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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
medlemsorganisation som bildades 1933 av Elise Ottesen Jensen.

Genom kunskap, engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor 
är fria att bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet. Vi arbetar lokalt, natio-
nellt och internationellt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, det vill säga varje 
människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar till en trygg och tillfredsställande 
sexualitet och att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp.

Organisation

Medlemmar i RFSU är enskilda personer samt ideella organisationer. Enskilda medlemmar 
organiseras i RFSU:s lokalföreningar som bedriver upplysning, opinionsbildning och med-
lemsverksamhet. Lokalföreningarna är ideella föreningar och egna juridiska enheter och 
ingår därmed inte i denna koncernredovisning. 2021-12-31 hade RFSU 17 (17) lokalförening-
ar. Högsta beslutande organ är kongressen som genomförs vartannat år. Mellan kongresser-
na leds riksförbundet av förbundsstyrelsen. Riksförbundets kansli arbetar med upplysning, 
utbildning och opinionsbildning.

Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. Kliniken arbetar med sexuell och repro-
duktiv hälsa, rådgivning samt behandling av sexuella svårigheter och problem. Kliniken 
bedriver även utvecklingsarbete och utbildar i syfte att bredda och fördjupa förståelsen för 
sexuella frågor och problem.

RFSU AB med dotterbolag säljer produkter inom området sex och välbefinnande, där vin-
sten bidrar till RFSU:s arbete internationellt, nationellt och lokalt.

Utöver dessa verksamheter finns stiftelsen “Ottarfonden” som delar ut medel till sitt stadge-
enliga ändamål, samt dotterbolaget EOJ 1933 AB som förvaltar RFSU:s kapital, men som ej 
bedriver egna verksamheter.

Vision och mål

RFSU har sedan 2021 en ny vision: "En värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och 
sexualitet "

Den nya visionen kommer från det strategiarbete som pågått under några år med att formu-
lera en gemensam strategi för alla olika delar inom RFSU. Den nya strategiska planen gäller 
för perioden 2022-2033 och ska styra alla delar av RFSU. Under 2022 kommer ett övergri-
pande arbete pågå för att anpassa RFSUs planerings- och uppföljningsarbete så det passar 
den nya strategin.
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De övergripande effektmålen i den nya strategin är:

 Politiska, juridiska och finansiella beslut i Sverige och globalt främjar  
SRHR och hållbar utveckling för alla människor oavsett makt och resurser.

 Normer och attityder i Sverige och globalt ger människor större möjlighet  
att bestämma över och njuta av sin kropp och sexualitet.

 Människor i Sverige och globalt har, oavsett makt och resurser, förbättrad  
tillgång till kvalitativ och jämlik sexuell och reproduktiv vård.

 Människor i Sverige och globalt har, oavsett makt och resurser, ökade  
möjligheter att organisera sig och påverka för sexuell och reproduktiv  
hälsa och rättigheter.

 Människor i Sverige och globalt har, oavsett makt och resurser,  
ökad kunskap om kropp och sexualitet.

Samarbeten

En viktig del av både det operativa dagliga arbetet och det politiska långsiktiga påverkans-
arbetet är de olika samarbeten och nätverk som RFSU deltar i. Information, expertis och 
ideellt engagemang är viktiga komponenter i politiska kontakter på både nationell och 
global nivå. I Sverige är olika svenska beslutsfattare viktiga parter att samverka med likaså 
företrädare för andra civilsamhällesorganisationer inom vårt arbetsfält och med fokus på 
våra prioriterade frågor.

RFSU har 90-konto, vilket innebär att organisationen kontrolleras av Svensk Insamlings-
kontroll (SIK) utifrån de krav som ställs på en 90-kontoorganisation. RFSU är medlem i Giva 
Sverige, och följer deras kvalitetskod och riktlinjer. RFSU är medlem i Famna, riksorgani-
sationen för idéburen vård och omsorg samt Ideell Arena, ett nätverk som samlar över 100 
idéburna organisationer i arbetet för att utveckla och stärka ideella sektorns styrning och 
ledning.

RFSU är en av grundarna till International Planned Parenthood Federation, IPPF, som är en 
internationell federation med medlemmar i mer än 120 länder. IPPF:s medlemsorganisatio-
ner arbetar alla för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Inom ramen för vårt samarbete med Sida stödjer och samverkar RFSU med ett 40-tal part-
nerorganisationer runt om i världen.
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Resultat och ställning

Koncernens totala verksamhetsintäkter uppgick under året till 346 mkr (389), vilket är en 
minskning för första gången på många år. Minskningen beror på att ett av våra avtal med 
Sida löpte under 2020. Det kvarvarande avtalet med Sida CIVSAM löper till och med 2023 
och under 2022 inleds arbetet med ansökan om ett förnyat avtal efter 2023.

RFSU:s varuförsäljning, som bedrivs i RFSU AB samt tillhörande dotterbolag, ökade sina 
intäkter till 237 mkr (226) vilket är en ökning om 5 procent.

Satsningen på insamling fortsätter och gåvorna fortsatte att öka och uppgick till drygt 7 mkr 
(5). Insamling från privata givare är den första prioriterade satsningen i den strategi RFSU 
tagit fram för att under de närmaste åren bredda intäktskällorna för att minska RFSUs eko-
nomiska sårbarhet.

Kapitalförvaltningen i EOJ 1933 AB genererade i år ett överskott om 77 mkr (49). Det ökade 
överskottet beror på att vi avyttrat en del innehav med anledning av att EOJ ska avvecklas 
och kapitalförvaltningen flyttas till förbundet.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
och främjande av ändamålet

Den fortsatta Covid-pandemin med periodvis hög smittspridning och svårigheter att pla-
nera och genomföra aktiviteter innebar behov om fortsatt flexibilitet i verksamheten och 
en svårighet att till fullo genomföra verksamheter enligt plan. Mycket kunde genomföras 
digitalt tack vare den erfarenhet som byggts upp i samhället och i RFSU. Digitaliseringen 
har också inneburit fördelar exempelvis genom att föreläsningar, seminarier och utbildning-
ar som arrangerades under året nådde en större geografisk spridning än tidigare. Det har 
också varit lätt att få till digitala samtal med makthavare och andra aktuella personer, varav 
ett flertal sänts via våra sociala mediekanaler. Vi ser också att den ökade digitaliseringen har 
ökat kontakten inom RFSU och därigenom en ökad samverkan för att nå våra verksamhets-
mål.

Svårighet att planera för fysiska möten och medlemsaktiviteter har dock varit en utmaning 
för RFSU:s lokalföreningar i att hålla uppe det ideella engagemanget. Ett antal digitala 
värvningskampanjer genomfördes under året som innebar att vi trots allt slutade i ett nytt 
medlemsrekord om 4904 medlemmar.

Vi ser i vår omvärld en mobilisering av motstånd mot arbete för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Transpersoners rättigheter och tillgång till vård ifrågasätts allt mer, 
bland annat från en del av den feministiska rörelsen, vilket är en oroande utveckling. De 
konservativa och nationalistiska rörelserna mobiliserar också mot transpersoners rättighe-
ter, men även mot genuspedagogiken i skolan, det antirasistiska arbetet och frågor som rör 
HBTQI. I valrörelsen 2022 kommer vi bevaka utvecklingen de politiska samtalen och even-
tuella positionsförlyttningar bland de politiska partierna, inte minst då vi går mot ett val där 
Sverigedemokraterna kan få ökat inflytande på den nationella politiken och regeringsbild-
ningen.

I en tid när SRHR är under attack i många delar av världen, ser vi styrkan av att vara många. 
Vårt samarbete med organisationer runt om i världen möjliggör för oss att dela information 
och erfarenheter om hur aktivister kan skydda sig mot hot och hur verksamhet kan genom-
föras trots svåra omständigheter. Tillsammans kan vi också lättare analysera och förstå hur 
det organiserade motståndet agerar för att motverka framgångar som gjorts inom SRHR.

Under det andra pandemiåret 2021 minskade antalet besök på kliniken till 19 041, vilket 
berodde dels på fler avbokningar med kort varsel på grund av att patienten hade covid 
symptom och dels att RFSU erbjöd färre bokningsbara tider på grund av en högre sjukfrån-
varo hos personalen. Då smittspridningen i samhället var hög genomfördes periodvis endast 
digitala besök till klinikens psykoterapeuter och familjerådgivare. Drop-in mottagningarna 
var under året inställda.

Under oktober 2021 genomfördes en enkätundersökning med mål att få kunskap om hur 
besökarna på kliniken upplever tillgänglighet, bemötande information, delaktighet 
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och nytta. 98% svarade att de var nöjda/mycket nöjda vid deras besök på kliniken.

I projektet "Samverkan 2021, finansierat av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm, 
skapades möjlighet att kartlägga målgruppen som söker för sexuella dysfunktioner på klini-
ken. En metoddokumentbank skapades för att beskriva och utveckla det kliniska arbetet på 
kliniken. Projektet har bidragit till ett förtydligande av det kliniska arbetet och dess metoder 
samt en fördjupning av samarbetet internt.

Kliniken har bidragit till ökad kunskap hos vårdpersonal genom utbildningar. Under 2021 har 
fokus varit kursen klinisk sexologi i samverkan med Malmö universitet samt frågor kring män 
och maskulinitet, med särskilt fokus andrologisk utbildning.

RFSU AB:s utveckling var fortsatt god med ökad försäljning i hela Norden trots en hög  
konkurrens i alla försäljningskanaler. Satsningen på e-handel har dessvärre inte tagit den 
riktning vi planerat för och i slutet av 2021 beslutades att avveckla den egna e-handeln.  
RFSU AB:s produkter finns dock att tillgå i många andra aktörers e-butiker.

Processen med att förvalta RFSUs kapital inom förbundet istället för i dotterbolaget EOJ 
1933 AB har under året tagit flera viktiga steg framåt. Under våren tillsattes ett placerings-
råd som tillsammans med kansliet kommer att bygga upp placeringsverksamheten inom 
förbundet. En förutsättning för placeringsrådets arbete är att avvecklingen av EOJ 1933 AB 
fortlöper och att kapitalet förs över från bolaget till förbundet. Under 2021 har låneavtalet 
mellan RFSU och EOJ 1933 AB sagts upp och 50 % av återstående lån har amorterats. Res-
terande 50 % ska amorteras under 2022.

Förväntad framtida utveckling

Den globala politiska situationen och samhällstrender i världen med ökad nationalism, po-
lariserat samhällsklimat, och en välorganiserad antidemokratisk rörelse mot SRHR, förutses 
fortsätta att vara utmanande. Klimathotet är inte längre ett hot utan en verklighet och vi 
som civilsamhälle behöver gå samman med andra för att möta den nya verkligheten. Då 
intersektionell och feministiska perspektiv ska vägleda vårt arbete och vilka vi samarbetar 
och samverkar med. Det kan innebära en utökad utmaning av maktordningar, vilket i sin tur 
kommer att kräva att RFSU har en beredskap för ökade risker i form av motstånd och möjli-
gen svårare att se snabba resultat inom SRHR. Å andra sidan tror vi oss bidra till mer långsik-
tiga hållbara förändringar som bidrar till en mer jämlik tillgång till SRHR. RFSU behöver även 
fortsatt förstå sin omvärld och navigera utifrån de snabba förändringar som kan förväntas. 
Det har varit särskilt viktiga perspektiv att ta hänsyn till när RFSU har formulerat sin vision 
till 2033.

Vi märker av ett allt hårdnande debattklimat där det ibland är svårt att föra nyanserade sam-
tal. Den ökande polariseringen riskerar att splittra och försvaga civilsamhället och försvåra 
för framtida samarbeten. Detta sker i en tid då politiska strömningar, i form av högerextrema 
och nationalistiska rörelser verkar för ett minskat utrymme för civilsamhället. Samtidigt ser 
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vi ett ökat engagemang mot orättvisor och för mänskliga rättighetsfrågor. Social media ger 
möjligheter för röster att göras sig hörda och för en mobilisering över gränser och språk. 
Men även om social media möjliggör samlande så är det också begränsande i vem som finns 
representerad och hörs.

Fler aktörer debatterar och är aktiva i skolans arbetet med sexualundervisning. I huvudsak 
utgår dessa från ett riskperspektiv, trots att de nya läroplanerna befäster att skolans under-
visning på området ska fokusera snarare på frisk- än riskfaktorer. RFSU har med vårt främ-
jande-perspektiv en viktig roll att spela framåt för en nyanserad debatt och en undervisning 
som möter ungas behov. De konservativa rörelserna i samhället riskerar att leda till ett allt 
snävare utrymme för de tillåtande, inbjudande och stärkande samtalen med unga.

RFSU AB:s försäljning beräknas fortsätta öka de kommande åren.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

RFSU har identifierat främst två risker som påverkar vår verksamhet; finansiell risk samt sä-
kerhetsrisk på grund av att den verksamhet vi bedriver anses vara kontroversiell av vissa.

Den finansiella risken avser att förbundets finansiering kommer från ett fåtal större givare, 
där Sida är den enskilt största. Av RFSU:s intäkter stod Sida för drygt 73 mkr (130 mkr), vil-
ket motsvarar 21 % (33 %) av koncernens totala intäkter. Vid en politiskt förändring i Sverige 
som påverkar biståndet skulle det påverka vår verksamhet märkbart. RFSU bedömer att vi 
koncernövergripande har en god riskspridning av finansieringen, men att vi bör arbeta för att 
ingen enskild givare ska ha för stor andel av de totala intäkterna på förbundet. Sedan några 
år tillbaka pågår ett strategiskt arbete med att sprida finansieringskällorna och under 2022 
kommer vi att fokusera på arbetet med insamling av ytterligare institutionella medel.

De frågor RFSU arbetar med väcker bland vissa starka känslor och RFSU blir ibland utsatt 
för fientliga aktiviteter. RFSU arbetar systematiskt med att bedöma säkerhetsrisker och vi 
har sedan flera år tillbaka en säkerhetsorganisation som involverar alla delar inom RFSU och 
har arbetat aktivt med att öka kunskap och samordna insatser. Under 2021 har en extern 
analys genomförts av RFSUs säkerhetsarbete med fokus på hur vi kan stärka detta viktiga 
arbete framåt.

De främsta riskerna för RFSU AB med dotterbolag avser risk för leveransproblem och risk för 
brister i kvalitet på produkter. För att minimera risken för att en underleverantör inte kan le-
verera varor har bolaget alltid minst två leverantörer av känsliga produkter. RFSU AB jobbar 
också med tydliga kvalitetsrutiner och att kvalitetssäkra underleverantörer för att minimera 
risken för negativa produkt- och kvalitetsfrågor.
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Förvaltning

Styrelsen

Förbundsstyrelsen ansvarar för att leda och utveckla RFSU i enlighet med stadgar och kon-
gressbeslut. Förbundsstyrelsen bereder förslag till och utser styrelser till RFSU:s bolag och 
stiftelser. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt sty-
relsearbete, undantaget ordföranden och vice ordförande. Styrelsen hade under 2021 åtta 
styrelsemöten och bestod av 13 ledamöter. Styrelsens arbete bereds i arbetsutskottet (AU).

I juni 2021 var det kongress och en ny styrelse valdes.
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Användning av finansiella instrument – Kapitalförvaltning

RFSU har sedan några år tillbaka förberett för att avveckla kapitalförvaltningen i dotterbo-
laget EOJ 1933 AB och föra över kapitalet till förbundet. Det arbetet har under 2021 tagit 
flera viktiga steg framåt. RFSU:s ändamål med placeringstillgångarna är långsiktigt och i det 
förändringsarbete som pågått har det varit en viktig aspekt vid framtagandet av styrdoku-
ment för placeringsverksamheten.

Under våren tillsattes ett placeringsråd som tillsammans med kansliet kommer att bygga 
upp placeringsverksamheten inom förbundet. En förutsättning för placeringsrådets arbe-
te är att avvecklingen av EOJ 1933 AB fortlöper och att kapitalet förs över från bolaget till 
förbundet. Under 2021 har låneavtalet mellan RFSU och EOJ 1933 AB sagts upp och 50 % 
av återstående lån har amorterats. Resterande 50 % ska amorteras under 2022. De första 
investeringar inom förbundet genomfördes under slutet av året och under 2022 kommer 
arbetet med att utveckla den egna placeringsverksamheten att fortlöpa.

Årets utveckling på aktiemarknaden präglades av eufori med en kursuppgång om 35 pro-
cent på Stockholmsbörsen. Detta gynnade EOJs verksamhet vad avser försäljning av våra 
aktier där likviditeten på börsen är dålig. Försäljning eller överenskommelse om sådan har 
träffats för flertalet av dessa innehav under året med ett gott resultat. Det kvarstår dock 
några innehav som vi bedömer är mer svårsålda, men som vi bedömer kommer att kunna 
avyttras med vinst på sikt.

På obligationsmarknaden förvaltar vi en portfölj av främst mer riskutsatta s k ”high yield” 
obligationer. Den jämfört med räntan på ”säkra” räntepapper höga avkastningen på desa 
obligationer innehåller en ersättning för den högre risk vi tar. Därför har vi fortsatt avsätta 
den del av ränteintäkterna som överstiger 4,5 procent till vår delcrederereserv. Denna re-
serv skall ses som en ”försäkringsreserv” att tas i anspråk om och när vi drabbas av förluster, 
vilket vi anser att vi härigenom ger en mer rättvisande bild av vår förmögenhet och utveck-
ling mellan åren.

Skatt

Föreningen RFSU är i grunden skattebefriad för den verksamhet som bedrivs. För den del 
som avser äganderätten till varumärket erhåller RFSU en royalty från RFSU AB, varav en del 
av royaltyn är skattepliktig.

RFSU AB är ett näringsdrivande bolag och är både moms- och inkomstskattepliktigt.

EOJ 1933 AB är även det ett näringsdrivande bolag och därmed inkomstskattepliktigt.  
Bolaget bedriver kapitalförvaltning och är därmed ej momsregistrerat.



ÅRSREDOVISNING | RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2021 | ORG NR 802002-8133

11

Hållbarhetsupplysningar

RFSU vill främja sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i Sverige och världen. 
RFSU:s målgrupper, särskilt i syd, är ofta samma människor som drabbas hårt av klimat-
förändringar och miljökatastrofer. Det är naturligt och självklart att RFSU ska bidra till en 
hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer, både ur ett globalt och ett 
lokalt perspektiv.

RFSU ska sträva efter att göra det miljöanpassade beteendet självklart vid varje beslut, stort 
som smått, hos alla medarbetare, förtroendevalda, lokalföreningar och lokala grupper. Vi ska 
också tydligt fördela ansvaret från ledning och ut i organisationen.

Kansli och klinik arbetar i ett miljöledningssystem för att säkerställa kvalitet och ständig för-
bättring i miljöarbetet. Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att arbeta systematiskt och 
strukturerat genom policyer, mål, rutiner och instruktioner.

Kansli och klinik har under 2021 arbetat vidare utifrån den plan för lika rättigheter och möj-
ligheter som upprättats. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrå-
gor utifrån gällande regelverk. Arbetet med policy, mål, åtgärder och uppföljning hanteras i 
samverkan med representanter för den lokala fackliga klubben och arbetsmiljöombuden.

Likt 2020 har merparten av RFSU:s anställda arbetat hemifrån under 2021. Under hösten 
hade vi dock en tillfällig återgång till kontoret, men på grund av de nya restriktionerna åter-
infördes hemarbete i slutet på året. Kliniken har dock fortsatt bedrivit verksamheten i sina 
lokaler, med med anpassningar i enlighet med gällande riktlinjer avseende COVID-19. 

En viktig fråga under året har varit en god arbetsmiljö för alla anställda oavsett om de arbe-
tar hemifrån, på kontoret eller på kliniken. Förbundet har införskaffat utrustning för hem-
makontor för dem som behövt, gett möjlighet till en friskvårdstimme samt uppmanat till 
promenader, reflektion och återhämtning. Vårt verktyg för löpande medarbetarenkäter har 
använts för att följa upp arbetsmiljön och resultatet visar att arbetsmiljön är god, men att vi 
påverkats socialt pga COVID-19.

RFSU vill vara en tillgänglig och inkluderande arbetsplats för alla anställda. Vi arbetar 
systematiskt med åtgärder utifrån vår plan för lika rättigheter och möjligheter. Under 2021 
påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram en utbildning avseende antirasism för alla 
anställda inom RFSU. De första utbildningspassen inleddes i slutet av året och under 2022 
kommer detta viktiga arbete att fortsätta.

RFSU har kollektivavtal för ideella organisationer framtagna av Fremia (fd KFO) och Uni-
onen respektive Akademikerförbunden. Samtliga medarbetare inom koncernen erbjuds 
friskvårdsbidrag och vi arbetar kontinuerligt med individuell kompetensutveckling.

RFSU AB med dotterbolag värnar om vår miljö genom att så långt som möjligt använda åter-
vinningsbara produkter och förpackningsmaterial samt enbart använda icke miljöskadliga 
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eller allergiframkallande ingredienser. Vi strävar efter att använda så miljövänliga transpor-
ter som möjligt och vi använder företrädesvis miljömärkt utrustning och förbrukningsmateri-
al. Under 2020 och 2021 har ett omfattande hållbarhetsarbete pågått inom RFSU AB.

Vad beträffar koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning – koncernen
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Balansräkning – koncernen
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Balansräkning – koncernen

Rapport över förändringar i eget kapital – koncernen
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 Kassaflödesanalys – koncernen
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Resultaträkning – moderföreningen
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Balansräkning – moderföreningen

Balansräkning – moderföreningen
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Rapport över förändringar i eget kapital – moderföreningen
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Kassaflödesanalys – moderföreningen
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Noter

Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Givas 
Styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot fg år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Immateriella tillgångar 
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovi-
sas som kostnad i resultaträkningen.

          Nyttjandeperiod 
Dataprogram          3 år 
Varumärken           5 år

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulera-
de avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköps-
priset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade 
värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de upp-
kommer.

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeg-
lar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivning-
en redovisas som kostnad i resultaträkningen.

          Nyttjandeperiod 
Byggnader                      25 år 
Nedlagda utgifter på annans fastighet             5-10 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar             3-10 år 
Inventarier, verktyg och installationer             5-10 år 
Markanläggning                     20 år
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar  
samt andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre 
än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinnings-
värde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida 
kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den 
avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar 
marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av åter-
vinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

[En nedskrivning av goodwill återförs endast om nedskrivningen föranleddes av en särskild 
extern omständighet av ovanlig karaktär som inte förväntas upprepas och senare händelser 
har inträffat som upphäver verkningarna av denna omständighet.]

Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansi-
ellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med 
att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operatio-
nellt leasing- avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

RFSU har endast operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Utländsk valuta 
Poster i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster 
räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- prin-
cipen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varor-
na till deras aktuella plats och skick.

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverknings-
kostnader och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den samman-
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lagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsut-
nyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt över-
förts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En 
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller 
upphört.

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt 
till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffnings-
värde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskriv-
ningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden.

Varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov på de finan-
siella anläggningstillgångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat 
från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov bedöms aktier och andelar individuellt om inte de 
anses innehas för riskspridning och därför ingår i en värdepappersportfölj och värderas där-
för som en post.

Nedskrivningar för finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräk-
nas som skillnader mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av ledningens bästa 
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprunliga effek-
tivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som 
diskonteringsränta.
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För tillgångar som enligt ovan handlas på en aktiv marknad beräknas nedskrivningen genom 
skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader.

För tillgångar som däremot inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskriv-
ningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde 
med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av ledningens bästa uppskattning av 
framtida kassaflödet tillgången förväntas ge.

 Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförli-
ga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effek-
tivränte- metoden.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Löpande ersättningar till anställda i form av av löner, soc.avg och liknande kostnadsförs i 
takt med att de anställda utför tjänster. Alla pensionsförpliktelser är avgiftsbestämda och 
kostnadsförs det år pensionen tjänas in.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när 
avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är be-
roende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. RFSU 
har endast avgiftsbestämda planer.

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas 
som skuld.

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger koncernen några 
framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när koncernen 
har en legal eller informell förpliktelse att antingen 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten 
för anställningens upphörande, eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för 
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktu-
ell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskju-
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ten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för 
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade vär-
det för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen 
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte 
nuvärde- beräknats.

Uppskjutna skatteskulder eller uppskjutna skattefordringar för temporära skillnader som 
hänför sig till investering i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda 
företag redovisas inte om tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna kan styras 
och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en över-
skådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprö-
vas varje balansdag.

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamålskostnader, insamlingskost-
nader, administrationskostnader, försäljningskostnader, produktionskostnader och kostnad 
såld vara.

Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag 
enligt stadgarna.

Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom 
ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader återspeglar kostnader som föreningen haft för att samla in medel. Det 
avser kostnader som riktar sig till organisationens samtliga givare.

Medlemskostnader 
Avser kostnader som riktar sig till organisationens medlemmar. I denna post ryms främst 
stöd till lokalföreningar, tidningen Ottar samt medlemstidningen Lust.

Administrationskostnader 
Avser kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen och utgör en 
kvalitetsgaranti för ändamålet. Även kostnader för medlemsregister, kongress och del av 
styrelsearvode ingår i denna post.
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Försäljnings- och varukostnader 
Avser koncernens kostnader för varuförsäljningen. Det motsvarar kostnaderna i RFSU AB 
med dotterbolag exklusive de kostnader som bedöms som administrativa.

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förplik-
telse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för 
att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna 
omprövas varje balansdag.

Avsättningen redovisas till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera 
förpliktelsen.

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är:

– En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger 
inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som 
skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska 
åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter 
Medlemmar i RFSU är enskilda personer samt ideella organisationer. Enskilda medlemmar 
organiseras i RFSU:s lokalföreningar. Medlemsavgiften erläggs till RFSU och betalas en 
gång per år ut till respektive lokalförening.

Medlemsavgifterna intäktredovisas vid inbetalning.



ÅRSREDOVISNING | RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2021 | ORG NR 802002-8133

26

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett vär-
de utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om 
tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villko-
ren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas som huvudregel 
till verkligt värde.

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som har erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som 
kostnaden bidraget är avsett att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller 
kommer att få.

Nettoomsättning 
Består av försäljning av varor och tjänster.

Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:

– De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt  
kommer att tillfalla företaget,

– Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

– Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade  
med varornas ägande till köparen,

– Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen  
som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll  
över de sålda varorna, samt

– De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Royalty och utdelning 
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning 
redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.
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Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % 
av röste- talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär 
att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytan-
de. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en re-
dovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive 
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärv-
stidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt 
emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 
samt eventuell tilläggs- köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med 
några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertag-
na skulder samt minoritets- intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid för-
värvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 
eventuell uppkommen goodwill.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag  
och gemensamt styrda företag 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den 
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimi-
neras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns 
någon indikation på något nedskrivningsbehov.

Skatt 
I årets inkomstskatt ingår den skattepliktiga verksamhetens skatt, som avser årets skatte-
pliktiga resultat. Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom 
den uppfyller kraven som sammhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

 Andelar i dotterföretag 
Redovisningsprinciperna i moderföreningen överensstämmer med de ovan angivna redovis-
ningsprinciperna i koncernredovisningen utöver nedan.

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
RFSU gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovis-
ningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet.

Funktionsindelad resultaträkning 
RFSU upprättar en funktionsindelad resultaträkning och vid den funktionsindelningen görs 
både uppskattningar och bedömningar. Avseende kostnader för insamlingsarbetet från all-
mänheten bedöms en del av av kostnaden för det arbetet vara ändamålskostnader eftersom 
det ingår i insamlingsarbetet att informera och upplysa allmänheten om vikten av SRHR och 
RFSU:s arbete för "En värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet".

Delcrede reserv 
EOJ 1933 AB gör årligen en avsättning för de risker som bolagets portfölj av high yield 
obligationer innehåller. Till reserven avsatts de ränteintäkter som under året överstiger 4,5 
procent (4,5) av investerat belopp samt avkastningen från de fyra lån som utgör problem i 
portföljen. Avsättningen belastar ränteintäkterna i resultaträkningen. Eftersom placeringar-
na är av hög risk bedömer vi att detta ger en mer rättvisande bild än att inte göra avsättning-
en eftersom det är troligt att några av placeringarna på sikt är värda mindre än bokfört värde.

 



ÅRSREDOVISNING | RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2021 | ORG NR 802002-8133

29

Not 3 Insamlade medel

Not 4 Nettoomsättning per rörelsegren och  geografisk marknad
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Not 5 Transaktioner med närstående

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer



ÅRSREDOVISNING | RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2021 | ORG NR 802002-8133

31

Not 7  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
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RFSU:s generalsekretare har per dec 2021 en lön om 75 000 kr per månad. Styrelseordföranden är 
heltidsarvoderad och uppbär ett arvode om 69 900 kr per månad. Sedan början av 2021 är vice ordf 
deltidsarvoderad på 20% enligt i övrigt samma villkor som ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen 
arbetar ideellt och uppbär inget arvode för sitt arbete, förutom ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ledamöter i RFSU AB:s styrelse uppbär ett arvode om ett prisbasbelopp per år samt 3000 kr / sty-
relsemöte. Ledamöter i EOJ 1933 AB:s styrelse uppbär ett arvode om 20 tkr / år.

Not 9 Operationell leasing

Not 8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
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Not 11 Resultat från övriga värdepapper och  
  fordringar som är anläggningstillgångar

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 14 Skatt på årets resultat

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag
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Not 15 Övriga immateriella anläggningstillgångar

Not 16 Byggnader och mark
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Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

Not 19 Andelar i koncernföretag
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Not 20 Långsiktiga fordringar hos koncernföretag

Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav



ÅRSREDOVISNING | RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2021 | ORG NR 802002-8133

37

Not 22 Uppskjuten skatt

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 24 Övriga avsättningar
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Not 25 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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Not 29 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 

  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Not 30 Nyckeltalsdefinitioner



ÅRSREDOVISNING | RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2021 | ORG NR 802002-8133

41
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