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ABSTRACT

Titel: Social redovisning i kooperativ och ideella organisationer

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Isabelle Schedin & Randa Asmar-Shamoon

Handledare: Maria Fregidou-Malama

Datum: 2010-05

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på i vilken omfattning kooperativ och ideella 
organisationer använder sig av social redovisning. Vi vill undersöka hur och varför de 
redovisar det sociala ansvarstagandet och om de använder sig av riktlinjer, rekommendationer 
eller andra verktyg i arbetet med den sociala redovisningen. 

Metod: Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod då vi ansåg detta vara en lämplig 
ansats med tanke på de många ”mjuka” variabler som finns i den sociala redovisningen. Två 
personliga intervjuer har genomförts med respondenter från Basta respektive 
Barncancerfonden. Informationen vi erhållit har sammanställts och jämförts för att sedan 
kopplas till teoristudierna. Utifrån detta har vi gjort våra slutsatser.

Resultat & slutsats: Basta och Barncancerfonden använder sig inte av några
hållbarhetsrapporter eller sociala redovisningar, men skriver om sitt arbete ur sociala aspekter 
i separata dokument eller i förvaltningsberättelser/verksamhetsberättelser. Båda arbetar med 
en blandning av hård och mjuk data i det som räknas till den sociala redovisningen. I vår 
slutsats har vi kommit fram till att Basta och Barncancerfonden redovisar mer än vad de 
själva är medvetna om, vilket vi anser bero på att den sociala redovisningen för dem innebär 
redovisning av verksamheten i sig. 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan ett 
aktiebolag och en ideell organisations sociala redovisning. Detta främst då syftet med 
verksamheten skiljer sig åt och det blir en jämförelse mellan ett vinstdrivande och ett icke-
vinstdrivande företag/organisation. En annan möjlighet skulle vara att gå längre på djupet 
med denna uppsats och avgränsa sig till enbart bidragsgivande organisationer alternativt 
kooperativ.

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit till en ökad förståelse för hur den sociala 
redovisningen används inom kooperativ och ideella organisationer. Studien har gett upphov 
till ny kunskap om hur dessa organisationer ser på redovisningen av det sociala 
ansvarstagandet och kan vara värdefull för studenter och andra intressenter som är 
intresserade av denna form av redovisning.

Nyckelord: Social redovisning, socialt ansvarstagande, ideell organisation, kooperativ, Basta, 
Barncancerfonden.
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ABSTRACT 

Title: Social accounting in co-operatives and non-profit organizations

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

Author: Isabelle Schedin, Randa Asmar-Shamoon

Supervisor: Maria Fregidou-Malama Phd. 

Date: 2010-05

Aim: The aim of this study is to analyse in which extent co-operatives and non-profit 
organizations use social accounting. We want to examine how and why they report the 
social responsibility and if they are using guidelines, recommendations or other tools when 
working with social accounting.

Method: The study has been carried out with a qualitative method because we felt this to be 
an appropriate approach with the many soft variables in mind that exists in the social 
accounting. Two personal interviews have been conducted with respondents from Basta and 
the Children’s Cancer Foundation. The information we were given were put together, 
analyzed, compared and finally connected to the theoretical reference frame. We have drawn 
our conclusions due to that result.

Result & Conclusions: Basta and Children’s Cancer Foundation do not use any separate 
sustainability reports or social accountings, but they are writing about their work from the 
social aspects in separate documents or in annual reports. Both Basta and Children’s 
Cancer Foundation are working with a mix of hard and soft data in the set of social 
accounting. In our conclusion, we have found that they account for more than what they 
themselves are aware of. We believe this to be due to the fact that social accounting in 
these associations is the same as accounting of the organization’s activity itself. 

Suggestions for future research: It would be interesting to make a comparison between a 
corporations' and a nonprofit organizations' social accounting. Primarily because the 
purpose of the organization’s activities are different and there will be a comparison 
between a profit and a non-profit organization. Another possibility would be to go further 
with this study and only look into donor organizations or co-operatives.

Contribution of the thesis: This study has contributed to a better understanding of how 
social accounting is used in co-operatives and non-profit organizations. The study has 
given rise to new knowledge about these organizations’s view of reporting of the social 
responsibility. It can be valuable for students and other stakeholders who are interested in 
this form of accounting.

Key words: Social accounting, social responsibility, co-operative, non-profit organization, 
Basta, Children’s’ Cancer Foundation.



4

Innehåll
1. INLEDNING......................................................................................................................6

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................6

1.1.2 Redovisningens historia .........................................................................................6

1.1.3 Socialt ansvarstagande ...........................................................................................7

1.1.4 Den sociala redovisningen......................................................................................8

1.2 Problemdiskussion........................................................................................................9

1.3 Syfte och frågeställning ..............................................................................................10

1.4 Problemformulering....................................................................................................11

1.5 Avgränsning ...............................................................................................................11

1.6 Begreppsdefinitioner...................................................................................................11

2. TEORI..............................................................................................................................14

2.1 Den sociala ekonomin.................................................................................................14

2.2 Ideella organisationer och kooperativ..........................................................................16

2.3 GRI och andra riktlinjer/metoder ................................................................................18

2.4 Intressentteorin ...........................................................................................................19

2.5 Legitimitetsteorin........................................................................................................20

2.6 Förhållandet mellan intressent- och legitimitetsteorin..................................................22

2.7 Mål-medel-matris .......................................................................................................22

2.8 Lagkrav ......................................................................................................................23

2.9 Checklista för att upprätta och utvärdera frivilliga redovisningar.................................23

2.10 Typologi över svenska föreningar .............................................................................24

2.11 Relevans ...................................................................................................................25

3. METOD ...........................................................................................................................26

3.1 Val av företag och angreppssätt ..................................................................................26

3.2 Datainsamlingsmetoder...............................................................................................26

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt...........................................................................................27

3.4 Validitet......................................................................................................................27

3.5 Reliabilitet ..................................................................................................................27

3.6 Källkritik ....................................................................................................................28

4. EMPIRI............................................................................................................................29

4.1 Barncancerfonden .......................................................................................................29

4.1.2 Synen på det sociala ansvarstagandet ...................................................................29

4.1.3 Redovisningen av det sociala ansvarstagandet ......................................................30

4.1.4 Intressenter och deras behov.................................................................................31

4.1.5 Vilka jobbar med den sociala redovisningen i organisationen? .............................31

4.1.6 Lagkrav och granskning .......................................................................................31



5

4.1.7 Vikten av social redovisning i Barncancerfonden i jämförelse med företag vilka 
endast har vinstsyfte .....................................................................................................32

4.1.8 Framtiden.............................................................................................................32

4.2 Basta Arbetskooperativ ...............................................................................................33

4.2.2 Vilka jobbar med den sociala redovisningen i företaget? ......................................34

4.2.3 Intressenter och deras behov.................................................................................34

4.2.4 Synen på det sociala ansvarstagandet ...................................................................34

4.2.5 Redovisningen av det sociala ansvarstagandet ......................................................35

4.2.6 Vikten av social redovisning på Basta i jämförelse med företag vilka endast har 
vinstsyfte ......................................................................................................................36

4.2.7 Lagkrav och granskning .......................................................................................37

4.2.8 Framtiden.............................................................................................................37

4.3 Sammanfattning av empiri ......................................................................................37

5. ANALYS/DISKUSSION .................................................................................................38

5.1 Varför social redovisning? ..........................................................................................38

5.2 Social redovisning i Barncancerfonden .......................................................................39

5.3 Social redovisning på Basta Arbetskooperativ.............................................................40

5.4 Jämförande analys ......................................................................................................41

6. SLUTSATSER.................................................................................................................44

6.1 Omfattning av social redovisning i Barncancerfonden och på Basta ............................44

6.2 Hur och varför används den sociala redovisningen? ....................................................44

6.3 Reflektioner och Kritiskt tänkande..............................................................................45

6.4 Förslag till fortsatta studier .........................................................................................46

Källförteckning ....................................................................................................................47

BILAGA 1 Intervjufrågor.....................................................................................................50

BILAGA 2 Bastas Grundstenar ............................................................................................51

BILAGA 3 Utdrag ur Barncancerfondens Sociala redovisning..............................................53

BILAGA 4 Utdrag ur Bastas sociala redovisning..................................................................58



6

1. INLEDNING

I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet social redovisning som mynnar ut i en 

problemdiskussion, varefter syfte och avgränsning presenteras. Kapitlet avslutas med 

förklaringar till begrepp som använts i uppsatsen.

1.1 Bakgrund 

Idag är redovisning en självklar del av företagandet och det finns ett flertal organ vilka lämnar 

rekommendationer och riktlinjer angående hur man bör redovisa. Till detta kommer också de 

lagkrav som finns inom redovisningens värld. Redovisningen tillhandahåller företagets 

intressenter med information, främst ekonomisk sådan. På senare tid har dock redovisningen 

utvecklats åt ett håll där den rena ekonomiska informationen har fått ge plats åt en annan typ 

av information, nämligen den om företagets sociala ansvarstagande. Denna har fått namnet 

social redovisning, och är något som blir alltmer vanligt både som en del av årsredovisningen 

och som fristående rapport. Kooperativ och ideella organisationer, som återfinns inom den 

sociala ekonomin, drivs inte av samma vinstsyfte som aktiebolag gör, utan har allmännytta 

eller medlemsnytta som syfte med verksamheten. De är demokratiskt styrda organisationer 

med klara mål och syften samtidigt som de på flera plan skiljer sig ifrån varandra. Hur 

använder sig dessa organisationer av social redovisning då den sociala aspekten blir mer 

central?

1.1.2 Redovisningens historia

Redovisning kan spåras tillbaka till 2300 år före Kristus i Babylonien. Från den tiden och 

senare kan man se att redovisningen huvudsakligen var minnesanteckningar.1 Olika primitiva 

former av redovisning har praktiserats i flera tusen år, men den moderna redovisningens 

födelse brukar dateras till 1300-talet. Vid den tiden började italienska köpmän använda 

dubbel bokföring.2 Den dubbla bokföringen var främst ett sätt att skapa kontroll och undvika 

bedrägerier.3 År 1673 krävdes i Frankrike, genom lag, att affärsmän skulle upprätta en 

balansräkning åtminstone vartannat år. Nästa stora steg för redovisningen skedde i samband 

med den industriella revolutionen. Den tunga industrin och massproduktionen utvecklades 

under 1800-talet och i början av 1900-talet behövdes därför en noggrannare 

kostnadsredovisning.4 Under slutet av 1960-talet och början av 70-talet började både 

                                               
1 Artsberg, Kristina, 2003, s.13, Redovisningsteori, -policy och – praxis. Trelleborg: Liber ekonomi                                                                                          
2 Gröjer, Stark, 1978, s.17, Social redovisning. SNS
3 Ibid s. 17
4 Ibid s. 18
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redovisningens praktiker och teoretiker känna ett behov av att samla redovisningsteorins delar 

i en sammanhängande modell, eller ”grundlag”.5 Detta upplevdes viktigt för att kunna 

åstadkomma en enhetlig redovisningspraxis, och begreppsmässiga ramar för 

redovisningsrapportering utvecklades, så kallade ”Conceptual Frameworks for Financial 

Reporting”.6 År 1979 utkom i USA FASB:s begreppsmässiga ramverk, vilket stått modell för 

de flesta övriga ramverk.7 I Sverige har ingen egen motsvarighet till ramverken utvecklats, 

utan Redovisningsrådet har istället satsat på en direkt översättning som utkom första gången i 

oktober år 1995.8 Under senare år har normerna och normbildningen på redovisningsområdet 

förändrats allt snabbare och i Sverige har flera nya normbildande organ tillkommit.9

1.1.3 Socialt ansvarstagande

Social: som har att göra med samhället

Ansvar: skyldighet att stå till svars

Den etymologiska delen av företagens sociala ansvar innebär en skyldighet att stå till svars för 

något som har med samhället att göra. Socialt ansvar handlar därmed om att ett företag är 

förpliktigat att stå till svars för sin påverkan på samhället. Detta samhällsansvar kan ta sig 

skilda uttryck beroende på vilken tolkning som görs. Det kan definieras antingen snävt eller 

brett. Det kan exempelvis tolkas som att det endast gäller det lokala samhället där företaget 

verkar, eller att det omfattar det globala samhället. Ett företag kan dels undvika handlingar 

som påverkar samhället negativt samt utföra handlingar som gynnar samhället. Företagens 

roll i och ansvar för samhället har diskuterats i alla tider och dessa idéer har historiska rötter. 

Det finns ingen entydig definition av vad företagens sociala ansvar omfattar men trots detta 

har idéer om socialt ansvarstagande fått ökad spridning runtom i Europa under det senaste 

decenniet. EU-kommissionens definition av företagens sociala ansvar används dock ofta som 

utgångspunkt, och denna definition har utvecklats i kommissionens arbete med frågorna sedan 

millennieskiftet.10

                                               
5 Nilsson, 2005, tredje uppl., s.17, Redovisningens normer och normbildare – en nationell och internationell 
översikt. Studentlitteratur 
6 Ibid s.17
7 Ibid s. 17
8 Ibid s.18
9 Ibid s. 9
10 Grafström, Göthberg, Windell, 2008, s.15-39, CSR: företagsansvar i förändring. Liber
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”De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna11.”

Idag arbetar allt fler ideella och offentliga organisationer aktivt med frågor om företagsansvar. 

Idén om att ett företag har ett socialt ansvar vid sidan av det ekonomiska ansvaret fick tidigt 

fotfäste i USA och har sedan spridits till andra delar av världen.12

1.1.4 Den sociala redovisningen

En traditionell, ekonomisk redovisning, det vill säga den lagstadgade årsredovisningen, eller 

årsbokslutet, är bara en del av den information som omvärlden behöver för att hålla sig 

informerad om en verksamhet. Många intressenter har även en önskan eller ett krav på 

redovisning av det sociala ansvarstagandet. Social redovisning, som ibland även kallas 

hållbarhetsredovisning, är en metod för att planera, mäta och utvärdera denna verksamhet i en 

organisation. Den utgår från de sociala och miljömässiga målen för organisationen och 

redovisar hur väl organisationen har uppfyllt dem. Social redovisning sker i en process 

tillsammans med de viktigaste intressenterna som kan finnas både inom och utom 

organisationen. Den hjälper organisationen att kontinuerligt förbättra sin sociala verksamhet 

genom att öppet redovisa den för dem som är berörda av den.13

Social redovisning har som mål att visa hur den aktuella organisationen interagerar med 

samhället och det system inom vilket den agerar. Det mest utmärkande för social redovisning 

är att dess effekter genomsyrar hela organisationen. Social redovisning tog sin början under 

1970-talet då lobbyister började arbeta för att skapa ett intresse hos ledningarna för de stora 

företagen. Baserat på den initiala framgång lobbygrupperna hade under 1970-talet kunde de 

sedan gå vidare och bedriva kampanjer för sina intressen i större skala på 1980-talet. 14

Det finns ingen lag som formellt tvingar företag att rapportera om sitt sociala ansvarstagande i 

årsredovisningar, ändå väljer fler och fler företag att inkludera företagets inställning till och 

verksamhet inom samhällsansvar i den finansiella årsredovisningen. De flesta företag som 

väljer att redovisa sitt ansvarstagande gör det dock genom en separat del som kompletterar 

                                               
11 EU-kommissionen 2001, s.6
12 Grafström, Göthberg, Windell, 2008, s.15-27, CSR: företagsansvar i förändring. Liber 
13 http://www.slup.se/default.asp?p_id=377&top_p_id=15 4/4 -2010
14 http://www.bized.co.uk/learn/accounting/management/social/background.htm (Fritt översatt av författarna.) 
hämtat 14/4 2010
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årsredovisningen. EU-kommissionen rekommenderar särskilt större företag att redovisa sina 

strategier, initiativ och resultat samt bra lösningar när det gäller socialt ansvar till olika 

intressenter, gärna på ett ”sätt som allmänheten lätt kan ta till sig”.15 Då det inte finns någon 

lagstiftning angående att redovisa socialt ansvar har olika organisationer tagit fram riktlinjer 

för hur företag ska presentera sina åtaganden och hur dessa ska granskas i redovisningen för 

att öka relevans, värde och jämförbarhet av den information som ges.

1.2 Problemdiskussion 

Allt fler företag väljer idag att i någon form använda sig av social redovisning för att redovisa 

sitt sociala ansvar, vilket har blivit av allt större vikt för dess intressenter. Även om den 

sociala redovisningen är frivillig tillhör det god redovisningssed att låta göra en och därmed 

förväntas företagen redovisa sitt ansvarstagande inom det sociala området som ett 

komplement till den finansiella redovisningen. Att notera är att många företag även låter en 

oberoende part granska den sociala redovisningen för att öka trovärdigheten. I Sverige var 

dock endast 8 procent av alla inlämnade sociala redovisningsrapporter år 2006 granskade av 

en tredje part. Detta kan jämföras med Storbritanniens 36 procent.16  Många av de intressenter 

som investerar i företag prioriterar ett sådant som tar ett stort socialt ansvar, eller till exempel 

engagerar sig i en viss samhällelig fråga som är av vikt för investeraren. Den sociala 

redovisningen blir då central för att locka nya intressenter till företaget. Likväl kräver de som 

investerar i företaget och blir aktieägare, avkastning på sina pengar, och företagets främsta 

syfte är just vinst på detta insatta kapital. 

Ideella och kooperativa organisationer drivs inte av detta vinstsyfte, utan har istället 

allmännytta eller medlemsnytta som syfte med verksamheten. Dessa samhälleliga ändamål 

gör att organisationerna i sig självt, och endast genom att uppfylla sitt syfte tar ett socialt 

ansvar. Men varför och i vilken omfattning redovisar de detta ansvar, som samtidigt kan 

tyckas sammanfalla med verksamhetssyftet? Om det är samhällsnyttan som står i fokus för 

organisationernas ändamål, är det inte då än mer angeläget att samhället kan ta del utav och 

har åtkomst till någon form av redovisning av detta? Vi vill utifrån denna fråga undersöka 

huruvida ideella och kooperativa organisationer använder sig av social redovisning, varför de 

gör detta och i vilken omfattning. 

                                               
15 Grafström, Göthberg, Windell, 2008, s.138-139, CSR: företagsansvar i förändring. Liber
16 Halling Pernilla, 2007, Få hållbarhetsredovisningar i Sverige är bestyrkta. Balans nr. 3/2007
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Samtidigt som kooperativ och ideella organisationer båda finns inom den sociala ekonomin, 

så finns det skillnader mellan dessa. Detta gäller oavsett om kooperativet bedrivs som ideell 

förening eller ekonomisk förening, då ett kooperativ även har medlemsnytta som mål. Att 

kooperativet bedrivs som ideell förening gör endast att medlemsnyttan kombineras med 

samhällsnytta. Det vore intressant att utforska om man utformar den sociala redovisningen 

olika eller om samma riktlinjer och rekommendationer följs? För att få svar på dessa frågor 

undersöker vi hur ett kooperativ och en ideell organisation arbetar med social redovisning och 

om några likheter/skillnader finns mellan dessa.

Då krav på tillförlitlig information ökar från intressenter och kunder ökar även

rekommendationer och riktlinjer för företags sociala redovisning. Frågan är om företagen är 

medvetna om de metoder och riktlinjer som finns för denna typ av redovisning. Hur förhåller 

sig de föreningar vi har valt att undersöka till dessa riktlinjer? 

1.3 Syfte och frågeställning

Anledningen till att vi har valt att undersöka kooperativ och ideella organisationer är att det 

tidigare har skrivits ett flertal uppsatser om social redovisning i företag med vinstsyfte för sina 

aktieägare17. Då organisationernas syfte med verksamheten i sig är en form av socialt ansvar, 

är det intressant att undersöka hur detta sociala ansvar redovisas och varför. Syftet är att 

undersöka hur den sociala redovisningen praktiseras i en ideell organisation och ett 

kooperativ, och mynnar därför ut i följande frågeställning:

I vilken omfattning, hur och varför använder sig Basta Arbetskooperativ och 

Barncancerfonden av social redovisning?

Som nämnts ovan har bland annat intressenterna bidragit till framväxten av social redovisning

och vi anser det därför vara intressant att undersöka organisationer med en annorlunda 

intressentbild, dock finns det fortfarande stora skillnader mellan kooperativ och ideella 

organisationer i många avseenden och vi vill därför även undersöka vilka likheter/skillnader 

som finns i den sociala redovisningen. På grund av detta ämnar vi även i denna studie ta reda 

på denna fråga:

                                               
17 Det finns tidigare studier även gällande kooperativ inom området, dock finner vi dessa vara av mer 
organisatoriskt karaktär.
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Vilka likheter eller skillnader finns mellan kooperativets och den ideella organisationens

sociala redovisning?

1.4 Problemformulering

I vilken omfattning, hur och varför använder sig ett kooperativ och en ideell organisation av 

social redovisning samt vilka likheter/skillnader finns mellan dessa?

1.5 Avgränsning

Social redovisning är ett brett område som kan delas upp i olika delar, vilket gör att en 

avgränsning är nödvändig för att ett bra resultat skall kunna erhållas. I denna studie har vi valt 

att ett redovisningsmässigt perspektiv snarare än ett organisatoriskt. Vi kommer att se till vad 

som redovisas, hur redovisningen sker, och vilka metoder man använder sig av, snarare än 

vad som faktiskt har åstadkommits. Vi kommer att studera social redovisning i 

årsredovisningar och i de fall andra rapporter publicerats, även på dessa. Viktigt att notera är 

avgränsningen från Corporate Social Responsibility, vilket är ett vidare begrepp än social 

redovisning18. Social redovisning som utgår ifrån det sociala ansvaret, är endast en del av 

Corporate Social Responsibility. Vi har valt att endast undersöka en organisation av varje 

kategori. Då vi i huvudsak väljer en kvalitativ ansats skulle det vara alltför tidskrävande med 

intervjuer på flera olika företag. Vidare kan arbetet även bli för omfattande och för 

svåröverskådlig för våra läsare. Det kan också vara svårt att få tid till personliga intervjuer. Vi 

anser i detta fall att den kvalitativa ansatsen ger ett bättre resultat än andra metoder med 

kvantitativ ansats, såsom enkäter, e-post etcetera. 

1.6 Begreppsdefinitioner

Corporate Social Responsibility (socialt ansvarstagande) definieras av EU-kommissionen

som “Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar social och 

miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad 

lagen kräver”19

Socialt ansvarstagande innebär att företag integrerar sociala och miljömässiga principer i sin 

affärsverksamhet samt tar hänsyn till intressenters förväntningar och krav på företaget.20

                                               
18 http://www.bized.co.uk/learn/accounting/management/social/csr.htm hämtat 14/4 2010
19 Löhman och Steinholtz, 2004, Det ansvarsfulla företaget. Falun: Ekerlid förlag
20 SIS 2005, CSR-Socialt ansvarstagande för företag: CSR-Corporate Social Responsibility, Stockholm: SIS 
Förlag AB. SIS handbok 40:2005
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Begreppet innebär även sociala frågor som till exempel arbetsmiljö, mutor, jämställdhet, 

sexuella trakasserier, god affärsetik och att i stort vara en god samhällsmedborgare. 

Hållbarhetsredovisning (sustainability accounting) innebär att redovisa företagets resultat

inom området ”hållbarhet”, det vill säga inom ekonomi, sociala frågor och miljö.21

Social redovisning/rapportering (social accounting/reporting) är den sociala delen av

hållbarhetsredovisningen och den sociala redovisningsprocessen är processen som leder 

fram till det sociala bokslutet.

Holistiskt perspektiv: helhetsperspektiv; man tittar inte på bara en del för sig, utan alla delar 

skapar en helhet.22

Deduktiv ansats23: En deduktiv ansats börjar med existerade teorier inom relevant ämne, 

därefter samlas fakta in och man försöker få dessa förutsägelser i teorierna verifierade i 

empirin. Därefter dras slutsatser utifrån den befintliga teorin.

FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd: är en sammanslutning av närmare 70 

frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård som verkar för etisk och 

professionell insamling.

ISO, International Organization for Standardization: organisation som utvecklar 

internationella standarder, mestadels inom miljöområdet.24

AA1000, Accountability 1000:  är en standard för uppföljning och redovisning av etiskt 

ansvar utvecklad av ISEA (the Institute for Social and Ethical Accountability).25

GRI, Global Reporting Initiative: GRI är det mest erkända och spridda ramverket som finns 

för redovisning och rapportering av hållbarhetsinformation. GRI ger riktlinjer för vad en 

                                               
21 Löhman och Steinholtz, 2004, Det ansvarfulla företaget. Falun:Ekerlid förlag
22 Edvard Befring, 1994, första uppl, Forskningsmetodik och statistik. Studentlitteratur
23 Ibid
24 http://www.iso.org/iso/about.htm hämtat 26/5-2010
25 http://www.msr.se/Documents/publikationer/vagledn/PM_GRI_i_offentlig_upphandling.pdf hämtat 30/5 -
2010
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hållbarhetsredovisning ska innehålla och hur det ska gå till samt vilka indikatorer som ska 

rapporteras.26

RQS, Rainbow Quality System: RQS är ett kvalitetssäkringssystem för brukarstyrda 

organisationer som bedriver rehabilitering för missbrukare. Utvecklingen av RQS 

finansierades med medel från regeringens narkotikasamordnare (Mobilisering mot 

narkotika).27

                                               
26http://www.hallbarhetsportalen.se/OmH%C3%A5llbarhetsportalen/Till%C3%A4mpningar/H%C3%A5llbarhet
sredovisningenligtGRI/tabid/89/Default.aspx hämtat 31/5 2010
27 http://www.rainbowsweden.se/rqs.htm hämtat 31/5 2010
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2. TEORI

I detta kapitel ges en inblick i de teorier vi utgår ifrån i empiri och analys. Kapitlet inleds 

med en kort förklaring på varför vi valt de teorier som presenteras. I slutet återges en 

sammanfattning på teorierna och dessas relevans för vår studie.

Utifrån vår frågeformulering som handlar om i vilken omfattning, hur och varför ett 

kooperativ och en ideell organisation redovisar sitt sociala ansvarstagande krävs i den 

teoretiska referensramen flera teorier. Vi anser att frågan om varför organisationerna använder 

sig av social redovisning främst har möjlighet att besvaras med hjälp av intressent- och 

legitimitetsteorierna. Deloitte & Touche’s checklista28, beskriver omfattningen av det sociala 

ansvarstagandet och gör det samtidigt möjligt att jämföra de båda organisationerna. Dessa tre 

teorier är de grundläggande teorierna för att kunna dra slutsatser utifrån denna uppsats. 

Samtidigt anser vi att det krävs en djupare förståelse för att kooperativet, den ideella 

organisationen och deras verksamhetsmål, samhällsnyttan ska kunna sättas i samband med 

redovisningen av det sociala ansvarstagandet. På grund av detta har vi även valt andra teorier. 

2.1 Den sociala ekonomin

Social ekonomi bygger på människors kraft och vilja att arbeta för gemensamma mål och är 

ett alternativ till privat och offentlig verksamhet. Det vill säga att alla föreningar (ideella som 

ekonomiska), kooperativ, byalag, utvecklingsgrupper, stiftelser och andra liknande 

verksamhetsformer ingår under benämningen social ekonomi.29 Den sociala ekonomin är det 

mänskliga företagandet. Det betyder att den sociala ekonomin sätter människan i centrum. 

Den betonar demokrati, samverkan, solidaritet och rättvisa.30 I en skrift från 1999 definierar 

en arbetsgrupp på Kulturdepartementet den sociala ekonomin på detta sätt:

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga 

ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den 

offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i 

föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den 

                                               
28 Publikationer.tillvaxtverket.se/Download.aspx?ID=1404 hämtat 25/4 2010 s. 17-18
29 http://www.socialekonomi.com/ 6/4 2010
30 Mattsson, Olsson, 2009, s.54, Det mänskliga företagandet, om social ekonomi för 2000-talet. Premiss förlag
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sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta 

drivkraft”.31

Ursprunget till den sociala ekonomin finns på flera håll. Bland annat förverkligades 

drömmarna om stora demokratiskt förvaltade samhällen för sociala utopister som Robert 

Owen och Charles Fourier när vävarna i Rochdale för över 150 år sedan grundade det första 

konsumentkooperativet. Rötterna finns också i de liberala socialreformatoriska strömningar 

som reagerade mot det framväxande industrisamhällets sociala och ekonomiska nöd. Den 

sociala ekonomin grundar sig också på kristen humanism och solidaritet, vilken redan på 

medeltiden tog sig konkreta uttryck i hälsovård och social omsorg. Den sociala ekonomin 

blev ett viktigt inslag i den katolska socialläran, där människor uppmanades att slå sig 

samman i kooperativ och andra organisationer för att trygga sin välfärd och skapa arbete.32

Den omedelbara anledningen till att begreppet social ekonomi idag diskuteras i Sverige är att 

det sedan 1989 varit en officiell term inom EU med en speciell enhet inom EU-kommissionen 

som ansvarar för frågor som definieras som liggande inom ramen för EU:s definition av den 

sociala ekonomin, det vill säga kooperativa, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser. Detta 

ledde till många försök att introducera svenska versioner av begreppet. 33

Social redovisning fungerar utmärkt för organisationer med sociala mål och ekonomisk

verksamhet34. Med ekonomisk verksamhet avses en verksamhet som är fortlöpande och 

affärsmässigt driven35. Frivilliga organisationer, sociala företag, kooperativ med flera har 

under senare tid fått särskild uppmärksamhet i skrifter om socialt ansvar och social 

redovisning. Däremot är social redovisning ett nytt fenomen inom den sociala ekonomin i 

Sverige. Organisationer och företag inom den sociala ekonomin har inte tidigare insett de 

unika fördelarna av att använda social redovisning för att visa att de är demokratiskt styrda 

organisationer med klara sociala mål och syften.36 Några välkända organisationer inom den 

sociala ekonomin i Sverige är exempelvis Rädda barnen, Röda korset, hyresgäströrelsen och 

vuxenskolan inom den ideella sektorn. Inom kooperationen ser vi Bastakooperativet, KF, OK, 

                                               
31 Regeringskansliet, 1999: 10. 
32 Olsson 1994, Den sociala ekonomin. Carlssons Bokförlag 
33 Trädgårdh, Om kooperation och social ekonomi – Röster i ett nordiskt samtal, kooperativ årsbok 2000, 
34 http://www.skoopi.coop/Social%20Redovisning%20slup.pdf 4/4 -2010
35 http://www.bolagsverket.se/informationsmaterial/ideell/15.html hämtat 27/5 2010
36 http://www.skoopi.coop/Social%20Redovisning%20slup.pdf 4/4 -2010
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HSB, Riksbyggen med flera. Internationellt kan vi se till exempel Caritas Tyskland, 

Cooperative group och Credit mutuel. 

Det kooperativa, ideella och sociala företagandet spelar en allt viktigare roll inom EU. Som 

tabell 1 visar finns det finns närmare tolv miljoner medarbetare i två miljoner företag och 

organisationer. Det innebär att vart tionde europeiskt företag finns i den sociala ekonomin, 

vilket är över sex procent av den totala sysselsättningen i Europa. Då är inte frivilligarbete 

inräknat, vilket motsvarar ytterligare några procent. Tre av tio européer arbetar frivilligt. 

Sysselsättningen blir mycket större om vi räknar in frivilligarbetet, där Sverige ligger längst 

fram. Under år 2005 gjorde svenska folket 560 miljoner frivilligtimmar, vilket motsvarar 

300 000 arbetstillfällen på heltid.37

Tabell 138

2.2 Ideella organisationer och kooperativ

Ideell sektor

Vid sidan av det privata företagandet och den offentliga sektorns verksamhet har Sverige även 

en ideell sektor. I Sverige är den föreningsbaserade folkrörelsemodellen kanske ännu det 

absolut vanligast förekommande sättet att organisera idéburen verksamhet. 

Folkrörelsebegreppet kan beskrivas som något av en helig ko i Sverige. Föreställningen är 

starkt förankrad och bär fortfarande på positivt laddade honnörsord som demokrati, öppenhet, 

medlemskap, gemensam handling och bred folklig förankring. Ideella organisationer 

                                               
37 Mattsson, Olsson 2009, s. 38, Det mänskliga företagandet, om social ekonomi för 2000-talet. Premiss förlag
38 Mattsson, Olsson, 2009, s.39-40, Det mänskliga företagandet, om social ekonomi för 2000-talet. Premiss 
förlag, av författarna modifierad tabell

Sysselsättning i social ekonomi år 2006

Sverige EU 

Kooperation 99 000 4,0 milj

Försäkringsbolag 11 000 0,4 milj

Ideell sektor 135 000 7,5 milj

Totalt 245 000 11,9 milj
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representerar en rik variation när det gäller både målsättning och form, och återfinns i alla 

delar av samhället. Internationellt kallas de ideella organisationerna för ”NGO” Non-

Governmental Organisation, eller ”NPO”, NonProfit Organisation. Definitionen fastställer att 

en ideell organisation ska vara: formellt organiserad, privat i förhållande till staten, inte dela 

ut några vinster, självstyrande och frivillig. De ideella organisationerna befinner sig varken 

under statens eller näringslivets kontroll utan drivs av en verksamhetsidé och styrs av ideella 

mål. Denna ideella drivkraft finns personifierad i människor som moder Teresa och Martin 

Luther King.39

Ideella föreningar är den associationsform, som används av de svenska folkrörelserna. Antalet 

ideella organisationer uppgick år 1992 till 200 000. Ideella föreningar omfattar klassiska 

politiska partier, fackliga organisationer, frikyrkor och nykterhetsorganisationer. Många av 

dessa är organisationer som bildades under 1800-talets senare del. Organisationer ur 

miljörörelsen, idrotts- och fritidsverksamheter samt internationellt bistånd är några exempel 

på områden inom vilka det har bildats ideella föreningar i vår tid. I samband med att den 

ideella sektorn på senare tid har vuxit i de flesta västerländska länder har det även kommit 

alltmer litteratur om redovisning i ideella organisationer. Med tanke på sektorns storlek och 

dess betydelse i samhället är det inte förvånande att även ideella organisationers 

redovisningsskyldighet har aktualiserats, dock saknas det associationsrättslig lagstiftning för 

ideella föreningar i vårt samhälle. 40

Kooperation

Kooperation är en form av ekonomisk samverkan vilken oftast bedrivs i form av ekonomiska 

föreningar. Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt 

ansvarstagande. Gemensamt för alla kooperativ är att medlemmarna skall ha nytta av 

medlemskapet genom själva verksamheten, till skillnad från till exempel aktiebolaget där 

nyttan ligger i avkastning av satsat kapital. Kooperation bygger på demokratisk bakgrund - en 

medlem en röst - medan röstetalet i ett aktiebolag avgörs av storleken på det satsade kapitalet. 

Kooperativen kan delas in i fyra olika former, nämligen: konsumentkooperation, där 

medlemmarna har intresse av att tillsammans köpa varor och tjänster (ex: HSB, OKQ8) 

producentkooperation, som består av medlemmar som tillsammans tillverkar och säljer sina 

                                               
39 Gustafson, 2008, s. 22-24, Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Sober Förlag
40 Gustafson, 2008, s.31, Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Sober Förlag 
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produkter (exempelvis: LRF, Lantbrukarnas Riksförbund som äger till exempel Arla, Scan 

och Kungsörnen) arbetskooperation, där medlemmarna ges arbetstillfällen på en specifik ort 

eller kring ett givet projekt (exempelvis: Basta arbetskooperativ) och nya kooperativ, en del i 

det svenska nyföretagandet, där bostadsrättsföreningar och föreningar kring dag- och 

fritidshem svarar för en stor del.41

Kooperationen har anor långt tillbaka och de intentioner människor hade när de startade 

kooperativ var en efterspegling av fackföreningsrörelsens framväxt. Den enskilde 

konsumenten hade svårt att värja sig gentemot den stora handlaren och det fanns 

producentmonopol som behövde brytas.42 Pionjärerna hade en vision om en kooperativ 

utveckling som både handlade om försörja medlemmarna med varor och om att skapa 

sysselsättning för medlemmarna genom egen produktion. 43

”Jag gillar inte maktkoncentration. Av det skälet och några till, anser jag det väldigt 

angeläget att den kooperativt ägda delen av vårt näringsliv ökar.”

Olof Palme i en intervju med Göran Holmberg i tidningen Vi:s första nummer 197044

2.3 GRI och andra riktlinjer/metoder

Global Reporting Initiative (GRI) är en institution bestående av 30 000 nätverk som 

medverkar för att utveckla och sprida globala standarder i hållbarhetsredovisningen. GRI har 

utvecklat ett globalt erkänt system för rapportering och en guide för hur ett företag kan 

redovisa sitt resultat i de tre dimensionerna ekonomi, socialt agerande och miljö.45 Dessa 

riktlinjer är frivilliga och det leder till att företag själva kan välja vilka aspekter de vill ta med 

i redovisningen. GRI arbetar för att ta fram riktlinjer för olika branscher för att kunna 

underlätta jämförelser.46

I DJSGI, Dow Jones Sustainability Group Index, ingår drygt tvåhundra storföretag från 22 

länder, utvalda för att de tillhör den absoluta världstoppen när det gäller miljöstrategi och 

socialt ansvar. Nyckelordet är sustainability, ett begrepp från Brundtland-rapporten som står 

                                               
41 http://www.konsumnord.se/default.asp?id=4998&PTID=&refid=1256 hämtat 14/4 2010
42 Fregidou-Malama, Om kooperation och social ekonomi – Röster i ett nordiskt samtal, kooperativ årsbok 2000,
43 Olsson, 1994, Den sociala ekonomin. Carlssons Bokförlag 
44 Mattsson, Olsson, 2009, s. 23, Det mänskliga företagandet, om social ekonomi för 2000-talet. Premiss förlag
45 RG-Sustainability Reporting Guidelines, G3
46 Flening och Larsson, 2003, Far vill se alla redovisningar! Balans nr 8/9



19

för långsiktigt hållbar utveckling. DJSGI är alltså inget renodlat miljöindex, utan företagen 

bedöms också utifrån långsiktigt socialt och ekonomiskt ansvar.47

2.4 Intressentteorin 

Med intressent menas grupper eller individer som påverkar eller påverkas av företagets 

verksamhet. Det finns direkta och indirekta intressenter. De direkta intressenterna är 

vanligtvis de som tar mest skada om företaget slutar med sin verksamhet. Exempel på direkta 

intressenter kan vara: anställda, aktieägarna, kunder och leverantörer. De indirekta är de som 

har intresse av företagets aktiviteter såsom NGO: s (Non Government Organisations), stat och 

kommun.48 Intressentmodellen förklarar varför företag/organisationer ska ta hänsyn till sin 

omgivning, det vill säga till sina intressenter. Varför vill företagen redovisa socialt ansvar när 

det inte finns lagkrav på det? Skälen är att detta efterfrågas av intressenterna samtidigt som 

företaget får ett gott rykte. Nedan följer en redogörelse för vilka behov och krav de olika 

intressenterna har. Det finns självklart fler intressenter än dessa, men vi har avgränsat oss till 

de grupper vi tycker är relevanta för denna studie.

Kunder

Det primära kravet från kunderna torde vara att flödet av varor och tjänster fungerar.49 Kravet 

från kunderna har på senare år dock blivit större. Kunder vill ha bra kvalité och även kunna 

identifiera sig med produkten och kan genom sin konsumtion visa sin vilja att påverka 

företaget. Det är alltmer vanligt med märkning av varor, till exempel rättvisemärkt mat. Detta 

har lett till ett behov från kundernas sida att företagen lämnar information som visar på hur de 

arbetar och vad de står för. 50

Ägare och investerarmarknaden

Förutom avkastningskrav så spelar numera även etik och moral roll i form av hur företagen 

kontrollerar och redovisar sitt ansvarstagande inför omvärlden.51 Påtryckningar angående 

företagens sociala ansvarstagande kommer från ägare och aktieinnehavare i allt större 

utsträckning. 

Anställda

                                               
47 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3240.ece hämtat 25/4 2010
48 Brown, 2005, The sustainable enterprise – profiting from best practice. London: Kogan Page Limited
49 Andersson, 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, femte uppl. Lund: Studentlitteratur
50 Löhman och Steinholtz, 2003, Det ansvarsfulla företaget. Falun: Ekerlid förlag
51 Brytting, 2003, Företagsetik, andra uppl. Malmö: Liber ekonomi
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Anställda är kanske företagets viktigaste resurs och det har diskuterats länge huruvida dessas 

kompetens ska redovisas i årsredovisningen. För att ett företag ska bli framgångsrikt bör det 

locka till sig kompetenta medarbetare och detta kan göras genom att det skapas meningsfulla 

uppgifter. Sverige har en allmänt hög standard och då grundläggande behov oftast är 

tillfredsställda, söker människor en mening i sitt arbete utöver den ekonomiska 

kompensationen. Många människor vill att deras värderingar och mål ska komma i uttryck på 

sin arbetsplats och därför är företagets mål av stor vikt för de anställda. För att stanna kvar på 

en arbetsplats ställer anställda ofta krav på att företaget ska handla på ett etiskt riktigt sätt. Ett 

sätt för företaget att behålla kompetent personal är att arbeta med socialt ansvar.52

Samhället

Exempel på intressenter här är staten, branschorganisationer, påtryckargrupper, 

fackföreningar och media.53 Media har blivit en alltmer betydelsefull intressent för företagen. 

I och med granskningar som media genomför stärks eller försvagas varumärket, vilket 

påverkar kundernas köpbeslut. Skandaler uppdagas alltmer av media idag och det rapporteras 

snabbt om företagen beter sig på ett icke-ansvarsfullt sätt. Andra påtryckargrupper, såsom 

frivilligorganisationer som jobbar för företagens sociala ansvar, kan påverka varumärket. 

Exempel på en sådan organisation är Föreningen för Rättvisemärkt Sverige, som vill främja 

försäljning av produkter där personalens mänskliga rättigheter premieras. Ett annat exempel 

är SwedWatch som bl.a. undersöker företag där det finns anledning att befara sociala - eller 

miljömässiga missförhållanden.54

2.5 Legitimitetsteorin 

”Organisations seek to establish congruence between the social values associated with or 

implied by their activities and the norms of acceptable behaviour in the larger social system 

in which they are a part. In so far as these two value systems are congruent we can speak of 

organisational legitimacy. When an actual or potential disparity exists between the two value 

systems there will exist a threat to organisational legitimacy.”55

Legitimitet kan ses som en resurs som ett företag måste få från omgivningen för att kunna 

överleva. Detta kan liknas vid resursen pengar som företaget måste få in för att kunna 

                                               
52 Löhman och Steinholtz, 2003, Det ansvarsfulla företaget. Falun: Ekerlid förlag
53 Andersson, 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, femte uppl. Lund: Studentlitteratur
54 Löhman och Steinholtz, 2003, Det ansvarsfulla företaget. Falun: Ekerlid förlag
55 Tilling, 2004, Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental Accounting. Flinders University, 
South Australia. Tilling hänvisar till Matthews, 1993 s. 350.
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överleva. Dock är legitimitet ingen materiell resurs och för att beskriva legitimitetsteorin på 

ett bra sätt måste de viktigaste intressenterna beaktas. Dessa påverkar på något sätt de kritiska 

resurserna som krävs för företagets etablering, tillväxt och överlevnad. Tilling identifierar fyra 

kritiska intressenter för organisationen.

Tabell 2
Intressent Resurser under kontroll
(1) Staten Kontrakt, statsbidrag, lagstiftning, 

bestämmelser, skatt (observera att de 

sistnämnda kan vara positiva eller negativa 

beroende på hur de genomförs)

(2) Allmänheten Kundstöd, stöd i form av samhällsintresse, 

arbetskraft

(3) Finansiella marknaden Investeringar

(4) Media Få ”direkta resurser”; men kan ha stort 

inflytande på besluten som tas av 

intressenterna (2) & (3) om inte även (1)

Vidare menar Tilling att ett företags legitimitet kan befinna sig i fyra olika faser; 

1. Etablera legitimitet

Den första fasen representeras av den tidiga utvecklingen i företagets utveckling och 

tenderar att handla om frågor såsom kompetens i företaget, speciellt den finansiella. 

Företaget ska dock vara medvetet om standarder i samhället vad gäller kvalitet och 

professionalism.

2. Bibehålla legitimitet

Den här fasen förväntas majoriteten av företag arbeta i. Den inkluderar för det första ett 

pågående arbete för att visa och bestyrka att allt går bra, och för det andra att förutspå och 

förebygga eventuella hot mot företagets legitimitet. Att bibehålla sin legitimitet är inte så 

lätt som det låter. Det är ett dynamiskt begrepp och det gäller att företaget 

uppmärksammar omgivningen och anpassar sig till denna.

3. Utvidga legitimitet

Den tredje fasen blir aktuell när företaget till exempel ger sig in på en ny marknad

eller ändrar sitt förhållningssätt till nuvarande marknad. I dessa fall kan företaget

behöva utvidga sin legitimitet för att vinna förtroendet från potentiella

intressenter.

4. Försvara legitimitet
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En intern eller extern incident kan hota företagets legitimitet, vilket leder till att företag 

sätter in åtgärder för att försvara sin legitimitet. Denna fas har uppmärksammats mest 

inom redovisningsforskningen, där undersökningar har gjorts om förhållanden mellan 

incidenter och social- och miljöredovisning. Tilling refererar till Deegan et al som har fem 

stora incidenter (bl.a. Exxon Valdez oljeutsläppet56) för att se hur deras påverkan varit på 

innehållet i årsredovisningarna av närrelaterade företag. Resultatet styrker 

legitimitetsteorin och företagen tenderar att ändra sin redovisning efter såna händelser. 

Detta skedde i att företagen upprättade sociala rapporter för att förebygga att såna 

händelser skulle påverka företagets ”image” på ett negativt sätt.  

2.6 Förhållandet mellan intressent- och legitimitetsteorin

Intressent- och legitimitetsteorin är verktyg för att förklara varför företag ska ta ett större 

socialt och etiskt ansvar. Dessa teorier förklarar även varför företag redovisar

miljö- och samhällsrelaterad information.57 . De kompletterar och överlappar varandra. 

Företagsledningen ser redovisningen som ett verktyg för att uppfylla de olika intressenternas 

informationsbehov och på så sätt legitimeras verksamhetens aktiviteter. Legitimitetsteorin 

förklarar alltså olika strategier för företagen för att vinna legitimitet hos olika intressenter.58

2.7 Mål-medel-matris

De vinstdrivande organisationernas mål är att generera vinst och deras medel för att nå det 

målet är att bedriva en verksamhet. För de icke-vinstdrivande organisationerna är förhållandet 

det omvända. Deras mål är att bedriva verksamhet utifrån en idé som finns uttalad i det 

uppdrag organisationen har. Pengar är endast ett medel för att uppnå organisationens mål.59

Figur 160

Vinstdrivande Icke-vinstdrivande

Mål Pengar Verksamhet

Medel Verksamhet Pengar

                                               
56 Exxon Valdez är ett av de största oljeutsläppen i världen. Fartygen Exxon Valdez gick på grund utanför 
Alaskas kust och släppte ut över 10.9 gallon råolja i havet.
57 Tilling, 2004, Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental Accounting. Flinders University, 
South Australia
58 Ljungdahl, 1999, Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag – praxis, begrepp, orsaker. Lund: Lund 
University Press 
59 Gustafson, 2008, s.26, Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Sober Förlag
60 Gustafson, 2008, s.26 figur 2:1 Mål-medel-matris, Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Sober 
Förlag
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Organisationerna erhåller pengar men även andra resurser som materiella gåvor och ideellt 

arbete och dessa resurser utgör medel för att organisationerna ska uppnå sina

verksamhetsmål.61

2.8 Lagkrav

Årsredovisningslagen (1995:1554)

I årsredovisningslagens 6 kap. om förvaltningsberättelse och finansieringsanalys (1 §) står att 

”förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 

företagets verksamhet, ställning och resultat.” Här nämns också att upplysningar skall lämnas 

gällande; ”förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, 

ställning och resultat.” Även risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför och 

händelser som är av väsentlig betydelse för företaget skall finnas med i 

förvaltningsberättelsen.

2.9 Checklista för att upprätta och utvärdera frivilliga redovisningar

Deloitte & Touche följer sedan 1993 de frivilliga redovisningarnas utveckling. Den checklista 

de använder sig av är ett verktyg för att utveckla och utvärdera informationen i dessa 

redovisningar. Checklistan kommer ursprungligen ifrån de kriterier som tagits fram av United 

Nations Environment Programme (UNEP/Sustainability). Den revideras varje år tillsammans 

med representanter från svenskt näringsliv och offentlig verksamhet. Syftet är att varje år ha 

möjlighet att ta fram och erbjuda en checklista som ser till både marknadens krav och 

förväntningarna på den kompletterande informationen i årsredovisningarna. De 

rekommendationer som finns avseende miljö-, etiska-, och sociala redovisningar som 

exempelvis GRI, Dow Jones Sustainability Index och AA1000 använder man sig också av. 

Viktigt att påpeka är att det inte är nivån eller kvaliteten i miljö, etiskt och socialt arbete som 

granskas utan istället hur utvecklad informationen kring dessa områden är och förekomsten av 

denna.

De nivåer man använder sig av i checklistan är:

Miniminivå som endast följer lagstiftade krav

nivå 1 som ger en övergripande information

                                               
61 Gustafson, 2008, s.26-27, Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Sober Förlag
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nivå 2 som ger övergripande och viss detaljerad information 

nivå 3 som ger övergripande och detaljerad information

De sju informationsområdena som man söker efter i redovisningarna

är:

– Beskrivning av förutsättningarna för redovisningens upprättande

– Beskrivning av verksamhetens miljöförhållanden, etik och sociala förhållanden.

--Beskrivning av ledning och intern kontroll avseende miljö, etik

och sociala förhållanden

_ Data och räkenskaper avseende miljö, etik och sociala

Förhållanden

_ Information om ekonomi/verksamhetsutveckling

_ Beskrivning av verksamheten och dess omvärld

_ Fokusering på redovisningens helhetsintryck, t ex med avseende

på läsbarhet/tydlighet

De sju kriterierna granskas från miniminivå och uppåt och byggs på med nya kriterier för 

varje nivå, mer avancerade krav ju högre nivå. På nivå tre krävs utvecklade och avancerade 

resonemang kring företagens etiska, miljömässiga och sociala agerande. Det ska t ex finnas 

resonemang i årsberättelsen kring de val av övergripande strategiska mål företaget har gjort 

för de etiska och sociala frågorna. Det ska finnas information om vilka väsentligare frågor och 

framåtriktade strategier, åtgärder eller program som prioriteras avseende etik och socialt 

ansvarstagande och om det förväntade utfallet av dessa. En uppföljning av de tidigare målen, 

kortsiktiga som långsiktiga ska finnas med och en beskrivning av viktigare åtgärder som 

vidtagits under året avseende etik och socialt ansvarstagande.62

2.10 Typologi över svenska föreningar

Verksamheten i ideella föreningar kan vara icke-ekonomisk eller ekonomisk och de 

medlemsintressen som ska tas till vara kan vara ideella eller ekonomiska. De föreningar som 

främjar ideella intressen genom icke-ekonomisk verksamhet kallas ofta rent ideella 

föreningar. Detta leder till en tvådimensionell klassificering som illustreras i en typologi över 

svenska föreningar i figuren nedan.63

                                               
62 Publikationer.tillvaxtverket.se/Download.aspx?ID=1404 hämtat 25/4 2010 s. 17-18
63 Gustafson, 2008, s.32, Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Sober Förlag
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Figur 264

En förening som både bedriver ekonomisk verksamhet och främjar medlemmarnas 

ekonomiska intresse är ingen ideell förening utan en ekonomisk förening. Alltså är den ideella 

föreningen en förening som inte kombinerar sin ekonomiska verksamhet med syftet att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen.65

2.11 Relevans

Teorin om den sociala ekonomin hjälper oss förstå att det är människan som ligger i centrum.

I alla föreningar är det aktiva människor som drivs utav ett gemensamt mål. Deras 

prestationer kan styras på olika sätt och ett sätt att styra social redovisning på är bland annat 

med hjälp av riktlinjer framtagna av GRI. För att förstå varför ideella föreningar beter sig på 

ett visst sätt kan det vara av vikt att ta hänsyn till vilka intressenter företagen har och därav 

följer intressentteorin. Denna kompletteras sedan med legitimitetsteorin som i sin tur visar 

vilka incitament de olika intressenterna har för ett aktivt deltagande. Tillsammans målar dessa 

(intressent- och legitimitetsteorin) upp en bild av varför företagen ska ta större ansvar ur ett 

socialt samt etiskt perspektiv. Teorin om lagkrav finns beskriven för att ge läsaren kunskap 

om vilka juridiska skyldigheter företag/organisationer har gällande social redovisning och 

checklistan klargör sedan i vilken utsträckning dessa gäller. Checklistan gör det också enklare 

med en analys av likheter och skillnader det råder mellan de organisationer vi valt att 

undersöka. Slutligen följer en typologi över olika svenska föreningar för att visa huruvida 

ideella föreningar främjar sina medlemmars ekonomiska intressen. Alla dessa delar har i syfte 

att tillsammans lyfta fram de viktiga aspekterna man bör ta hänsyn till och ha kunskap om när 

man läser om social redovisning. 

                                               
64 Ibid
65 Gustafson, 2008, s.32, Redovisning och kontroll av ideell verksamhet. Sober Förlag
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3. METOD

Detta kapitel beskriver vilka metoder som har använts för att samla in data. Forskningsansats 

och tillvägagångssätt beskrivs i detalj med en diskussion kring dess validitet och reliabilitet. 

Kapitlet avslutas med källkritik. 

3.1 Val av företag och angreppssätt

Då studiens syfte är att undersöka hur kooperativ och ideella organisationer redovisar sitt 

sociala ansvarstagande har vi valt att jämföra Basta i Nykvarn och Barncancerfonden i 

Stockholm. Intervjuerna har genomförts med Lars Svedin, ordförande i företagsledningen på 

Basta den 29 april 2010 och Anne Bergsten Leach, marknadsansvarig på Barncancerfonden

den 5 maj 2010. Studien har utförts med hjälp av kvalitativ metod. Då detta ämne innehåller 

en del ”mjuka” variabler ansågs en kvalitativ metod vara en lämplig ansats. Dock värvas detta 

med en litteraturstudie som åsyftar till att förse läsaren med tidigare siffror hämtade ur 

årsredovisningen och andra rapporter, som ligger till grund för de jämförande analyserna. 

Samtliga delar har betraktats ur ett holistiskt perspektiv ur en deduktiv ansats; därmed blir 

avsikten att studera detta ur ett helhetsperspektiv samt utgå från befintliga teorier som 

förankras teoretiskt. 

3.2 Datainsamlingsmetoder

Val av metoder för datainsamling har skett genom litteraturforskning via böcker, artiklar, 

Internetsidor och besöksintervjuer. Vi har strävat efter att hitta så nytt material som möjligt 

för att kunna analysera på ett tillförlitligt sätt. Besöksintervjuerna är bokade i tid och 

respondenterna har fått ta del av frågorna (se bilaga 1) via mail ett par dagar innan intervjun. 

Detta för att ge dem tid att förbereda sig och för att få en trevlig intervju i ”berättarstil”, vilket 

var uppskattat hos båda organisationerna. Frågorna har även formulerats så att de inte var 

ledande; respondenten ges möjlighet att svara med egna ord.

Primärdata är det utredaren samlat in och består av intervjumaterialet, årsredovisningar och 

annat material såsom olika rapporter där man redovisar socialt ansvar.

Sekundärdata är det material som är insamlat av andra och består av bland annat böcker, 

Internetsidor och databaser. I vårt arbete använder vi oss av primärdata, vilken ligger till 

grund för vår analys och slutsats. Sekundärdata har använts till att finna befintliga teorier 

inom ämnet och givetvis till att utöka vår kunskap inom social redovisning.



27

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt

Presentationen av de data vi fått har delats upp i rubriker baserade på intervjufrågorna. Vi 

valde att ha samma namn på rubrikerna i empirin när det gäller båda organisationerna för att i 

analysen kunna jämföra dem på ett lättöverskådligt sätt. Vi har även haft teorierna i åtanke när 

vi bestämt rubrikerna i empirin, för att kunna koppla till de teorier vi har valt När det gäller 

information från årsredovisningar och andra rapporter har denna information bakats in i texten 

eller presenterats i form av diagram. 

Analysen har gjorts separat för varje aktörsgrupp för att sedan följas av en jämförande analys. 

Först analyserar vi varför en social redovisning behövs, hur aktörsgrupperna ser på social 

redovisning och varför de tycker eller agerar som de gör. I den jämförande analysen utgår vi 

från Deloitte & Touche’s checklista (se avsnitt 2.9) och visar likheter/skillnader på de olika 

delarna i den sociala redovisningen i företagen. Utifrån detta så presenteras slutsatser och våra 

egna reflektioner. 

3.4 Validitet

Validitet innebär i vilken utsträckning undersökningen mäter det den avser att undersöka. Den 

undersökning som baseras på intervjuer ämnar ge djupare insikt i ämnet. Även den som 

intervjuas är av stor betydelse då denne ansvarar för vilken typ av information som delges och 

på vilket sätt. Av denna anledning är det viktigt att rätt person intervjuas så att respondenten 

erhåller den efterfrågade informationen.66 I denna ansats kontaktades personerna i respektive 

företag i god tid och bokades i god tid för intervju för att säkerställa att både tid och 

engagemang fanns för deltagandet. Detta innebär att en högre validitet nås. 

3.5 Reliabilitet

Reliabilitet rör undersökningens tillförlitlighet. Ett sätt att testa denna på är att jämföra 

resultaten av flera undersökningar av samma ämne; i de fall där samma resultat erhålls är 

reliabiliteten hög. Reliabiliteten är beroende av den mänskliga faktorn och därmed kan 

respondenterna påverkas av oväntade faktorer såsom buller, telefonsamtal med mera som 

uppstår under intervjuns gång.67 Andra faktorer som påverkar är engagemang eller brist på 

intresse för ämnet hos respondenter, dock har hänsyn till detta tagits då intervjuerna varit i 

förväg planerade och respondenterna har getts tillfälle att avstå ifrån att delta. Vidare är det 

                                               
66 Befring, Edvard (1994), Forskningsmetodik och statistik, första uppl. Studentlitteratur
67 Ibid
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väsentligt att tolka den givna informationen ur ett objektivt perspektiv, vilket innebär att man 

försöker förstå vad respondenten har menat med sina svar. Denna förståelse av 

respondenternas svar har eftersträvats genom att material och information från Bastas 

respektive Barncancerfondens hemsidor gåtts igenom som förberedelse inför intervjuerna. 

Genom att intervjuerna med respondenternas tillåtelse spelats in med hjälp av mobiltelefoner 

har möjlighet funnits att lyssna på dessa fler gånger istället för att tolka informationen utifrån 

anteckningar. Detta underlättar tolkningen av respondenternas svar och gör att missförstånd 

undviks. I framställningen av intervjuerna har löpande text varvats med utvalda citat för en 

ökad förståelse för vad respondenterna har menat.

3.6 Källkritik

Respondenterna har fått ta del av frågorna ett par dagar innan besöksintervjuerna. Detta var 

enligt önskemål från personerna som intervjuades och därmed uppkom en risk att de planerar 

hur de ska svara till sin fördel. Vi var medvetna om detta, men vi ansåg att detta var en 

lämplig åtgärd då deras egen förberedelse inför intervjun skulle leda till en avslappnande 

intervju i ”berättarstil” från respondentens sida, samtidigt som vi kunde komma med 

följdfrågor. Det var också en fördel att de förberedde sig därför att vi fick ta del av 

information, såsom årsredovisningar, förvaltningsberättelser och diverse rapporter. När det 

gäller sekundärdata, speciellt i form av sökningar på Internet, har vi eftersträvat att hitta 

uppdaterat material. Vidare har vi i vår forskning premierat böcker av erkända författare 

framför annat material, såsom internetsidor, för att öka trovärdigheten i vår studie.
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4. EMPIRI
Detta avsnitt inleds med en presentation av företagen vi har undersökt, för att därefter återge 

de resultat vi har fått. Presentationen av resultat har återgetts på ett likartat sätt för båda 

organisationerna.

4.1 Barncancerfonden

1982 bildades en gemensam nationell organisation för forskning, information, utbildning och 

samhällsfrågor kring cancerdrabbade barn – Barncancerfonden.

Barncancerfondens ändamål är att samla in medel för att förebygga och bekämpa 

cancersjukdomar hos barn och att arbeta för en bättre vård- och livssituation för 

cancerdrabbade barn och deras familjer. Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av 

gåvor från företag och privatpersoner och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller 

landsting. I dryga 25 år som Barncancerfonden har funnits har de bidragit med närmare en 

miljard kronor till barncancerforskningen och överlevnadssiffrorna har ökat. Idag överlever 

tre av fyra barn sin cancersjukdom.68 Den direkta kontakten med cancerdrabbade barn och 

föräldrar sker genom sex regionala barncancerföreningar, som tillsammans med 

Barncancerfonden kan arbeta effektivt både med direkta insatser på lokal nivå och med 

övergripande frågor inom forskning, vård och utbildning samt information.69

4.1.2 Synen på det sociala ansvarstagandet

Barncancerfonden ser på sitt sociala ansvarstagande som att det är just detta deras 

organisation går ut på, att ta socialt ansvar. ”Vår organisation är ju sådan, det kanske är helt 

annorlunda från ett helt vanligt vinstdrivande företag där det sociala kanske kommer vid 

sidan av men det här är ju vår uppgift, så vi har ju bara det” säger Anne Leach Bergsten 

ansvarig för insamling och marknad på Barncancerfonden. Deras verksamhet går ut på att

hjälpa de drabbade barnen, där den största delen av insamlade medel går till att finansiera 

forskning. Främst detta är Barncancerfondens sociala ansvarstagande, men de arbetar även 

med information, vård och utbildning till de drabbade barnen med familjer. Syftet med 

redovisning av det sociala ansvarstagandet är hos Barncancerfonden att de vill berätta vad de 

gör för pengarna de får, detta för att vinna mer marknad. ”Vi vill tala om hur vår organisation 

ser ut och skapa trovärdighet hos dem som ger oss pengar” säger Bergsten. Det är även 

                                               
68 http://barncancerfonden.se/Om-oss/Verksamhet/Historik/ 4/5 2010
69 http://barncancerfonden.se/Om-oss/ 4/5 2010
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viktigt för barncancerfonden att ge tillbaka något till dem som ger pengar till verksamheten 

och att man beskriver hur de kommer deras ändamål till godo säger hon.

4.1.3 Redovisningen av det sociala ansvarstagandet

Barncancerfondens redovisning av det sociala ansvarstagandet finns främst i 

verksamhetsberättelsen (se bilaga 3). Här samlas information gällande det som anses vara 

relevant för Barncancerfondens intressenter och här skrivs allt ifrån om hur en familj ges stöd 

när ett barn drabbas, till vart de insamlade medlen kommer ifrån (exempelvis testamenten och 

Svenska PostkodLotteriet). Barncancerfonden verkställer sin verksamhetsberättelse utifrån 

den verksamhetsplan som finns för året. Här beskrivs vad man gör med pengarna man får in, 

hur de kommer verksamheten till gagn, de utmaningar som finns inom området och de 

resultat man har uppnått. Det finns också information om Barncancerfonden ur olika 

perspektiv, bland annat ur ett medialt perspektiv och hur man arbetar med böcker och andra 

skrifter. Barncancerfondens roll i samhället skrivs det om i förvaltningsberättelsen, och varför 

den forskning som bedrivs är viktig. Förutom denna information gällande verksamheten idag 

finns även ett avsnitt om framtiden och vilka mål som finns för denna. Bland annat står att 

läsa om nya målgrupper, insamlingskoncept och nya kampanjer. Det talas också om den 

nationella cancerplanen. Det finns både hårda och mjuka fakta, där det bland annat finns 

grafer och diagram över hur pengarna fördelas i verksamheten, både kostnader och intäkter.

(se bild 1 nedan).

Bild 
170

                                               
70 http://www.barncancerfonden.se/Global/Dokument-Fonden/Om%20oss/BCF2008.pdf 
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Information om fondens förmögenhet och tillväxt finns också att tillgå och i 

förvaltningsberättelsen har Barncancerfonden gjort ett sammandrag över hur de fem senaste 

åren har sett ut. (se bilaga 3) Fakta gällande Barncancerfondens kapitalförvaltning finns med 

och är uppdelad på olika kategorier, exempelvis svenska aktier, industriföretag, hälsoföretag 

etc. Här finns även riktlinjer för kapitalförvaltningen. 

Barncancerfondens förvaltningsberättelse är mycket omfattande och utgör den större delen av 

årsredovisningen. Barncancerfonden har inga separata dokument där man endast redovisar det 

sociala ansvarstagandet. Däremot har de andra typer utav skrifter som ingår i deras 

informationsuppdrag, men som mer handlar om rena faktauppgifter gällande sjukdomen 

snarare än om deras arbete. Bifogad till årsredovisningen finns dock fakta om policy- och 

styrdokument, vilket utgör en del av den sociala redovisningen trots att den inte ingår i 

förvaltningsberättelsen.

4.1.4 Intressenter och deras behov

Barncancerfondens intressenter är många, det är bidragsgivarna, men även de som erhåller 

bidragen. ”Vi har många olika intressentgrupper, vi har kartlagt det ganska nyligen och det 

är ju enorma mängder människor både inom vården och inom forskningen, de som faktiskt 

nyttjar våra pengar och de vi vill ha pengar av” säger Bergsten. Barncancerfonden för dialog 

med de bidragsgivande företagen, men inget som direkt påverkar den sociala redovisningen. 

Dock försöker de anpassa sig och ändra innehåll om det är något som efterfrågas. Anne Leach 

Bergsten berättar också att det många gånger görs grundliga undersökningar när företag söker 

någon partner, där man granskar organisationen med tillhörande redovisning. 

4.1.5 Vilka jobbar med den sociala redovisningen i organisationen?

Hos Barncancerfonden är det inte ekonomerna som sköter den sociala redovisningen, utan det 

är informatörer som tillsammans sätter ihop informationen i verksamhetsberättelsen. De har 

hjälp av ett konsultföretag som är specialiserade på årsredovisningar och hur de bör utformas 

och ges ut. 

4.1.6 Lagkrav och granskning

Barncancerfonden granskas av svensk insamlingskontroll, då de innehar ett så kallat 90-

konto. Här kontrolleras att maximalt 25 procent av intäkterna går till annat än själva 

verksamhetsmålet. Barncancerfonden ligger i dagsläget på 13-14 procent. I februari 2007 
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initierade regeringen ett arbete för att ta fram en nationell cancerplan. Man lyfte i detta arbete 

fram olika områden som ansågs vara viktiga för utvecklingen av cancervården. 

Barncancerfonden beskriver i sin förvaltningsberättelse hur man arbetar efter dessa 

rekommendationer och vad man gör för att främja de olika områdena71.

De är med i organisationen Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), vilka har tagit 

fram den så kallade ”frikoden” som handlar om transparens inför givare och företag som vill 

engagera sig i dessa organisationer. Alla medlemmar följer riktlinjerna, som handlar om hur 

man redovisar information eller siffror på hemsidor eller hur arbetet går till och hur man 

arbetar med olika frågor. Från och med 2009 års årsredovisning kommer detta att vara en del 

av Barncancerfondens sociala redovisning (se bilaga 3).

4.1.7 Vikten av social redovisning i Barncancerfonden i jämförelse med företag 

vilka endast har vinstsyfte

Anne Leach Bergsten tror att det är viktigare för organisationer med samhällsnytta, som 

Barncancerfonden, att redovisa det sociala ansvarstagandet än för vinstdrivande företag. Hon 

beskriver att de söker företag som är socialt engagerade eller vill bli det, och att de många 

gånger får rabatterade priser i större utsträckning än ett vanligt vinstdrivande företag. 

Rabatterna fås exempelvis vid olika former pr, och Barncancerfonden har bland annat betalat 

ett lägre pris för att visa deras senaste tv-reklam. Bergsten anser att det är viktigt för 

Barncancerfonden att redovisa det arbete som görs, då hela förtroendet handlar om att 

redovisa vad de gör för givarnas pengar. De får varken bidrag från stat, kommun eller 

landsting utan allt finansieras via privatpersoner och företag. Bergsten anser det då vara 

väldigt viktigt att de använder pengarna på rätt sätt och till rätt saker.

4.1.8 Framtiden

I framtiden tror Bergsten att det sociala arbetet i redovisningen kommer att utvecklas mer. Det 

är dock ingenting som Barncancerfonden har tagit beslut om. Samtidigt påpekar hon att det 

egentligen går att redovisa vad som helst och hur mycket som helst, men att det handlar om 

vad som är intressant och relevant. I framtiden tror Bergsten att den sociala redovisningen i 

stort kommer att bli allt viktigare. Hon säger att många anställda tycker att det är viktigt att 

arbetsplatsen gör något gott. ”Kanske beror det på att man vet mer idag och får så mycket 

information från alla möjliga håll och den påverkan som det har på oss” säger hon. Många 
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ungdomar kontaktar idag barncancerfonden för att erbjuda hjälp på olika sätt, bland annat via 

de UF-företag (unga företagare) som startas i vissa gymnasieskolor som en del av 

utbildningen. Bergsten tror att ungdomar idag anser det vara viktigt med detta sociala ansvar.

När det gäller framtiden vill Barncancerfonden alltid förbättra sig, de ser det som en utmaning 

att hela tiden bli mer tillgängliga och att det ska bli enklare för människor att skänka bidrag 

till dem. De jobbar hårt med att kunna återkoppla till de resultat som uppnåtts. ”Vi säger att vi 

inte är nöjda förrän alla barnen överlever” säger Bergsten. Inför framtiden har 

Barncancerfonden pratat om att verksamhetsplanen i större utsträckning borde speglas i 

verksamhetsberättelsen, vilket den inte riktigt gör idag. I verksamhetsplanen finns sociala mål 

även för de anställda, dvs. interna sociala mål, exempelvis majoritet anställda och 

kompetensutveckling med mera. 

4.2 Basta Arbetskooperativ

Basta startades 1994 i Nykvarn och har idag ca 100 medarbetare. Målet var att rehabilitera 

människor som under långa tider hade varit borta från arbetslivet, på grund av

missbruksproblem och/eller kriminalitet.72 Tanken var att de som arbetade på Basta skulle 

påbörja en rehabilitering genom att driva ett kommersiellt framgångsrikt företag. Det visade 

sig vara hållbart och idag har företaget expanderat och utvecklats till en koncern med Basta i 

Nykvarn som moderföretag. Bastas sätt att hitta innovativa vägar till arbetsmarknaden för 

människor som tidigare stått långt ifrån arbete, har uppmärksammats både av den privata och

av den offentliga sektorn. Basta har deltagit i seminarier och arbetsgrupper och erbjuder även 

seminarier för de intresserade. 2001 startade Basta en speciell Yrkes- och 

Entreprenörsutbildning, (YES). Olika åldrar söker sig till YES, bland annat de som hoppat av 

gymnasiet i tidig ålder och vuxna som av olika skäl inte kommit in, eller hamnat utanför 

arbetsmarknaden. Detta har visat sig ge ett exceptionellt bra resultat och många som har gått 

utbildningen fortsätter sina studier eller får ett arbete. 

Det praktiska tillvägagångssättet på Basta är att man får gå som lärling på en arbetsplats under 

ett års tid. Under denna tid finns en fadder tillgänglig, som kan svara på personliga frågor. Det 

är en prövotid på tre månader och efter den tiden får önskemål ges angående vad man vill 

arbeta med. I mån av ledig plats får byte av arbetsplats ske. Basta tar bara betalt för första 
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året. Dock finns det en möjlighet att stanna kvar efter första året och istället bidra som 

medarbetare genom arbete till sin egen försörjning på Basta.

4.2.2 Vilka jobbar med den sociala redovisningen i företaget?

Bastas rehabiliteringschef ansvarar för att kvalitetssäkringssystemet (RQS) som används inom 

Basta fungerar. RQS:en har utvecklats inom Rainbow Sweden som är en sammanslutning av 

självständiga klientorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social 

utslagning. 73 Lars Svedin som är ekonomichef på Basta, arbetar med den traditionella 

redovisningen och arbetar ibland även med samhällsekonomiska siffror. Detta sköts utifrån de 

traditionella befattningarna och är starkt integrerat i den löpande verksamheten. 

4.2.3 Intressenter och deras behov

De primära intressenterna inom kundgruppen är kriminalvården och socialtjänsten, men även 

privatkunder och företag. Intressenter i övrigt är de personer som är under rehabilitering. 

Dialoger genomförs regelbundet med medarbetarna och även med socialtjänsten för att ta reda 

på om utfallet blivit vad de tänkt sig. Genom Bastas RQS kan sådan information tas fram och 

redovisas genom samtal och med statistik. Bastas kunder har behov av denna information och 

Lars Svedin berättar att de har ramavtal med ungefär 100 kommuner, vilket betyder att de vid 

varje upphandling måste redovisa Bastas framgång och hur de arbetar. Den utbildning som 

Basta bedriver, YES-utbildningen, ligger inom offentlig sektor och där sker återföring och 

återkoppling i form av betygssystem. 

4.2.4 Synen på det sociala ansvarstagandet

På Basta anser man att affärsidén är ett socialt ansvarstagande i sig. Basta arbetar med 

människor som står utanför samhället på olika sätt. Förutom arbetet med före detta 

missbrukare så handlar det bland annat om att jobba med ungdomar som hoppat av, inte klarar 

av, eller som inte kommit in på gymnasiet. Basta arbetar även med flyktingar från 

Mellanöstern, främst Irak, som har yrkesutbildningar men inte kommer in på 

arbetsmarknaden. Eventuellt kommer man att anordna en utbildning till fastighetsskötare och 

då är det tänkt att ta in folk från Hovsjö i Södertälje. Samtidigt som detta minskar 

arbetslösheten i ett område med hög arbetslöshet så höjs nivån på standarden i lägenheterna. 

Basta ska eventuellt även arbeta med ankommande flyktingbarn, främst tonåringar. Alla dessa

aktiviteter genomsyras av socialt ansvarstagande, anser Svedin. ”Om man jämför med ett 
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vanligt aktiebolag kanske de vill ha större aktieutdelning och åsidosätter exempelvis lite av 

miljömålet för att uppnå detta, vi kan ju inte rubba på det sociala målet” säger Svedin. Detta 

motiverar han med att om de inte satsar på rehabiliteringen får de heller inga kunder, vilket 

innebär att målen, som är vinst kombinerat med bra rehabilitering, går hand i hand.

Regelbundet återförs information till kunderna genom samtal och statistik som tas fram via 

RQS:en och vid upphandlingar med till exempel Socialtjänsten redovisas information om 

medarbetarnas rehabilitering och resultat. ”När man jobbar med social redovisning så är det 

kvalitetssäkring det handlar om, det är anständigt att se vad kunden vill eller tycker”, säger 

Svedin. Vidare anser han att redovisningen av det sociala ansvarstagandet kan vara ett 

marknadsföringsinstrument, det vill säga ett konkurrensmedel. 

4.2.5 Redovisningen av det sociala ansvarstagandet

Bastas sociala redovisning är uppdelad på flera olika dokument. I Bastas koncernredovisning 

finns grundläggande, kortfattad information om verksamheten, vad denna går ut på och dess 

olika delar. I förvaltningsberättelsen (se bilaga 4) finns information om RQS:en, Bastas 

kvalitetssäkringssystem och även om Bastas omvärld, kontakter utomlands och deras EU-

arbete, där de varit involverade i flertalet projekt. Här nämns också planer man på Basta har 

inför framtiden. Den största delen av den sociala redovisningen finns i andra dokument än 

koncernredovisningen, vilka finns tillgängliga på Bastas hemsida. Dessa dokument har en

avancerad karaktär och innehåller djupgående beskrivningar av vad Basta är och vad de gör.

Det finns även information om hur idén om ett kooperativ som vänder sig till missbrukare 

uppkom och annan information om exempelvis narkotikamissbruk och vad detta innebär. 

Ett socioekonomiskt bokslut finns tillgängligt (se bilaga 4), vilket utgår ifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. I detta kan man ta del av statistik och diagram över bland 

annat rehabiliteringsinvesteringar, avkastning och pay-off tid för kommun och samhälle på en 

rehabiliteringsplats (se bild 2 nedan). Andra data och räkenskaper gällande den sociala 

redovisningen finns i mindre omfattning i förvaltningsberättelsen, exempelvis finns data över 

hur många anställda respektive placerade som finns på Basta, hur många som bor på Basta 

och hur många helårsplatser som köpts upp under året. 
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Bild 274

Övriga dokument som finns att tillgå via hemsidan är exempelvis information om Bastas 

rehabiliteringsfilosofi (se bilaga 2), entreprenörskap, socialt företagande och fakta om YES-

utbildningen. 

I dokumentet om entreprenörskap och socialt företagande beskrivs hur Basta startades med 

stöd från kommunalt projektbidrag. Man kan också läsa om prispolitiken som innebär att de 

ska konkurrera med företag inom samma bransch och därmed inte ha billigare priser (se

bilaga: Bastas rehabiliteringsfilosofi). I stora drag beskriver detta dokument hur Basta har 

expanderat under åren, hur man arbetar och vilka värderingar man har. 

I Yes-broschyren finns att läsa om de yrken man kan utbilda sig till. Utbildningarna består av 

50 procent teori och 50 procent praktik. 

4.2.6 Vikten av social redovisning på Basta i jämförelse med företag vilka endast 
har vinstsyfte

Svedin anser att det är viktigare för företag med endast vinstintresse att ha en social 

redovisning. Detta då hela Bastas affärsidé är ett socialt ansvarstagande och då efterfrågas inte 

en lika omfattande social redovisning utav Basta till skillnad från ett företag som kanske 

måste bevisa att de inte sysslar med barnarbete, säljer miljöfarliga produkter etcetera. Lars 

Svedin tror att traditionella företag, såsom IKEA, kommer att utveckla den sociala 

redovisningen mer än ideella organisationer, därför att det är en konkurrensfördel. Vidare 

anser han även att samhället kommer att önska sig mer social redovisning av de traditionella 

företagen. Av Basta bör samhället kräva mer traditionell företagsekonomi, då det inte finns 

någon brist på ”mjuka” variabler.  

Svedin anser att det är desto viktigare för Basta att ha ett bra kvalitetssäkringssystem, 

exempelvis att vara ISO-certifierade. Dock anser han att man skulle kunna utveckla den 
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traditionella årsredovisningen med till exempel siffror från det socioekonomiska bokslutet 

som finns på Bastas hemsida. 

4.2.7 Lagkrav och granskning

I förvaltningsberättelsen står att läsa om de olika verksamheterna och olika projekten inom 

Basta. Hållbarhetsrapporter upprättas inte i företaget. Det finns inget lagkrav på redovisning 

utöver den traditionella. Däremot kan socialförvaltningar eller stora kunder kräva information 

i samband med upphandlingen. Vid dessa upphandlingar redovisas hur det har gått med 

rehabiliteringen både i form av ”mjuka” och ”hårda” variabler. Den traditionella 

redovisningen utvecklas dock hela tiden och till denna kopplas olika kvalitetssäkringssystem, 

kundenkäter och information om ISO-certifierng. Det är ingen som granskar den sociala 

redovisningen externt. Däremot meddelar socialtjänsten om de vill ha ytterligare information 

om medarbetarna och rehabiliteringen.

4.2.8 Framtiden

”Drömmen är ju att vi försvann. Då skulle det inte finnas ett behov av oss”, säger Svedin. Han 

menar att det inte finns ett självändamål, utan det finns ett problem att lösa. Däremot tror han 

att behovet av Basta och samarbetet med det traditionella näringslivet kommer att öka. När 

det gäller vinsten är det stadgat i Basta att vinsten ska återinvesteras. Det finns behov av nya 

verksamheter som pengarna kan användas till. Därefter är målet att växa så att möjligheten 

blir större till att påverka politiskt. 

4.3 Sammanfattning av empiri

Sammanfattningsvis visar vår presentation av intervjumaterialet att både Basta och 

Barncancerfonden anser att redovisningen av verksamheten också är redovisningen av det 

sociala ansvarstagandet. Både Basta och Barncancerfonden använder sig av social redovisning 

i större utsträckning. Sammanställningen av intervjumaterialet visar också att Basta anser den 

sociala redovisningen vara en form av kvalitetssäkring, vilken bland annat används i samband 

med upphandlingar, och det finns ett framträdande vinstsyfte. Barncancerfonden talar i första 

hand om marknadsföring och att locka bidragsgivare.  Vi tolkar det utifrån intervjuerna som 

att det är intressenterna, främst kunder och anställda som är syftet till den sociala 

redovisningens uppkomst.
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5. ANALYS/DISKUSSION

I detta kapitel analyseras resultaten från undersökningen utifrån teorin. Vi kommer först att 

analysera varför social redovisning används, för att sedan avsluta med en jämförande analys 

där vi ser till omfattning, likheter och skillnader i den sociala redovisningen. 

5.1 Varför social redovisning?

Ideella organisationer och kooperativ är en del av den sociala ekonomin vilket i sig gör att de har en 

annorlunda intressentbild än aktiebolag. Samhällsnyttan och/eller medlemsnyttan står i fokus även om 

det finns ett vinstsyfte, som i det fallet handlar om att investera denna i föreningen. 

Barncancerfondens syfte med den sociala redovisningen är främst att berätta vad de gör för de 

pengar de får in, men också för att vinna mer marknad. Det handlar om att skapa ett 

förtroende för verksamheten. I intressentmodellen tar man hänsyn till relationen med 

intressenterna och dessa är i Barncancerfondens fall ett större antal grupper. Förutom givarna 

är Barncancerfondens intressenter bland annat de som tar del av bidragen och verksamheten, 

det vill säga de cancerdrabbade barnen och familjerna, anställda och människor inom vård 

och forskning på området. Barncancerfonden vill redovisa för de bidragsgivande företagen

och privatpersonerna, hur deras pengar kommer till användning. Detta menar vi är en del i att 

skapa legitimitet hos de i legitimitetsteorin (se avsnitt 2.5) så kallade kritiska intressenterna.

Utan stödet från givarna skulle inte Barncancerfonden kunna överleva och det är därför viktigt 

att dessa får sitt informationsbehov tillgodosett. 

Bastas primära intressenter är förutom de som bor och arbetar på Basta, Kriminalvården och 

Socialtjänsten, men även privatkunder, både personer och företag. Kunderna är enligt 

intressentteorin (se avsnitt 2.4) en av de grupper som kan påverka ett företag eller en 

organisation och den sociala informationen på Basta finns främst för dessa intressenter. 

Exempelvis bifogas denna i samband med upphandlingar. Det handlar då mycket om 

kvalitetssäkring, att kunna visa i siffror vad man har åstadkommit och kan åstadkomma. Detta 

anser vi stöds av legitimitetsteorin (se avsnitt 2.5) där det anses vara ett sätt att bibehålla 

legitimiteten, då man arbetar för att visa och bestyrka att allt går bra. Bastas sociala 

redovisning syftar alltså främst till att tillgodose intressenternas behov av kvalitetssäkring.
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För Barncancerfonden är den sociala redovisningen av stor vikt, och det är viktigare för 

Barncancerfonden att redovisa det sociala ansvarstagandet än för vinstdrivande företag. Det 

vill säga där det inte är verksamheten i sig som är det sociala ansvarstagandet. Hela

Barncancerfondens verksamhet finansieras via givarna och det blir desto viktigare att 

pengarna används på rätt sätt och att man kan redovisa vad de går till. Enligt vår tolkning kan 

detta resonemang relateras till den mål-medel-matris (se avsnitt 2.7) som återfinns i 

teoriavsnittet. Givarnas bidrag är avgörande för Barncancerfondens överlevnad, men det är 

verksamheten som är målet medan bidragen endast är ett medel för att uppnå detta. På Basta 

är man av en annan åsikt än på Barncancerfonden och anser att det i årsredovisningen redan 

finns information om vilka de är och vad de gör, och att det därför är viktigare för 

aktiebolagen med den sociala redovisningen då samhället bör kräva mer av denna från dem. 

Basta som arbetskooperativ har redan de mjuka variablerna, och borde i så fall krävas på mer 

hårddata liknande den som finns i årsredovisningen.

5.2 Social redovisning i Barncancerfonden

Barncancerfondens sociala ansvarstagande är enligt Anne Leach Berggren hela dess 

verksamhet och vad de gör. Social redovisning, vilket är redovisningen av detta sociala 

ansvarstagande torde då vara hela redovisningen av organisationens verksamhet. 

Barncancerfonden sociala redovisning består i första hand av informationen i 

förvaltningsberättelsen/verksamhetsberättelsen. Syftet med redovisningen beskrivs i 

förvaltningsberättelsen vara att ”berätta hur din gåva kommer de sjuka barnen och deras 

familjer till del”75. Här finns utförliga och omfattande beskrivningar om arbetet de utför i 

både mjuka och hårda fakta. Barncancerfonden ger ut andra skrifter med information där det 

delvis informeras om fondens arbete. Dock redovisas ej något i dessa som är unikt i 

jämförelse med själva förvaltningsberättelsen och vi bortser därför från dessa. 

Barncancerfonden arbetar inte efter klassiska riktlinjer rekommendationer inom social 

redovisning som exempelvis GRI utan är istället medlemmar i organisationen FRII.

I den sociala redovisningen beskrivs Barncancerfondens verksamhet i sin helhet i Sverige, 

medan det internationella engagemanget beskrivs i en mindre omfattning. Data och 

räkenskaper avseende det sociala ansvarstagandet speglas i de diagram som finns tillgängliga 

                                               
75 Barncancerfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 s. 1
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i förvaltningsberättelsen. Exempelvis finns diagram för ”överlevnad i procent” hos barnen 

med barncancer och hur detta förändrats över åren. 

Barncancerfondens sociala redovisning innehåller förutom fakta angående verksamheten idag, 

även information om vart Barncancerfonden är på väg någonstans och vilka mål man sätter 

upp inför framtiden. I detta avsnitt talar man om den nationella cancerplanen och om hur man 

följer/planerar att följa denna. Det finns också information om nya insamlingskoncept, nya 

målgrupper och nya kampanjer. Utöver siffrorna i årsredovisningen finns annan information 

gällande ekonomi och förvaltning, bland annat om fondens förmögenhet och tillväxt. 

Barncancerfondens kapitalförvaltning med tillhörande riktlinjer finns också att tillgå. Det 

finns även gott om information om insatsernas, kostnadernas och intäkternas fördelning. 

Beskrivning av Barncancerfondens kontroll och styrning, där man skriver om policy- och 

styrdokument och om valberedning och styrelse menar vi är en del av den sociala 

redovisningen, även fast denna inte ingår i förvaltningsberättelsen, utan är infogad efter 

årsredovisningen. 

5.3 Social redovisning på Basta Arbetskooperativ

Basta anser att hela Basta Arbetskooperativ är en form av socialt ansvarstagande. Detta gör att 

det man redovisar gällande företagets verksamhet också är del av den sociala redovisningen. 

Bastas sociala redovisning finner man till viss del i årsredovisningen, men på Bastas hemsida 

finns även ett dokument innehållande ett socioekonomiskt bokslut där Basta inkluderas. 

Dessutom finns det flertalet dokument om Bastagruppen, deras rehabiliteringsfilosofi och 

socialt företagande och entreprenörskap. Det finns även en broschyr om Bastas utbildningar 

och hur man arbetar med dessa. Som vi ser det bör allt detta anses relevant för den sociala 

redovisningen om man ser till kopplingen ovan att verksamheten är det sociala 

ansvarstagandet. Den sociala redovisningen i årsredovisningen är en kort övergripande 

beskrivning av hur Bastakoncernen ser ut och vad man gör inom de olika delarna av 

verksamheten, medan de andra dokumenten har mer avancerade och djupgående 

beskrivningar av vad Basta är och vad de gör.

Basta följer inte internationella riktlinjer som exempelvis GRI, utan arbetar istället efter ett 

kvalitetssäkringssystem vid namn Rainbow Quality System. Detta säkerställer kvaliteten på 
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rehabiliteringen och har tagits fram i samarbete med Lunds Universitet. Det är ett verktyg för 

att de som rehabiliteras på Basta ska kunna se vad de åstadkommit, men även för att Basta ska 

kunna sammanställa statistik som ska redovisas för uppdragsgivare. Regelbunden granskning 

genomförs tillsammans med de i Rainbow ingående klientorganisationerna.76 På Basta arbetar 

man även för närvarande med att bli ISO-certifierade vad gäller miljöverksamheten, vilket då 

kommer att bli en del av den framtida sociala redovisningen. 

I den sociala redovisningen beskrivs Bastas verksamhet i sin helhet och man har också 

information om hur omvärlden ser ut runt Basta och vilka kontakter Basta har utomlands. 

Bland annat beskrivs i förvaltningsberättelsen Bastas EU arbete, där de deltagit i flera projekt. 

Data och räkenskaper kring den sociala redovisningen finns förutom en liten del i 

förvaltningsberättelsen även att finna i det socioekonomiska bokslutet. 

Det socioekonomiska bokslutet bygger på att det företagsekonomiska bokslutet kompletteras 

med ett samhällsekonomiskt perspektiv. Syftet med detta är att internalisera relevanta delar av 

det sociala företagets externa effekter.77 Det socioekonomiska bokslutet som finns att tillgå 

för Basta är omfattande med statistik och diagram att följa. Det finns bland annat tabeller för 

pay-offtid för rehabiliteringsinvesteringar och avkastning för kommun och samhälle på en 

rehabiliteringsplats.

I Bastas sociala redovisning finns information angående hur företaget har utvecklats över 

tiden, vilka förändringar som har skett och vilka mål som har satts upp. I 

förvaltningsberättelsen nämns bland annat vilka planer som finns för framtiden i och med att 

Basta beviljats medel från Europeiska socialfonden för att göra en förstudie gällande start av 

mikrofinansiering i Sverige. 

5.4 Jämförande analys

Basta Arbetskooperativ och den Barncancerfonden bedrivs båda i form av ideella föreningar 

där det är den samhällsnytta respektive förenings mål med verksamheten är på olika sätt.

Basta, som även är ett kooperativ, har även medlemsnytta som verksamhetsmål. Både Basta 

och Barncancerfonden anser det vara ändamålet med verksamheten som är det sociala 

ansvarstagandet, men det finns både likheter och skillnader när det kommer till den sociala 

redovisningen. 

                                               
76 Årsredovisning och koncernredovisning för Basta Arbetskooperativ, 2009 s. 2
77 http://basta.se/bilder/original/Sammanfattning_sv.pdf hämtat 16/5 2010
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Tabell över Barncancerfondens och Bastas sociala redovisning

Vi har utgått ifrån de nivåer som finns i Deloitte & Touche’s checklista (avsnitt 2.9) och har 

utifrån detta skapat följande tabell.

Miniminivå – följer endast lagstiftade krav 

Nivå 1 – övergripande information

Nivå 2 – Övergripande information och viss detaljerad information

Nivå 3 – Övergripande och detaljerad information 

Barncancerfonden anges med svart, fetstilt markering och Basta med röd, kursiv
markering. 

Tabell 3
Miniminivå Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Helhetsintryck, 
läsbarhet/tydlighet/omfattning

X X      

Beskrivning av verksamheten 
& dess omvärld

X X

Information om ekonomi78 X, X

Information om 
verksamhetsutveckling

X X

Data & räkenskaper79 X X

Beskrivning intern/extern 
granskning

X, X

Barncancerfondens sociala redovisning upplever vi är tydlig och lättläst med enkla 

beskrivningar och lättförståeliga diagram. Verksamhetsberättelsen som finns i samma 

dokument som årsredovisningen tar upp stor plats, dock finns inga andra dokument att tillgå 

gällande den sociala redovisningen vilket också kan begränsa dennas storlek. Basta 

Arbetskooperativ har relativt lite information inom social redovisning tillsammans med 

årsredovisningen, men har istället ett antal andra dokument där omfattande information finns 

att tillgå gällande det mesta. Dock anser vi det bli svårare för läsaren att skapa sig ett 

helhetsintryck och läsbarheten/tydligheten försämras något. 

                                               
78 Med information om ekonomi menas här föreningens egen ekonomi och inte siffror ur 
samhällsperspektiv eller liknande. 
79 Med data & räkenskaper menas diagram och andra uppgifter på hur föreningens verksamhet verkar.
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Både Barncancerfonden och Basta har övergripande och mer eller mindre detaljerade 

beskrivningar av verksamheten. Barncancerfonden har detaljerad information om 

verksamheten till viss del, men då Basta har andra dokument gällande bland annat deras 

rehabiliteringsfilosofi (se bilaga 2) så menar vi att nivån på denna punkt blir högre hos Basta, 

då informationen blir mer detaljerad. 

Den information som finns gällande Barncancerfondens egen ekonomi finns att läsa i delen 

om kapitalförvaltning och i avsnittet ”ekonomi och förvaltning” där man som tillägg till 

årsredovisningen informerar om fondens förmögenhet och tillväxt. I Bastas socioekonomiska 

bokslut finnes förutom ekonomisk fakta ur samhällsperspektiv även en del ur föreningens eget 

perspektiv. 

Verksamhetsutvecklingen i Barncancerfonden är bitvis detaljerat beskrivet där man 

informerar om hur utvecklingen sett ut över åren och även vad man har för mål inför 

framtiden och hur planerna ser ut. Information om verksamhetsutveckling finns till viss del i 

Bastas verksamhetsberättelse men bara på en övergripande nivå. Det finns information om 

hur utvecklingen sett ut över tiden, men vi saknar mål och framtidsplaner för verksamheten. 

Data och räkenskaper finns det i både Barncancerfondens och Bastas sociala redovisning. 

Barncancerfonden har blandat diagram, bilder och tabeller med lätt överskådlig information. 

Barncancerfondens information anser vi vara tydligare och enklare än den som finns att tillgå 

hos Basta, men Bastas socioekonomiska bokslut ger fler avancerade mått och ur ett mer 

samhällsenligt perspektiv. Det socioekonomiska bokslutet innehåller främst tabeller och är 

omfattande och detaljerat. 

När det gäller beskrivning av den interna/externa kontrollen anser vi att båda föreningarna

hamnar på en övergripande nivå. I Barncancerfondens verksamhetsberättelse finns 

information om hur de följer riktlinjerna för exempelvis organisationen FRII och i Bastas 

förvaltningsberättelse kan man läsa om deras kvalitetssäkringssystem. 
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6. SLUTSATSER

I detta kapitel presenteras våra slutsatser där vi utgår från huvudfrågorna: I vilken 

omfattning, hur och varför använder sig kooperativet och den ideella organisationen av 

social redovisning samt vilka likheter/skillnader finns i den sociala redovisningen?

6.1 Omfattning av social redovisning i Barncancerfonden och på Basta

Det finns inga separata hållbarhetsrapporter eller sociala redovisningar hos Barncancerfonden 

eller Basta. Dock redovisar de sitt arbete med sociala aspekter i förvaltningsberättelser och i 

Bastas fall, även i separata rapporter, såsom det socioekonomiska bokslutet. 

Barncancerfonden har valt att redovisa sitt sociala ansvarstagande mestadels i 

förvaltningsberättelsen. Detta medför bland annat att helhetsintrycket är mer lättöverskådligt 

på Barncancerfonden än på Basta, då det är lättare att hitta information i ett dokument än i 

flera. Momentet intern/extern granskning redovisas enligt Deloitte & Touche’s checklista på

nivå 1, en övergripande nivå, hos båda organisationerna. Därefter uppstår det skillnader dem 

emellan; medan Barncancerfonden redovisar viss detaljerad information i de flesta momenten 

så har Basta en mer detaljerad beskrivning av verksamheten och dess omvärld. De har även 

data och räkenskaper på en mer avancerad nivå, vilket vi anser förklaras av att det ställs högre 

krav på just siffror från Bastas intressenter (i första hand kunderna). Vår empiriska 

undersökning tyder på att kraven på dessa data kommer att bli högre. Anledningen till detta är 

att Basta arbetar med vinstmaximering och att de har ett uttalat vinstsyfte, som inte 

Barncancerfonden har. Basta skiljer sig dock från ett aktiebolag på det sättet att 

verksamhetsmålet är bra rehabilitering och all vinst går tillbaka in i verksamheten.

6.2 Hur och varför används den sociala redovisningen?

Idag arbetar både Barncancerfonden och Basta med en blandning av ”hård” data och ”mjuk” 

data när det kommer till den sociala redovisningen. Det vill säga den redovisas både genom 

information i löpande text och med siffror i diagram och tabeller. Den sociala redovisningen 

hos Barncancerfonden syftar till att redovisa för givarna vad deras pengar går till och för att 

ett förtroende skall kunna skapas för organisationen. Vi anser att detta är en del av processen 

för att skapa och bibehålla legitimitet för den verksamhet Barncancerfonden bedriver. På 

Basta talar man om kvalitetssäkring, då särskilt i samband med upphandling. Detta krävs för 

att tillfredsställa intressenternas behov av information. Det är viktigt för Basta att kunna visa 

för sina kunder vad som kan presteras, att rehabiliteringen går bra och lönar sig. 
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När det gäller riktlinjer och rekommendationer så har Barncancerfonden påbörjat ett aktivt 

arbete med att implementera FRII:s riktlinjer och krav i den sociala redovisningen. På Basta 

används RQS (kvalitetssäkringssystemet). Vår uppfattning är att skälet till att man använder 

sig av koder eller riktlinjer är för att få legitimitet för sitt handlande och även för att utöka 

marknadsandelar. Det är viktigt att bidragsgivarna på Barncancerfonden vet hur deras pengar 

används och när det gäller Basta så kräver socialtjänsten och polisen sådan information som 

de får fram av sitt kvalitetssäkringssystem. 

6.3 Reflektioner och Kritiskt tänkande

En av anledningarna till uppkomsten av denna studie var att det fanns mycket lite information 

att tillgå om hur organisationer inom den sociala ekonomin såg på redovisningen av det 

sociala ansvarstagandet. De flesta studier har istället gjorts med hjälp av undersökningar hos 

olika aktiebolag där syftet med verksamheten i första hand är vinst istället för som i detta fall, 

samhällsnytta och/eller medlemsnytta. Vi valde därför två typer av organisationer inom den 

sociala ekonomin att undersöka. Vi har genom denna studie tillfört ny kunskap om social 

redovisning och gett upphov till ökad förståelse för hur dessa organisationer ser på 

redovisningen av det sociala ansvarstagandet. Den kan vara till användning och av värde för 

studenter och övriga intressenter som är intresserade av social redovisning eller organisationer 

inom den sociala ekonomin så som ideella organisationer eller kooperativ. Vi hoppas kunna 

inspirera till ett ökat intresse för ämnet och till fortsatta studier. En alternativ metod till denna 

studie hade kunnat innehålla en undersökning av fler organisationer inom den sociala 

ekonomin eller en jämförelse med aktiebolag. Genom en jämförelse med aktiebolag hade det 

funnits möjligheter att dra slutsatser om på vilket sätt organisationerna med samhällsnytta 

som mål, skiljer sig ifrån aktiebolagen gällande den sociala redovisningen. Slutsatser hade 

eventuellt också kunnat dras om skillnaden i synen på socialt ansvarstagande och hur man 

prioriterar detta. Då vi i denna studie endast har undersökt två organisationer blir underlaget 

mindre och analys och slutsats ej lika omfattande som om vi undersökt fler organisationer. Då 

intervjuer ofta är tidskrävande hade ett alternativt sätt att undersöka fler organisationer varit 

att istället skicka ut enkäter till respondenterna.

Denna undersökning har gett upphov till en del tankar om social redovisning inom 

organisationer med samhälls- och medlemsnytta. I dagsläget finns inget lagkrav på att 

redovisa det sociala ansvarstagandet men om den sociala redovisningen skulle lagstadgas så 

kan det tänkas att det i första hand skulle gälla aktiebolag där verksamhetsmålet är vinst till 
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aktieägarna. Detta på grund av de större riktlinjer som finns idag, exempelvis GRI, riktas till 

dessa företag och är svåra att anpassa till företag och organisationer inom den sociala 

ekonomin där det är samhällsnyttan som är verksamhetsmålet och inte vinsten. Avslutningsvis 

märkte vi att det finns en hög medvetenhet kring social redovisning hos båda 

organisationerna, trots att de själva inte var så säkra på vad i deras redovisning som kunde 

räknas till social redovisning. Så här i efterhand så anser vi att de redovisar mer än vad de 

själva är medvetna om, vilket till stor del beror på att den sociala redovisningen hos dessa 

föreningar är redovisningen av verksamheten. Detta gör att den sociala redovisningen får ett 

stort utrymme hos Barncancerfonden och Basta.

6.4 Förslag till fortsatta studier

Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan ett aktiebolag och en ideell

organisation eller ett kooperativ. Detta främst då syftet med verksamheterna skiljer sig åt och 

det blir en jämförelse mellan ett vinstdrivande och ett icke-vinstdrivande företag/organisation.

Skillnader och likheter i synen på redovisning av det sociala ansvarstagandet hade då kunnat 

finnas och eventuellt jämförts med resultatet av denna studie. En mer omfattande 

undersökning där fler organisationer ingår skulle också vara intressant då underlaget för 

slutsats skulle bli större och resultatet mer trovärdigt. En annan möjlighet skulle vara att gå 

längre på djupet med denna studie och avgränsa sig till enbart bidragsgivande organisationer 

alternativt kooperativ.
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BILAGA 1 Intervjufrågor

 Hur ser ni på ert sociala ansvarstagande?

 Anser du/ni det vara relevant att redovisa detta på något sätt?(varför/varför inte)

 Vad redovisar ni för något? (i form av socialt ansvarstagande?)

 Hur redovisar ni detta? (se även nedan)

 Är det lagkrav på det ni redovisar? Vad är det lagkrav på och finns det 

rekommendationer eller liknande som styr det ni redovisar?

 Redovisar ni något utöver det ni redovisar i årsredovisningen?

 Varför redovisar ni det?

 Vad tror du/ni är syftet med att redovisa mer än vad som är lagstadgat?

 Varför redovisar man mer än vad man behöver?/Varför gör man inte det?

 Hur använder ni redovisningen? (syftar här på den sociala) ex: konkurrensfördel, 

marknadsföring osv.

 Revideras den sociala redovisningen?

 Vad är er ståndpunkt idag gällande den sociala redovisningen?

 Hur har den sociala redovisningen utvecklats hos er?

 Har ni planer på att ändra något gällande den sociala redovisningen?

 Anser du/ni det vara mer relevant att redovisa socialt ansvar för företag med 

samhällelig nytta av något slag? (Exempelvis ideella föreningar och kooperativ)

 Tror du/ni att samhället (en av intressenterna ju) har ett större intresse av en 

social redovisning från företag med samhällelig nytta än från övriga?

 Hur ser du/ni på den framtida utvecklingen av social redovisning i stort?

 Vem/vilka i företaget arbetar med redovisning, social redovisning eller 

hållbarhetsrapporter?

 Social redovisning har ju tagits fram genom påtryckningar från olika håll, bl.a. 

intressenterna. Vilka anser ni era primära intressenter är och i så fall varför just 

dessa? 

 Genomförs dialoger med intressenter för att ta reda på vad rapporten ska 

innehålla? (om det finns hållbarhetsrapporter vill säga)

 GRI är ett globalt erkänt system för rapportering och en guide för hur ett företag 

kan redovisa sitt resultat i de tre dimensionerna ekonomi, socialt agerande och 

miljö. Används GRI:s riktlinjer i hållbarhetsredovisningen/sociala redovisningen 

eller några andra riktlinjer? 

 Hur ser ni på framtiden i er organisation? Vad kan förbättras? Vad tror ni kan 

förändras; till det bättre eller till det sämre?
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BILAGA 2 Bastas Grundstenar

Bastas grundstenar

Arbetets värde

Vikten av att ha ett riktigt arbete. Det betyder att det tillverkas tjänster och varor som säljs på 

en marknad. En annan sak som är viktig är att det finns en struktur runt produkten, vilket 

leder till bättre rehabilitet för medarbetarna. Det finns ingen tillgång till terapi på Basta, men 

kommunikation är viktigt och dialoger förs kontinuerligt, både mellan medarbetarna och 

medarbetarna och ledningen. 

Kvalitet

Kvalité används som konkurrensmedel. Medarbetarna ska känna att de presterar något som på 

vilket företag som helst, och ska därmed kunna konkurrera med sina produkter. Det ska inte 

kännas som ”en klapp” på huvudet när folk köper t.ex. ett bord från Basta för att det är 

billigare än genomsnittet på marknaden. Genom att sträva efter hög kvalité och kunna 

konkurrera på lika villkor, så ökas chanserna för att medarbetarna mår bättre och detta 

påskyndar rehabiliteringen. 

Solidaritet.

Det finns ett faddersystem på Basta. Varje ny person som kommer hit får en fadder, som har  

varit på Basta i över ett år. Den personen hjälper nykomlingen i allt som den inte förstår eller 

förmår att klara av på egen hand, t.ex. att öppna ett bankkonto. Faddern fick på samma sätt en 

fadder när han började och detta skapar en förståelse för gemenskap. I sinom tid anser Lars 

Svedin att detta kommer att skapas intresse för vad som händer i tredje världen. 

Ekologiskt tänkande/ekologi

Tanken här att man börjar med den ”nära” miljön. Istället för att förespråka för engagemang i 

stora frågor, såsom ozonhålet, så börjar man med att se till hur medarbetarna mår. Vissa som 

aldrig har varit hos tandläkaren börjar bry sig om sin egen hälsa, för att sedan börjar se sig 

omkring och tänka på miljön.
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Goda exempel

Goda exempel används i rent pedagogiskt för att folk ska förstå att saker är möjligt. Man 

måste visa för omvärlden att vi inte är farliga och att vi kan ta hand om hundarna som folk 

lämnar till hundpensionatet. Hundpensionatet gick inte så bra i början men efter det att en 

granne provade detta och upptäckte hur bra hennes hund hade det så spreds detta och efter 

några dagar ökade antalet hundar i pensionatet. Detta visade att det goda exemplet är möjligt.  

Oberoende

Basta strävar efter att ha en någorlunda jämställd position. Detta betyder att de inte vill ta 

emot bidrag av den anledning att de anser att pengar skapar inga riktiga jobb. De vill vara så 

oberoende man kan vara. ”Det är vår vinst till 100 % men även vid förlust är det vår förlust 

till 100 %”, säger Lars Svedin. Det skapar en tydlighet och en stark självkänsla. Vill man inte 

jobba så får man åka och lämna plats till någon som vill vara på Basta. Vidare vill de inte ha 

så stora lån att de blir beroende till banken och räntesättningen. 
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BILAGA 3 Utdrag ur Barncancerfondens Sociala redovisning80

                                               
80 Allt i denna bilaga hämtad ifrån Barncancerfondens verksamhetsberättelse från 2009
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Kapitalförvaltning

BARNCANCERFONDENS VÄRDEPAPPERSINNEHAV PER31 december 2009

Riktlinjerna för kapitalförvaltningen inom Barncancerfonden reviderades under året. Enligt de nya riktlinjerna 
ska Barncancerfondens kapital över tid vara placerat med minimum 40 och maximum 70 procent, med ett 
riktvärde om 50 procent, i räntebärande värdepapper. Resten ska vara placerat i noterade aktier eller aktiefonder. 
Av detta aktieinnehav får inte svenska aktier utgöra mer än 50 procent av det totala kapitalet. Enligt riktlinjerna 
får Barncancerfonden inte inneha värdepapper från företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från 
vapen, pornografi, tobak eller alkohol.

Till följd av den kraftiga nedgången på aktiemarknaden skrevs värdet på Barncancerfondens 
värdepappersinnehav ned med cirka 43 mkr i samband med bokslutet 2008. Under 2009 har börserna återhämtat 
sig och det nedskrivna värdet har i årets bokslut kunnat återföras i sin helhet. Resultatet från avyttringar av 
värdepapper blev –8,9 (–0,2) mkr. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick per den 31 december 2009 
till 677,3 (579,4) mkr.
Detta marknadsvärde fördelas enligt följande: 56 (66) procent räntebärande värdepapper, 29 (23) procent i 
fonder och 15 (19) procent i svenska börsnoterade aktier.
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Kontroll

Revisor

Revisor utses av årsmötet och har till uppgift att granska Barncancerfondens räkenskaper och förvaltning. 
Årsmötet 2009 valde ånyo Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som extern revisor med auktoriserade revisorn 
Bengt Doyle som huvudansvarig samt Yngve Lundberg som förtroendevald revisor.

Svensk Insamlingskontroll

Barncancerfonden har ett så kallat 90-konto och med detta följer vissa krav. Ett av huvudkraven är att minst 75 
procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålen. Barncancerfonden delade under 2009 ut 84,6 procent till 
ändamålen. SFI (Svensk insamlingskontroll) är den organisation som delar ut 90-konton och som också 
övervakar att uppställda krav följs.

FRII:s kvalitetskod

Från och med 2009 måste alla som är medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) tillämpa 
FRII:s kvalitetskod. Syftet är bland annat att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom 
koden. Under 2008 påbörjade Barncancerfonden ett arbete med att revidera organisationens styr- och 
policydokument samt riktlinjer så att de är i enlighet med FRII:s kvalitetskod. Detta arbete har slutförts 
under 2009 och för var och en av rubrikerna i kvalitetskoden finns nu tydliga riktlinjer samt styr- och 
policydokument. Rubrikerna i kvalitetskoden är:
1. Vision, värderingar och ändamål
2. Förhållningssätt till omvärlden
3. Mål och måluppfyllelse
4. Styrning, ledning och kontroll
5. Insamling
6. Medarbetare
7. Rapportering och information

Organisationens styr- och policydokument är föremål för årlig översyn. Dokumenten utarbetas av 
kansliet och beslutas av styrelsen. Barncancerfonden följer FRII:s kvalitetskod i samtliga punkter. 
Rapporten för FRII:s kvalitetskod finns tillgänglig i sin helhet på www.barncancerfonden.se.

Intern kontroll

Barncancerfonden har arbetsbeskrivningar för samtliga tjänster. Frågor kring anställningsförhållanden 
och löner regleras enligt kollektivavtal. Exempel på verktyg för att säkerställa den interna kontrollen är 
en upphandlingspolicy och en tydlig attestordning som bland annat reglerar att samma person inte kan 
vara både beställare och ha attesträtt.
För större projekt som får anslag ska Barncancerfonden erhålla en redogörelse för hur anslagen 
använts när projektet är slut. På samma sätt krävs redovisning när forskartjänster avslutas. Vid stöd till 
sjukvården, exempelvis konsultsjuksköterskor, krävs årliga rapporter innehållande en såväl kvantitativ 
som kvalitativ utvärdering.
Alla forskningsanslag från Barncancerfonden går till institutionen på det universitet eller det sjukhus 
där forskaren bedriver sitt arbete. Medel utbetalas endast undantagsvis direkt till den enskilde 
forskaren.

Samtliga utbildningar som Barncancerfonden genomför följs upp genom att alla kursdeltagare lämnar 
utförliga utvärderingar kring kvalitet och genomförande. Sjuksköterskeutbildningen kontrolleras och 
kvalitetssäkras även av Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet.

En gång per kvartal genomförs undersökningar om allmänhetens igenkänning av Barncancerfonden 
för att följa upp och kontrollera att det arbete Barncancerfonden gör inom information och insamling 
når ut med rätt budskap.
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BILAGA 4 Utdrag ur Bastas sociala redovisning

Ett kollektivt ekonomiresonemang
– decentraliseringens grund81

Väljer företaget en tillväxtmodell som innebär en kontinuerlig expansion
som utvecklas inom ramen för en decentraliserad arbetsorganisation så
kommer detta med nödvändighet att leda till vissa specifika konsekvenser
inom företaget. I ett kommersiellt företag innebär en ändrad policy
för expansion och erövrandet av nya marknadsandelar att personalrekryteringen
kommer att anpassas till företagets nya inriktning. Man rekryterar
de nya medarbetarna utifrån företagets nya profil. I det sociala
företaget bygger rekryteringen på graden av, och innehållet i, den typ
av utanförskap som företaget är specialiserat på. Därför måste den decentraliserade
tillväxtmodellen förankras och utvecklas hos de medarbetare
som, oavsett om de är nya eller gamla medarbetare, driver företaget
samtidigt som de rehabiliterar sig själva.
Vi har tidigare talat om den starka egenmaktskraft som finns i att medarbetarna
kan förstå, hantera och själva arbeta med ekonomifrågor på
sina respektive arbetsplatser. Vad vi då i första hand avsåg var individens
tillväxt – individuella egenmaktsprocesser – inom organisationen. Vad vi
nu talar om är individens ansvarstagande – egenmaktsprocesser – på kollektiv
nivå för hela organisationens tillväxt. Detta sker inte automatiskt,
utan måste lyftas fram av företagets ledning och tydliggöras för medarbetarna.
Ett pedagogiskt hjälpmedel kan vara ett enkelt koordinatsystem
med två axlar, där den horisontella axeln representerar ekonomisk vinst
respektive förlust för företaget, och den vertikala axeln representerar
goda respektive dåliga rehabiliteringsresultat.

Kring koordinatsystemet kan ledning tillsammans med medarbetare resonera
och fundera i vilket av de fyra fälten företaget för närvarande
befinner sig. Fält 1 ger god eller eventuellt mycket god rehabilitering men
också alltifrån ingen lönsamhet till kraftiga ekonomiska förluster. I det
                                               
81 Carlberg, 2007, Nutek, Framtidens företagande, - om socialt företagande och entreprenörskap
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fältet vill inte ett socialt företag ligga som hävdar att just företagandet är
en god grund att bygga ett rehabiliteringssystem på. Vem blir stolt av att
arbeta på ett företag som ständigt visar minussiffror? Ett sådant företag
går omkull eller måste ständigt förlita sig på bidrag och därmed förlorat
oberoende. Fält 2 innebär både dålig eller mycket dålig rehabilitering
samt dålig eller usel ekonomi. Alltså inget alternativ som gör att man
överlever. Företaget bör läggas ner omgående. Fält 3 innebär bra till
mycket bra ekonomi, men inga rehabiliteringsresultat att yvas över. Det
är oacceptabelt för företag som säger att deras övergripande uppgift är
rehabilitering och där företagandet är ett verktyg för att uppnå god rehabilitering.
Återstår fält 4, med plusresultat både på rehabiliterings- och
ekonomisidan. Här någonstans vill alla vara, så högt upp och så långt ut
till höger som möjligt. Var i koordinatsystemet företaget faktiskt ligger
bestäms av de mål som företagsledningen satt upp för ”goda till mycket
goda rehabiliteringsresultat”, respektive ”bra till mycket bra ekonomiska
resultat.” Företagsledningens uppgift är att se till att företaget hela
tiden klättrar snett uppåt i fält 4. Men hur kommer man dit?

Vägar till fjärde fältet – bra rehabilitering och god ekonomi
För att hamna någonstans i koordinatsystemets fjärde fält räcker det
inte med enbart ledningens kompetens och flit. Speciellt tydligt är detta
om organisationen har gjort valet att en kontinuerlig tillväxt ska prägla
företaget och detta ska ske i en decentraliserad organisation. För att
nå fjärde fältet måste många medarbetare aktiveras, framförallt de som
har varit på företaget en längre tid och funnit sig tillrätta, men kanske
i en lite väl tillbakadragen och inövad bekväm position. En professionell
företagsledning nöjer sig inte med att glädja sig åt de medarbetare
som tar för sig och försöker göra sitt yttersta i vardagens arbete. Den
stora utmaningen är att hitta och se dem som har talanger som de själva
antingen är omedvetna om eller av olika skäl har valt att hålla för
sig själv. Ett fruktbart förhållningssätt och utgångspunkt är att nästan
alla människor kan mer än vad de visar. Det betyder att rätt ställda
krav på medarbetarna ger resultat, men kraven måste vara kopplade till morötter
och incitament av olika slag. Rena befallningar, eventuellt
kopplade till dolda eller öppna hot ger sällan varaktiga positiva effekter.
Många medarbetare i sociala företag som skulle kunna vara aktuella för
sådana arbeten är ytterst känsliga för vad som skulle kunna uppfattas
som hot. Alldeles för många gånger anser de sig ha varit utsatta för hot
om indragna välfärdstjänster om de inte underordnar sig någon annans
uppfattningar och vilja.
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Kortsiktighetens tyranni82

Det andra problemet är att man i de flesta offentliga sammanhang endast tänker i
termer av kostnader. Kostnader som debiteras innevarande budgetår. Då man ska
investera i byggnader och andra fasta anläggningar belastas den egna budgetens
kostnadssida endast med en viss andel av denna kostnad varje år under byggnadens
beräknande livslängd. Man har en investeringsbudget. Inom det sociala fältet där
man på ett liknande sätt satsar resurser i en rehabiliteringsprocess finns ingen social
investeringsbudget. Det sociala investeringsperspektivet finns inte med vare sig på
den mentala kartan eller i styr- och rapporteringssystemen. Det som på kort sikt (dvs. 
ettårsbudgetens perspektiv) är en kostnad blir på lång sikt (t.ex. i femårsperspektivet) en 
betydande vinst. Ur kommunens perspektiv innebär en vistelse på Basta under ett år att man
inte fullt ut får tillbaka de pengar man satsat (avkastningen är endast 82 procent av den 
satsade insatsen). Ur ett femårsperspektiv vänds detta till en vinst på 250 procent eller en vinst 
på cirka 700 000 kronor för varje medarbetare på Basta. För att tjäna pengar måste man satsa 
pengar och i detta satsande finns en viss risk. Kostnaderna kommer alltid innan intäkterna. 
Och intäkter i framtiden är inte säkra. Det är detta som vid sidan av ettårsproblematiken utgör
ett av hindren för att tänka i sociala investeringstermer.

Så länge vårt tänkande och våra offentliga styr- och rapporteringssystem vare sig
medger hantering av långsiktighet, investeringstänkande kring sociala frågor eller
risktagande kommer det att hålla kvar oss i en kortsiktighet som inte bara är ekonomiskt
ineffektiv utan dessutom skapar onödigt mänskligt lidande.

                                               
82 Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog/SEE AB, Nutek, 2006, Ur samhällets perspektiv, -en introduktion till 
Socioekonomiska bokslut
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    Det ettåriga investeringsperspektivet83

                                               
83 Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog/SEE AB, Nutek, 2006, Ur samhällets perspektiv, - Sammanfattning av 
rapport om Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! Kooperativen och Basta Arbetskooperativ
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Bastas förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2009
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