar lika lätt kan uppstå.  
 
En följdverkan av rekommendationen är enligt Ekonomikonsulenten att det kommer att synas 
om församlingarna inte använder sina gåvor, genom att balanskontot för ändamålsbestämda 
medel hela tiden växer. Enligt respondenten finns det en kultur inom kyrkan att gåvorna ska 
användas så optimalt att rätt tillfälle inte infinner sig. Hon liknar synen på gåvorna ute i 
församlingarna vid en dyr parfym som bara får användas till fint. Förhåller det sig på det sättet 
kan man som givare ifrågasätta om församlingarna behöver gåvorna. Utifrån gåvogivarens 
perspektiv är det bra om församlingen tillämpar rekommendationen. Det syns då om 
församlingen använder medlen eller om de växer på balanskontot. En annan aspekt på att 
tillämpa KREDs rekommendation är att församlingarna nu har möjligheten att samla in pengar 
under flera år. Om de tillämpat BFNAR 2002:10 tror respondenten att det kan uppstå en hets i 
att förbruka gåvorna under året och det skulle bli hackigt budget- och resultatmässigt.  

7.2.2 Resultatbegrepp och måluppfyllnad 
Studien visar att församlingarnas resultat inte har samma innebörd som i en vinstdrivande 
verksamhet eftersom församlingarnas verksamhet är budgetstyrd utifrån de intäkter som de 
erhåller. Kamrererna förklarar att församlingarna skiljer sig från vinstdrivande organisationer 
genom att de inte vill maximera vinsten. Församlingen budgeterar för en viss verksamhet och 
målet är att maximera verksamheten utifrån den budgeten. En kamrer berättar om hur svårt det 
är att motivera en verksamhetsmaximering och jämför med att det i vinstdrivande verksamheter 
finns en naturlig sporre att maximera intäkterna eftersom det då uppstår en vinst för ägarna.  
 
Respondenternas svar i studien överensstämmer med hur Anthony och Young (1988) beskriver 
att en ickevinstdrivande organisation skiljer sig från en vinstdrivande. De menar att den typen av 
organisationer har andra mål än att maximera vinsten för sina ägare. Den icke vinstdrivande 
organisationen vill istället erbjuda tjänster. Detta stämmer väl överens med hur kyrkan bedriver 
sin verksamhet. De har som mål att bedriva diakoni, mission, undervisning och gudstjänst. En 
annan kamrer säger att ett högt resultat i kyrkans verksamhet inte tyder på att de har använt sina 
resurser effektivt utan att de har tagit ut för hög kyrkoavgift. Ett resultatunderskott är inte heller 
önskvärt, eftersom det finns krav på att återställa underskottet inom två år. Kamrererna 
budgeterar för att få ett positivt resultat men idealet är att hamna så nära noll som möjligt.  
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Studien visar på att det finns ett helt annat ekonomiskt tankesätt inom dessa organisationer 
eftersom de har en mindre kostnadsmedvetenhet jämfört med en vinstdrivande organisation.  I 
en vinstdrivande verksamhet blir det viktigt för varje enhet att de har en ekonomisk lönsamhet 
för att få finnas kvar i verksamheten. I församlingen fortsätter de att utföra samma tjänster utan 
att utvärdera om det är en tjänst som efterfrågas. Pengarna finns redan där för församlingarna att 
disponera. Torres och Pina (2003) fann i sin undersökning att icke vinstdrivande organisationer 
inte agerar på en fri marknad och därför inte behöver ha denna kostnadsmedvetenhet. De fann 
också att det i organisationskulturen inte heller var viktigt att effektivt använda resurser när de 
levererar sina tjänster. Detta försvåras av att vinsten inte är en indikation på framgång. Mautz 
(1994) har i sin undersökning kommit fram till att det i ickevinstdrivande organisationer inte går 
att mäta organisationens nettoinkomst samt utvärdera eget kapital på samma sätt som i en 
vinstdrivande. Han menar att resultatet i en icke vinstdrivande organisation inte ger information 
om hur företagets resurser används.   
 

7.2.3 Hur visar församlingarna sin finansiella ställning till intressenter? 
Enligt Gustavsson (2006) går redovisningen i en vinstdrivande organisation ut på att beräkna 
årets resultat för att sedan fördela den mellan ägarna. För ideella organisationer finns det ingen 
ägare, men det finns andra som har ett utbyte med organisationen och som har ett intresse av hur 
verksamheten redovisas. Studien visar att respondenterna inte har reflekterat över vem som läser 
deras externa redovisningsinformation och för vem de upprättar årsredovisningen. Kamrererna 
har vid förfrågan uppgett olika intressenter som kan tänkas vara intresserad av deras finansiella 
information. De intressenter som flera av respondenterna nämnde är anställda och kyrkotillhöriga 
men även kyrkorådets medlemmar. Gemensamt för samtliga respondenterna är att de inte tror att 
kyrkotillhöriga är intresserad av informationen trots att de uppger att dessa är en huvudmålgrupp. 
En förklaring till detta är att de tror att informationen kan vara svår att förstå. En kamrer 
förtydligar att verksamhetsberättelsen kan vara ett bättre alternativ till att få information om vad 
som hänt under året.  
 
Vår studie ger oss bilden att det i kyrkan som en ideell organisation inte är självklart för vem de 
upprättar sin årsredovisning. Gustafson (2006) säger att det för de vinstdrivande organisationerna 
finns forskning som har mynnat ut i praxis, tolkningar och råd för hur redovisningen ska 
utformas. Vi anser i likhet med vad Torres & Pina (2003) fann i sin undersökning att icke 
vinstdrivande organisationers redovisning inte är lika utvecklad som den i vinstdrivande 
organisationer.  
 
Ekonomikonsulenten vid församlingsförbundet räknar kyrkans alla medlemmar och gåvogivarna 
till kyrkans intressenter, men tror i likhet med de andra respondenterna att få medlemmar tar del 
av församlingarnas årsredovisningar. Däremot anser hon att lokalpressen fungerar som 
medlemmarnas bevakningskanal gällande kyrkans ekonomiska redovisning.  
 
Förbundsjuristen anser att gåvogivarna är en den viktigaste målgruppen för den finansiella 
rapporteringen. Han anser att det är viktigt att de personer som skänker pengar till kyrkans 
verksamhet, också kan kontrollera att pengarna används till det de var ämnade. På så sätt tror 
informanten att kyrkan kan uppmuntra till att fler skänker pengar. Att kyrkan visar en öppen och 
korrekt redovisning är viktigt för alla intressenter. Informanten menar att en följd av 
medlemsutträdet ur Svenska kyrkan är att gåvans roll som finansieringskälla ökar. Enligt 
Gustafson (2006) är den verksamhet som bedrivs i ideella organisationer baserad på förtroenden. 
De som skänker medel till organisationen kan inte avgöra om organisationen levt upp till detta 
förtroende annat än genom den finansiella informationen. 
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Vi tycker att det är intressant att alla respondenter har uppgett att de inte tror att någon förutom, 
revisorn, förtroendevalda och eventuellt de anställda läser de finansiella rapporterna. Detta 
eftersom dessa troligen redan är väl insatta i verksamheten och inte är en huvudmålgrupp för 
informationen. Vi tror att det är ett tecken på att informationen kan vara svår att tyda. För att 
göra informationen mer begriplig har Mautz (1994) några förslag på hur den kan framställas. För 
att göra de finansiella rapporterna tydligare för gåvogivare och skattebetalare föreslår han ett antal 
frågeställningar som de ideella organisationerna kan fokusera på. Ett sätt att förtydliga för 
bidragsgivare är att tala om hur mycket enheten erhållit under rapporteringsperioden och från 
vem. Ett annat sätt är att tydligt förklara vad organisationen åstadkommit med erhållna medel och 
hur mycket som finns kvar. Han menar att det även kan vara av intresse att informera om vilka 
planer och åtagande organisationen har inför framtiden. Om detta tydligare framgår i 
församlingarnas årsredovisning tror vi att fler skulle skänka pengar.   
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8. SLUTSATS 
Slutsatsen följer analysens upplägg där vi utifrån varje analys- och diskussionsavsnitt drar 
slutsatser. 

8.1 PROBLEM OCH SYFTE 

Problemet vi utgått från i vår studie har sin grund i införandet av KREDs rekommendation 
gällande ändamålsbestämda gåvor. Den nya rekommendationen har medfört att 
redovisningspraxis måste förändras i församlingarna. Vi har genomfört en undersökning utifrån 
en kvalitativ forskningsansats och intervjuat ett antal ekonomiansvariga i Svenska kyrkans 
församlingar och experter på området från Svenska kyrkans församlingsförbund. Vår 
undersökning ska besvara hur redovisningspraxis ser ut efter införandet av KREDs 
rekommendation. Vår studie syftar till att öka förståelsen för redovisningspraxis av gåvor i 
församlingar i Svenska kyrkan. Vidare är vårt syfte att undersöka hur redovisningen i kyrkan som 
en icke vinstdrivande organisation skiljer sig från redovisningen i en vinstdrivande organisation 
utifrån värden i balansräkningen, dess resultatmått och förmågan att förmedla verksamhetens 
måluppfyllnad och finansiella ställning mot sina intressenter. 
 

8.1.1 Praxis 
Utifrån problemformuleringen har vi kommit fram till följande slutsatser. Resultatet från de 
intervjuer vi genomfört visar på att församlingarna har en medvetenhet och förståelse för hur den 
nya rekommendationen ska användas. Dock följer församlingarna inte rekommendationen fullt 
ut. Det finns variationer kring vilka gåvor de redovisar som fria och ändamålsbestämda. Detta ger 
inte en enhetlig bild av ekonomin i Svenska kyrkan. Då syftet med rekommendationen är att ge 
en enhetlig bild av hela Svenska kyrkans ekonomi, drar vi slutsatsen att rekommendationen borde 
vara mer utförlig. Vår studie visar att kamrererna upplever definitionen av en ändamålsbestämd 
gåva som mångtydigt formulerad. Då definitionen lämnas öppen för tolkning finns risken att 
redovisningen inte blir enhetlig. För att motverka att församlingarna tolkar in betydelser i 
tillämpningen av rekommendationen tror vi att det kan vara önskvärt med tolkningar (liknande 
de som finns för vinstdrivande organisationer i Standing Interpretations Committee) för att 
användarna tydligare ska veta hur den ska tillämpas. Vidare drar vi slutsatsen att de fria gåvorna 
som intäktsredovisas och förs mot eget kapital inte alltid används till tänkt ändamål. Vår studie 
visar att flera församlingar inte internredovisar de fria gåvorna och därmed inte heller vet hur stor 
del av eget kapital som i slutet av året utgörs av dessa fria gåvor som inte kan klassas som 
ändamålsbestämd gåva. Undersökningen visar att de flesta ändamålsbestämda gåvorna som 
församlingarna erhåller är kollekter. Då respondenterna uttrycker osäkerhet kring hur kollekter 
ska hanteras i redovisningen drar vi slutsatsen att det skulle underlätta om KRED hade 
förtydligat redovisning av kollekter i rekommendationen om ändamålsbestämda gåvor.  
 

8.1.2 Värden i balansräkningen 
När det gäller att syftet att undersöka hur värden i församlingarnas balansräkning redovisas anser 
informanterna i vår studie att t.ex. kyrkobyggnader är en tillgångspost som inte går att jämföra 
med en tillgångspost i en vinstdrivande organisation. Detta eftersom dessa byggnader är värd 
mångmiljonbelopp utifrån anskaffningskostnad. Men de skulle inte gå att säljas på en marknad 
för det beloppet. Dessa byggnader konsumerar kassaflöde istället för att generera kassaflöde. 
Därför frågar vi oss om det är önskvärt att icke vinstdrivande organisationer ska eftersträva att 
tillämpa redovisningsprinciper fastställda för vinstdrivande organisationer? Utifrån studien drar vi 
slutsatsen att vissa balansposter i balansräkningen skiljer sig så mycket från definitioner av 
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balansposter i vinstdrivande organisationer att en ny terminologi anpassad för icke vinstdrivande 
organisationer borde utarbetas. 
 

8.1.3 Resultatbegreppet 
När det gäller syftet att jämföra resultatbegrepp och måluppfyllnad i icke vinstdrivande 
organisationer med vinstdrivande visar studien att det föreligger skillnader. De skillnader som 
framkommit är att församlingarna benämner resultatet i termer av underskott eller överskott. De 
strävar inte efter att maximera vinsten eftersom verksamheten är budgetstyrd. Istället vill de 
maximera verksamheten utifrån erhållna medel. Ytterligare en skillnad mot 
vinstmaximeringsvillkoret som gäller för vinstdrivande organisationer är församlingarnas mål att 
erbjuda tjänster kostnadsfritt. De har som mål att bedriva diakoni, mission, undervisning samt 
gudstjänst.  
 

8.1.4 Intressenter 
Studien visar att det inte är självklart för de ekonomiansvariga ute i församlingarna vem de 
upprättar årsredovisningen för. Studien visar också att den finansiella informationen är svårtydd 
eftersom respondenterna uppfattning är att enbart revisorn och förtroendevalda kan tillgodogöra 
sig informationen.   
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9. SANNINGSKRITERIER  

Det kvalitativa angreppssätt som den här studien utformats enligt behöver andra sanningskriterier än för en 
kvantitativ studie (Johansson-Lindfors 1993, s.160). Lincoln och Guba (2003) anser att kvantitativa studiers 
sanningskriterier inte kan appliceras på kvalitativ forskning eftersom de menar att den verklighet som studeras 
kan täckas av mer än en beskrivning (se Bryman 2002, s.258). Därför har vi valt att använda Johansson-
Lindfors’ definition av sanningskriterierna vilka innefattas av giltighet, intersubjektivitet och praktisk 
användbarhet.  
 

9.1 GILTIGHET 

Sanningskriteriet giltighet är den kvalitativa termen som påminner mest om validitet. Giltighet 
uppnås genom att studien inbegriper ett passande antal intervjuobjekt så att olika typfall i studien 
framträder. Det är också viktigt att samla information som belyser problemet ur olika aspekter för 
att ge en nyanserad bild av problemet (Johansson-Lindfors 1993, s.165). För att uppnå en 
nyanserad bild har vi genomfört intervjuer med fem huvudrespondenter som utförligt förklarat 
redovisningspraxis och kompletterat dessa med ytterligare två intervjuer av personer med 
expertkompetens inom redovisning respektive juridik.   
 
Huruvida den studie som vi utfört omfattar ett tillräckligt antal informanter är en subjektiv åsikt 
som varje forskare måste ta ställning till (jmf Johansson-Lindfors 1993, s.166). Huvudsyftet med 
studien är att öka förståelsen för- samt att undersöka nuvarande redovisningspraxis beträffande 
ändamålsbestämda gåvor i församlingar i Svenska kyrkan. Vi vill även undersöka hur 
redovisningen i kyrkan som en icke vinstdrivande organisation skiljer sig från redovisningen i en 
vinstdrivande organisation utifrån värden i balansräkningen, dess resultatmått och förmågan att 
förmedla verksamhetens måluppfyllnad samt finansiella ställning mot sina intressenter. Vi anser 
att vi har ett tillräckligt underlag för att öka förståelsen för hur redovisningspraxis beträffande 
ändamålsbestämda gåvor redovisas i församlingar i Svenska kyrkan. Vi anser att vi kan ge en 
nyanserad bild men däremot är underlaget inte tillräckligt stort för att urskilja olika teman.  
 
Ytterligare ett viktigt kriterium för att studien ska uppnå giltighet är vi som forskare har 
undersökt så många enheter att ny information inte tillkommer (jmf Johansson-Lindfors 1993, 
s.165). I relation till antalet församlingar och samfälligheter i Sverige, som upprättar en egen 
årsredovisning har vi endast undersökt ett litet antal av dessa församlingar. Därför tror vi att vi 
inte har uppfyllt kravet för giltighet. Däremot tror vi inte att vår undersökning är bortkastad utan 
den ska istället ses som ett underlag till fortsatt forskning. En mer omfattande studie kan göras 
för att säkerställa de indikationer våra resultat visat på.  
 
Under arbetets gång har vi uppmärksammats om att traditionen att skänka gåvor till församlingar 
varierar både i de stift vi undersökt men också i olika geografiska områden i landet. Därför tror vi 
att undersökningen skulle kunna få ett annat utfall om vi exempelvis hade undersökt Lunds stift 
istället. 
 

9.2 INTERSUBJEKTIVITET 

Med intersubjektivitet menas att de människor som ingår i undersökningen får ta del av empirin 
för att kunna verifiera att våra tolkningar är trovärdiga (jmf Johansson-Lindfors 1993, s.166). Vi 
har skickat ut det sammanställda intervjumaterialet för att informanterna ska kunna korrigera 
eventuella missuppfattningar. Ingen av respondenterna har framfört några invändningar på hur vi 
framställt deras svar. 
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9.3 PRAKTISK ANVÄNDBARHET 

Johansson-Lindfors beskriver praktisk användbarhet i termer av huruvida studien är användbar 
för praktiker på området (Johansson-Lindfors 1993, s.167).  Huvudsyftet med studien är att öka 
förståelsen för- samt undersöka nuvarande redovisningspraxis beträffande ändamålsbestämda 
gåvor i församlingar i Svenska kyrkan. Vi vill även undersöka hur redovisningen i kyrkan som en 
ickevinstdrivande organisation skiljer sig från redovisningen i en vinstdrivande organisation 
utifrån värden i balansräkningen, dess resultatmått och förmågan att förmedla verksamhetens 
måluppfyllnad samt finansiella ställning mot sina intressenter. Studien kan bidra med att förklara 
varför det är viktigt att tillämpa rekommendationen, men också varför den kan upplevas svår att 
följa. Den är inte användbar på så sätt att den objektivt förklarar hur alla församlingar och 
samfälligheter redovisar sina gåvor då den representerar för få enheter för att det ska gå att göra 
några statistiska generaliseringar. Detta bekräftas av Johannesen och Tufte som säger att det i 
kvalitativa undersökningar sällan går att göra statistiska generaliseringar eftersom urvalet är litet 
och inte uppfyller kravet att vara slumpmässigt utvalda (jmf Johannesen & Tufte 2003, s.74).  
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10. FORTSATT FORSKNING 

Ett intressant ämne som vuxit fram under tiden vi utfört vår studie är huruvida det finns ett glapp 
mellan hur revisorer tolkar rekommendationen och hur de som skapade rekommendationen 
menade att den ska tolkas. Vi har fått uppfattningen att det kan vara så men vi har inte undersökt 
saken. Vi tycker att det vore intressant att undersöka om det finns ett behov av ett liknande 
regelverk som IAS/IFRS anpassat för icke vinstdrivande organisationer.



REFERENSLISTA 
 

 

 48 

REFERENSLISTA 
 
Litteratur om Svenska kyrkan 
Bromander Jonas (2005), Medlem i Svenska kyrkan – En studie kring samtid och framtid, Malmö: 
Verbum förlag AB, ISBN 91-526-3042-0 
 
Ekström Sören (1999), Svenska kyrkan i utveckling – Historia, identitet, verksamhet och organisation, 
Andra upplagan, Angered: Verbum förlag AB, ISBN 91-526-2697-0 
 
Svenska kyrkans församlingsförbund (2006), Samverkan i Svenskakyrkan – Rapport 2006, Västerås: 
Edita, ISBN 91-89016-27-0 
 
Litteratur om Redovisningsteori 
Anthony Robert N., David W. Young (1988), Management Control in Nonprofit Organizations, 4th 
edition, Homewood, Ill. : R.D. Irwin, ISBN 0-256-06183-1 
 
Artsberg Kristina (2003), Redovisningsteori, policy och praxis, , Upplaga 1:1, Malmö: Liber ekonomi, 
ISBN 91-47-04326-1 
 
Gustafson Agneta (2006), Normer och praxis - en pilotstudie av redovisningen i 39 insamlingsorganisationer - 
fallstudier av tre ideella föreningar och deras redovisning, Göteborg: BAS, ISBN 91-7246232-9 
 
Jönsson Sten (1985), Eliten och normerna - drivkrafter i utvecklingen av redovisningspraxis, Lund: Doxa 
AB, ISBN 91-578-0188-6 
 
Mautz, Robert K.(1994), Financial Reporting for Nonprofit Organizations – A Fresh Look, New York & 
London: Garland publishing, ISBN-0-8153-1718-2 
 
Övrig litteratur 
FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 (2006), Stockholm: FAR förlag, ISBN 91-89678-39-7 
 
Internationell redovisningsstandard i Sverige IAS/IFRS 2006 (2006), Stockholm: FAR förlag, ISBN 91-
89678-42-7 
 
Wijkström Filip, Tommy Lundström (2002), Den ideella sektorn; organisationerna i det civila samhället, 
Stockholm: Sober, ISBN 91-7296-419-7 
 
Litteratur om vetenskaplig metod 
Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi, ISBN 91-47-07510-4 
 
Ejvegård, Rolf. (2003), Vetenskaplig metod, Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, ISBN 91-44-
02763-X 
 
Holme Idar Magne, Bernt Krohn Solvang (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur, ISBN 91-44-00211-4 
 
Kvale Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, ISBN 91-44-00185-
1 
 



REFERENSLISTA 
 

 

 49 

Lindholm Stig (2005), Vägen till vetenskapsfilosofin – En introduktion, Lund: Akademia Adacta AB, 
ISBN 91-973200-7-2 
 
Rosengren Karl Erik, Peter Arvidsson (2002), Sociologisk metodik, Malmö: Liber, ISBN 91-47-
06084-0 
 
Patel Runa, Bo Davidson (2002), Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 3:e upplagan, Lund: Studentlitteratur, ISBN: 91-44-02288-3 
 
Widerberg Karin (2002), Kvalitativforskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, ISBN 91-444-
01828-2 
 
Vetenskapliga forskningsartiklar 
Torres Lourdes, Vicente Pina (2003), Accounting for Accountability and Management in NPOS. A 
Comparative Study of Four Countries: Canada, the United Kingdom, the USA and Spain, Financial 
Accountability and Management, 19(3), August 2003, 0267-4424 
 
Torkelsson Hans (1995), Ideella organisationers årsredovisningar – erfarenheter från praktiken, 
Tidskriften Balans 2/95, FAR 
 
Elektroniska källor 
Församlingsförbundets hemsida 
http://www.forsamlingsforbundet.se/ 2006-10-08 
 
http://www.forsamlingsforbundet.se/ArticlePages/200409/14/20040914110900_FF984/20040
914110900_FF984.dbp.asp 2006-11-05 
 
http://www.forsamlingsforbundet.se/ArticlePages/200512/20/20051220110837_FF262/Redovi
sning_Gavor.pdf 2006-11-05 
 
http://www.forsamlingsforbundet.se/ArticlePages/200612/08/20061208104023_FF632/Bransc
hanpassning_2006.pdf 2006-11-05 
 
Muntliga källor  
Intervju 1; 2006-12-04 
Intervju 2; 2006-12-06 
Intervju 3; 2006-12-06 
Intervju 4; 2006-12-07 
Intervju 5; 2006-12-18 
Intervju6; AnnMargareth Dahlström, Ekonomikonsulent, Svenska kyrkans församlingsförbund, 
2006-12-19 
Intervju 7; Håkan Gunnarsson, Förbundsjurist, Svenska kyrkans församlingsförbund, 2007-01-15 
 



INTERVJUGUIDE KAMRERER 
 

 

 50 

INTERVJUGUIDE KAMRERER    Bilaga 1 
 
Vi vill tacka för den tid du har avsatt för att hjälpa oss utföra denna studie, all information 
kommer att behandlas konfidentiellt, ditt namn kommer inte att finnas med i studien och 
samfällighetens namn kommer inte att nämnas i samband med information från den 
samfälligheten. De uppgifter du lämnar är av stor vikt för vår studie och eftersom detta område 
är relativt outforskat hoppas vi att de kan bidra till att klargöra vilka normer och praxis som råder 
inom området. Du kommer att få ta del av resultatet av studien samt bli tillfrågad om den 
information vi fått av dig är korrekt. 
 
Allmänna frågor 
Dessa frågor ställs för att vi ska kunna fastställa tillförlitligheten i studien. 
 

- Vad är din roll i organisationen? 
- Hur länge har du jobbat här? 
- Vilka är dina specifika arbetsuppgifter? 

 
Vinstdrivande vs ickevinstdrivande organisationer 

- Hur skiljer sig er verksamhet från en vinstdrivande organisation? 
- Vilka är era mål? 
- Hur definierar ni tillgångar och skulder? 
- Det finns många olika definitioner av intäkter och kostnader, vilken stödjer ni er på? 
- Hur definierar ni intäkt och kostnad? 
- Resultat är ett begrepp som har sitt ursprung ur resultatmätning i vinst drivande företag. 

Vad är innebörden av ert resultat? 
- Vilken typ av resurser erhåller ni? 
- Vilken typ av kostnader har ni? 
- Vad består era tillgångar av? 
- Hur stora summor handlar det om? 
- En gåva ska intäktsredovisas i den period den överlämnas till föreningen, intäkt ska 

motsvara tillgångens anskaffningsvärden. Hur påverkas ni av Bokföringsnämndens 
rekommendation?  

- Är ni tvingade att följa kred’s rekommendation eller kan ni välja att följa 
årsredovisningslagen eller BFNAR’s rekommendation?  

- Hur påverkas ni av Årsredovisningslagen? 
- Hur påverkas ni av KREDs rekommendation? Vem bestämmer hur ni redovisar? 
 
Praxis 
- Tidigare redovisades alla gåvor som kortfristiga skulder. Hur gör ni nu? Hur gick 

övergången till? 
- Vad är god redovisningssed för er? 
- Hur redovisar ni de ändamålsbestämda gåvorna? 
- Hur klassificerar ni ändamålsbestämda gåvor? Kan ni ge exempel på definitioner av 

ändamålsbestämda gåvor? 
- Hur klassificerar ni andra gåvor? Ge exempel? 
- Vad händer med dem gåvor som inte faller under benämningen ändamålsbestämd? 
- Har ni koll på hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av gåvor som är donerade till 

ett ändamål, men som inte faller under definitionen ”ändamålsbestämd”?   
- Händer det att icke ändamålsbestämda gåvor redovisas som ändamålsbestämda?  
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- I så fall är rekommendationen ändamålsenlig? 
- Ger tillämpningen av definitionen (KRED) en rättvisande bild av erhållna medel? 
- Använder ni er av brutto- el nettometod enligt KREDs rekommendation? 
- Hur stort utrymme finns det att tolka kred? 
- Den ändamålsbestämda gåvan har ett rättsligt skydd och i princip är mottagaren skyldig 

att återlämna gåvan om villkoren för den inte kan uppfyllas. Har det hänt att ni inte 
kunnat ta emot gåvan/ lämnat tillbaka gåvan pga ovan nämnda anledning? 

- Vad anser ni om BFNAR 2002:10 som föreskriver att alla gåvor ska intäktsföras vid 
mottagandet?  

- Finns det valmöjligheter för hur ni redovisar gåvor? 
- Vilken typ av gåvor erhåller ni?  
- En ändamålsbestämd gåva innehåller ett villkor för användningen, den har alltså ett 

uttalat ändamål som går att identifiera och kostnaden för att uppfylla ändamålet går att 
avgränsa. Hur stor andel av de gåvor som församlingen erhåller kan definieras som 
ändamålsbestämd? 

 
- Vad anser ni om KREDs definition av ändamålsbestämd gåvor? Är den bra/dålig? På 

vilket sätt? 
- Är det bra att redovisa gåvor som KRED föreskriver? 

 
Intressenter 

- Vilka anser ni vara era externa intressenter? 
- Hur kan redovisningen tillgodose externa intressenters behov? 
- För vem är det av intresse att visa hur ni redovisar de gåvor som ni erhåller? 
- På vilket sätt framgår det för den externa intressenten vad ni gör med erhållna gåvor? 
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INTERVJUGUIDE EKONOMIKONSULENT     Bilaga 2  

 
1. Vilka är församlingsförbundets allmänna uppgifter? 
 
2. Vilken är din roll i organisationen? 
 
3. Har du varit delaktig i att framställa rekommendationen om redovisning av 

ändamålsbestämda gåvor? 
 
4. Hur gör ni när ni lär ut de rekommendationer som ni producerar? 

 
5. Vilka är delaktiga i att utforma rekommendationer? 

 
6. Samarbetar ni med BFN eller är ni en helt fristående normgivande organisation? 
 
7. Kan ni ge exempel på vilka gåvor ska redovisas som ändamålsbestämda? 

• Vilka är de specifika reglerna kring avkastning från stiftelser? 
• Vilka är de specifika reglerna kring kollekter till egenverksamhet respektive 

kollekter till ändamål? 
• Är det meningen att församlingen ska hitta på ett eget ändamål som de sedan kan 

samla in kollekter till?  
• Vad innebär det att ”kostnaden ska gå att avgränsa”? 
 

8. Kan ni ge fler exempel på vad som kan redovisas som en ändamålsbestämd gåva? 
 
9. Vad finns det för motiv till att församlingarna kan välja mellan två metoder att redovisa 

de ändamålsbestämda gåvorna? 
• Vad var tanken bakom bruttometoden? 
• Vad var tanken bakom nettometoden? 
 

10. Vilka motiv finns för att ni förespråkar Bruttometoden? 
 
11. Hur kommer det sig att ni valde att sär redovisa de ändamålsbestämda gåvorna men inte 

de fria?              ( ni inte gjort likadant med de fria gåvorna som med de 
ändamålsbestämda så att de bokas över 4 konton så som bruttometoden med en 
särredovisning i en egen post i eget kapital?) 

 
12. På vilket sätt anser ni att er rekommendation ger en mer rättvisande bild av kyrkans egna 

kapital? (sammankopplat med icke vinstdrivande org?) 
 

  
13. Definitionen av de ändamålsbestämda gåvorna upplevs ute i församlingarna som snäv 

och svår att tolka. Varför är den definierad så som den är? 
• Hur anser ni att definitionen bör tolkas? 
• Vad innebär de tre punkterna i definitionen? 
 

14. I Inledningen till varför rekommendationen har kommit till så står det att gåvans 
betydelse som finansieringskälla för Svenska kyrkan kommer att öka och att det blir allt 
viktigare att på olika sätt uppmuntra till generositet. Hur menar ni då? 
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15. När anser ni att församlingarna bör följa rekommendationen om ändamålsbestämda 

gåvor fullt ut? 
 

16. Har ni några nya förändringar som är aktuella med start inom de närmaste åren? 
 

17. Är det så att de fria gåvor som ej förbrukats under året ska kunna gå att använda till den 
löpande verksamheten trots att de ursprungligen hade ett ändamål, ex till 
barnverksamhet? 

 
18. Är det så att de fria gåvorna som ej förbrukats under året ska kunna användas till det 

ändamål de skänktes till näst kommande år trots att de hamnat i eget kapital? 
 

19. Vad stödjer ni er argumentation på för teorier, är det någon särskild forskare som har 
tagit upp diskussionen om hur gåvor ska redovisas i ideella organisationer? 

 
20. Vad är god redovisningssed enligt er? 

 
21. För vem är det viktigt att redovisa ändamålsbestämda gåvor och fria gåvor? 
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INTERVJUGUIDE FÖRBUNDSJURIST   Bilaga 3 

 
Frågeformuläret är utformat utifrån de intervjuer vi har gjort med fem kamrerer i Luleå- och Härnösandstift. 
Avsikten är att få en ytterligare synvinkel på hur KREDs rekommendation om ändamålsbestämda gåvor ska 
tillämpas, särskilt i de fall då det uppstått oklarheter.  
 
Det övergripande syftet med vår uppsats är att skapa förståelse för hur församlingar och samfälligheter praktiskt 
redovisar de gåvor de erhåller. Delsyftet med uppsatsen är att teoretiskt diskutera huruvida KREDs 
rekommendation är anpassad för att möta de krav som ställs på ickevinstdrivande organisationer. Ytterligare ett 
delsyfte är att undersöka att det för kyrkans intressenter tydligt framgår hur de erhållna gåvorna används då de 
tillämpar rekommendationen. 
 

o Vilka är församlingsförbundets allmänna uppgifter? 
 
o Vilken är din roll i organisationen? 

 
o Hur går man tillväga för att bestämma om det är en ändamålsbestämd gåva eller en 

stiftelse? 
 

o Hur uppstod begreppet ändamålsbestämd gåva? 
 
o Definitionen av ändamålsbestämda gåvor består av tre punkter, hur bör man tolka de 

rekvisit som finns i definitionen? 
 

• Uttalat ändamål 
• Ändamålet går att identifiera 
• Kostnaden för uppfyllandet av ändamålet går att avgränsa 

 
o Kan du särskilt tydliggöra innebörden av definitionen att ”kostnaden ska gå att avgränsa”? 

 
o Definitionen av de ändamålsbestämda gåvorna upplevs ute i församlingarna som snäv 

och svår att tolka. Varför är den definierad så som den är? 
 

o Kan du ge exempel på vilka gåvor ska redovisas som ändamålsbestämda? 
 

o Vilka är de specifika reglerna kring avkastning från stiftelser? 
 

o Vilka är de specifika reglerna kring kollekter till egenverksamhet? 
 

o Vilka är de specifika reglerna kring kollekter till ändamål? 
 

o Är det tillåtet juridiskt sett att församlingen hittar på ett eget ändamål som de sedan kan 
samla in kollekter till?  

 
o Vad finns det för motiv till att församlingarna kan välja mellan två metoder att redovisa 

de ändamålsbestämda gåvorna? 
o Vad var tanken bakom bruttometoden? 
o Vad var tanken bakom nettometoden? 
 

o Vilka motiv finns för att bruttometoden förespråkas? 
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o På vilket sätt anser ni att rekommendationen ger en mer rättvisande bild av kyrkans eget 

kapital? (ÅRL 2 kap 2 §) (sammankopplat med ickevinstdrivande organisation) 
 

o Vad är en blomster fond? 
 

o Hur får en blomsterfond användas? 
 

o I inledningen till varför rekommendationen har kommit till så står det att gåvans 
betydelse som finansieringskälla för Svenska kyrkan kommer att öka och att det blir allt 
viktigare att på olika sätt uppmuntra till generositet. Hur menar ni då? 

 
o När anser ni att församlingarna bör följa rekommendationen om ändamålsbestämda 

gåvor fullt ut? 
 

o Vilken är påföljden om de inte följer rekommendationen? 
 

o Hur ska en revisor agera då de märker att rekommendationen inte efterlevs? 
 

o Har ni några nya förändringar som är aktuella med start inom de närmaste åren? 
 

o Är det så att de fria gåvor som ej förbrukats under året ska kunna gå att använda till den 
löpande verksamheten trots att de ursprungligen hade ett ändamål ur en juridisk aspekt? 

 
o För vem är det viktigt att redovisa ändamålsbestämda gåvor och fria gåvor? 
 


