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Föreningen Norden
Org.nr. 802002-4546

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Föreningen Norden (formellt Norden, svensk förening för nordiskt samarbete) har som syfte att främja och stärka det nordiska 
samarbetet inom Norden och gentemot omvärlden. Verksamheten ska bedrivas utifrån de gemensamma principer som gäller för det 
nordiska samarbetet inom Föreningarna Nordens Förbund.

Föreningen är en sammanslutning av enskilda personer samt organisationer, institutioner och andra som vill främja föreningens syfte. 
Föreningen får medel från Utrikesdepartementet för sitt arbete och samverkar med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, bland 
annat genom ministerrådets civilsamhällesnätverk. Föreningen har också ett samarbete inom Östersjöregionen med uppdrag i EU:s 
Östersjöstrategi och nätverket Baltic Sea NGO Network. Genom Föreningarna Nordens Förbund bedrivs ett organiserat samarbete 
med motsvarande föreningar i de andra nordiska länderna.

Föreningen Norden i Sverige har 97 lokalavdelningar som är organiserade i 22 distrikt. Det finns även ett antal skolor och bibliotek 
anslutna som medlemmar, samt ett 40-tal samverkande medlemmar.

Högsta beslutande organ i föreningen är fullmäktige som sammanträder vartannat år. Förbundsstyrelsen, som består av åtta ledamöter, 
leder föreningens verksamhet mellan fullmäktige. 
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samarbetsfonden.

Föreningen Norden är stiftare av Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö, som driver Nordens folkhögskola och Nordens fotoskola.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Flerårsjämförelse

2021 2020 2019 2018 2017
Erhållna bidrag 8 817 838 11 752 522 11 660 255 12 474 314 11 781 623
Årets resultat -303 327 147 324 609 299 -109 826 7 740
Eget kapital 5 012 113 5 315 440 5 168 116 4 558 817 4 668 643
Soliditet (%) * 56 45 56 53 54
Antal medlemmar 7 235 7 906 10 392 12 368 13 106

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
För Föreningen Norden präglades 2021 av coronapandemin på flera sätt. Den egna medlems- och mötesverksamheten fortsatte att 
digitaliseras på grund av restriktionerna. Samtidigt blev föreningens roll i samhällsdebatten ofta att uppmana till bättre nordisk 
sammanhållning under krisen.

Föreningen var en tydlig röst i debatten om det nordiska samarbetet, bland annat genom en lång rad lokala debattartiklar i februari. 
Generalsekreterare Josefin Carlring intervjuades också i TV4 om "relationskrisen" i Norden (23/3) och samma vecka av TT 
("Nordiska samarbetet sargat redan innan corona"). 
Föreningen Norden genomförde en rad aktiviteter under Nordens dag den 23 mars, bland annat ett webinarium tillsammans med 
Svenska institutet med 450 deltagare. Temat var svenskarnas syn på nordiskt samarbete och den nordiska synen på Sverige. Förutom 
arrangörerna medverkade Johan Strang, biträdande professor i Nordenstudier på Helsingfors universitet, och Britt Bohlin, tidigare 
direktör för Nordiska rådet.

I mars lanserade Föreningen Norden Idélab Norden för att vidareutveckla det nordiska samarbetet. Syftet med Idélab Norden är att 
vara en kanal för inflöde av idéer från både privata och offentliga aktörer, civilsamhälle och akademi. 

Under året publicerades den skriftliga rapporten Svenskarna och Norden - om svenskarnas syn på Norden och nordiskt samarbete. 
Rapporten baserade sig på en opinionsundersökning och mediaundersökning som föreningen genomförde 2020 i samarbete med 
United Minds och Meltwater. Josefin Carlring intervjuades om undersökningen i Aftonbladet (3/2) och Sveriges Radio (10/12).

Föreningen Norden tog under året plats i det nordiska civilsamhällesnätverket som Nordiska ministerrådet tagit initiativ till. Syftet 
med nätverket är att ideella krafter ska ta större plats i det nordiska samarbetet. Den första större träffen genomfördes under Nordiska 
rådets session i Köpenhamn i november, där Josefin Carlring deltog från Föreningen Nordens sida.
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Under hösten lanserade föreningen ett nytt forum för utveckling - Hack för Norden. Den första upplagan genomfördes den 25-29 
oktober. Syftet med Hack för Norden är att vara en kreativ mötesplats för både medlemmar, förtroendevalda och andra organisationer 
som är engagerade i nordisk samhällsutveckling.

För att utforska dagens demokratiska utmaningar tog Föreningen Norden fram podden Min demokratiska röst. Till podden, som är 
producerad med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, finns även en studieplan för studiecirklar. Föreningen 
har också tagit fram ett skolmaterial så att gymnasieklasser kan använda podden i undervisningen.

Projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande (HDL) som ska öka skolelevers välmående, drevs vidare under året i samarbete med den 
ideella organisationen Demokratibygget och med stöd av Allmänna Arvsfonden. I september genomfördes en turné med skolbesök, 
som också uppmärksammades medialt.

Föreningen Norden fortsatte att vara en drivande kraft inom EU:s strategi för Östersjöregionen i egenskap av samordnare för 
Policyområde Utbildning. Inom flaggskeppet School to Work, som handlar om att minska antalet unga vuxna som varken arbetar eller 
studerar, har föreningen arbetat med att sprida konceptet med navigatorcentrum och att utbilda koordinatorer. Under året har 
föreningen också organiserat välbesökta workshops för svenska aktörer som velat hitta makroregionala samarbeten.

Under året har förbundskansliet arbetat kontinuerligt med att stödja lokalavdelningar och distrikt, liksom att skapa plattformar för att 
utveckla verksamheten tillsammans. Ett stort antal digitala möten har genomförts, bland annat om opinionsbildning, Facebook, 
studiecirklar och uppdaterade webbplatsen. Förtroendevalda har också bjudits in till möten med förbundsstyrelsen inför varje 
styrelsemöte.

Den nya organisationen av kansliet som beslutades 2020 kom på plats. Vi har under året tillsatt tjänsterna som Programansvarig 
Engagemang och Folkbildning (Emelie Dahlström-Ravn), Opinions- och kommunikationschef (Jonas Wikström) och Operativ Chef 
(Caroline Liljegren).

Föreningens webbplats uppdaterades för att lyfta fram verksamheten tydligare. I samband med det introducerades också en ny grafisk 
profil.

Förändringar i eget kapital

Balanserat
resultat

Belopp vid årets ingång 5 315 440
Årets resultat -303 327
Belopp vid årets utgång 5 012 113
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Medlemsintäkter 647 985 751 952
Erhållna bidrag 2 8 817 838 11 752 522
Projektintäkter 2 714 142 5 521 025
Övriga intäkter 3 389 222 375 377

12 569 187 18 400 876

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -5 856 388 -10 774 741
Personalkostnader 5 -6 665 203 -7 309 784
Av-och nedskrivningar av matriella anl.tillgångar -344 391 -157 019

-12 865 982 -18 241 544

Verksamhetsresultat -296 795 159 332

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 48
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 532 -12 056

-6 532 -12 008

Resultat efter finansiella poster -303 327 147 324

Årets resultat -303 327 147 324
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Hemsida och medlemsregister 6 0 305 550

0 305 550

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 16 497 57 849

16 497 57 849

Summa anläggningstillgångar 16 497 363 399

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 154 15 476
Aktuell skattefordran 82 787 67 064
Övriga fordringar 111 347 349 119
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 985 434 4 043 203

1 213 219 4 474 862

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9 1 824 741 1 824 741

1 824 741 1 824 741

Kassa och bank
Kassa och bank 5 940 084 5 079 514

5 940 084 5 079 514

Summa omsättningstillgångar 8 961 546 11 379 117

SUMMA TILLGÅNGAR 8 978 044 11 742 516
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat 5 315 440 5 168 116
Årets resultat -303 327 147 324
Eget kapital vid årets slut 5 012 113 5 315 440

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 442 325 431 005
Övriga skulder 874 663 1 965 762
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 648 942 4 030 309
Summa kortfristiga skulder 3 965 931 6 427 076

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 978 044 11 742 516
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 5 år

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings prövas årligen. Följande 
nyttjandeperioder tillämpas: 5 år

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Erhållna bidrag 2021 2020

Bidrag som redovisats som intäkt
Statsbidrag 8 000 000 8 000 000
Verksamhetsanslag från fonder 190 868 170 600
Administrationsbidrag & övriga lokalintäkter 0 3 326 883
Avkastning från närstående fonder 0 6 833
Avkastning från Wallenbergsfond 128 800 126 353
Övriga bidrag 498 170 121 853

8 817 838 11 752 522

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2021 2020

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Nordens tidning 13 415 2 909
Övriga intäkter 375 807 372 468

389 222 375 377

Not 4 Övriga externa kostnader 2021 2020

Lokalkostnader 1 096 337 4 247 798
Administrationskostnader 1 104 680 963 769
Allmänna kostnader 156 636 509 476
Verksamhetskostnader 2 672 893 3 857 114
Projektkostnader 825 842 1 196 584

5 856 388 10 774 741
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NOTER

Not 5 Personal 2021 2020

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7 10
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar 2 783 795 2 325 186
Lön generalsekreterare 729 607 857 982
Sociala kostnader 1 178 142 844 953
Pensionskostnader 363 917 296 553
Övriga kostnader -266 428 614 566
Summa 4 789 033 4 939 240

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
avser projekt

Löner och andra ersättningar direkt i projekt 1 329 191 1 536 668
Sociala kostnader 431 958 422 051
Pensionskostnader 110 970 118 815
Övriga kostnader 4 050 4 074
Kostnader lön/arvode personal, uppdragstagare 0 288 936
Summa 1 876 170 2 370 544

Föreningen Norden bytte under 2020 generalsekreterare vilket genererade i några månader med dubbel bemanning.

Not 6 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 509 250 1 354 494
Försäljningar/utrangeringar -509 250 -845 244
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 509 250
Ingående avskrivningar -203 700 -947 094
Återförda avskr. förs./utrangeringar 297 063 845 244
Årets avskrivningar -93 363 -101 850
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -203 700
Utgående redovisat värde 0 305 550

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 140 582 513 702
Försäljningar/utrangeringar -99 338 -373 120
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 244 140 582
Ingående avskrivningar -82 734 -396 334
Återförda avskr. förs./utrangeringar 86 103 341 716
Årets avskrivningar -28 116 -28 116
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 747 -82 733
Utgående redovisat värde 16 497 57 849

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetald hyra 2022 299 700 267 300
Förutbetalad kostnader 176 386 153 682
Upplupna projektintäkter 380 548 3 495 868
Uppl. avkastning Wallenbergs fond 128 800 126 353

985 434 4 043 203
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NOTER

Not 9 Övriga kortfristiga placeringar 2021-12-31 2020-12-31

Kategori Nom. värde Antal Antal
Bokfört värde Penningm. Fond 18 036 1 942 705 18 036 1 942 705
Nedskrivning 0 -117 963 0 -117 964

1 824 742 1 824 741

Marknadsvärde 1 824 019 1 824 741

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Semesterskuld mm till personal 313 684 260 705
Förutbetalda medlemsavgifter 346 536 140 646
Oförbrukade anslag 1 767 874 2 956 536
Övriga interimskulder 220 848 672 422

2 648 942 4 030 309

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 

Åsa Torstensson Birgitta Englin
Ordförande Vice ordförande

Fredrik Jakobsen José Perez Johansson Eivor Olofsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Sven-Olov Edvinsson Anders Sundin Nils Ingmar Thorell
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den                 
BDO Mälardalen AB

Barbro Karlsson Lennart Prytz
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till fullmäktige i Norden Svensk Förening för nordiskt Samarbete 
Org.nr. 802002-4546 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norden Svensk 
Förening för nordiskt Samarbete för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
"Det registrerade revisionsbolagets ansvar" samt "Den 
förtroendevalde revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande 
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Norden Svensk Förening för 
nordiskt Samarbete för år 2021. 

Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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