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Författare: Benjamin Yakob Olsson och Dalal Nasr
Handledare: Paulina Rytkönen
Bakgrund: Framträdandet av nya arrangemang för finansiell revision, räkenskap och
mätningar av effektivitet har inneburit en dramatisk påverkan på vokabulären och de
underliggande principerna för organisationer inom den offentliga sektorn. Detta har i sin tur
medfört att ideella organisationer börjat anamma mer affärsliknande och vinstdrivande
förhållningssätt. Forskningsfältet för prestationsstyrning inom ideella organisationer betonar att
de unika karaktärsdragen för ideella organisationer såsom deras finansiella och juridiska status,
samt de verksamma mål som baseras på sociala värden bidrar till att diskussionen om huruvida
det går att konceptualisera organisatorisk effektivitet blir av oerhört komplex karaktär. Något
som gett upphov till ett problematiskt dilemma som medför att traditionella mätningskriterier
grundade på finansiella mått inte förmår att redogöra ideella organisationers prestationer, utan
blir i det ideella sammanhanget både verkningslösa och missvisande. I synnerhet handlar det
om den ideella sektorns oförmögenhet att duplicera det skarpa och raka tillvägagångssättet för
att mäta, styra och redogöra för ideella organisationers prestationer. Med avstamp i ovanstående
problematik

analyseras

och

undersöks

hur

ideella

organisationer

med

likartade

verksamhetsområde använder sig av prestationsstyrning för att uppnå sociala och finansiella
mål. Samt att undersöka problematiken med prestationsstyrning inom den ideella sektorn.
Syfte: Studien ämnar analysera och undersöka hur ideella organisationer med likartade
verksamhetsområden använder sig av prestationsstyrning för att uppnå sociala och finansiella
mål, samt att undersöka problematiken med prestationsstyrning inom den ideella sektorn.
Metod: Studien har en kvalitativ metodansats där en flerfallstudie legat till grund för att studera
sex organisationer inom den ideella sektorn. Datainsamlingen har bestått av semistrukturerade
intervjuer och genomgång offentliga dokument. Vidare har även en mindre litteraturgenomgång
genomförts där den befintliga litteraturen för prestationsstyrning inom ideella organisationer
studeras utifrån granskning av vetenskapliga publikationer och artiklar.
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Slutsatser:


Det är utmanande för ideella organisationer att utforma kvantifierbara mått för att
utvärdera organisationernas prestation. Prestationsmätning inom ideella organisationer
förmår att lyfta fram indikationer på hur organisationer arbetar i enlighet med det
ändamålsenliga uppdraget, men har svårigheter att redogöra för och ge klara mått på
deras effekter i samhället på grund av komplexiteten i organisationernas ändamålsenliga
uppdrag.



Konstruktion och redogörelse för kvantifierbara mått är kontextbaserade till den
specifika organisationens sociala ändamålsenliga uppdrag. Kvantifierbara mått för
ideella organisationer bör grunda sig i organisationens resultat och organisationens
effekt på samhället, samt hur organisationen arbetar i enlighet med att uppnå dessa. Samt
att det finns höga krav på transparensen i resultaten inom den ideella sektorn.



Finansiella mål inom ideella organisationer säger mer om organisationens kapacitet att
kunna bedriva verksamheten mot det sociala ändamålet och expansion, snarare än
redogörelse av organisationens framgång.



Prestation inom ideella organisationer bör ta hänsyn till flera olika perspektiv för att
lyckas ge rättvisa bedömningar om ideella organisationers prestation. Samt att
prestationsstyrning måste betraktas i ett sammanhang med koppling till transparens och
legitimitet.



En hög mätningskultur inom organisationer som grundar sig på transparenta mått,
datainsamling, utvärdering, berättelser och rapportering av information utgör en stark
framgångsfaktor för ideella organisationer.



Det sociala kapitalet spelar flera avgörande roller för organisationer inom den ideella
sektorn för att skapa, bibehålla och stärka relationer med olika intressenter.

Nyckelord:

Prestationsmätning,

ideella

organisationer,

värdeskapande, legitimitet
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Abstract
Title: The idealistic measure of performance
Authors: Benjamin Yakob Olsson and Dalal Nasr
Tutor: Paulina Rytkönen
Background: The emerging of new arrangements of financial auditing, accounting and
efficiency measurements have had a dramatic impact on the vocabulary and the underlying
principles of public sector organizations. This, in turn, has led nonprofit organizations into
embracing more business-like and profit-driven approaches. The research field of Nonprofit
Management emphasizes that the unique features of nonprofit organizations such as their
financial and legal status, as well as the operational goals based on social values, contribute to
the extremely complex nature of the conceptualization of organizational effectiveness. Which
in turn gives rise to a problematic dilemma which entails that traditional measurement criteria
based on financial measures are not able to account for nonprofit organizations' achievements,
but in the nonprofit context becomes both ineffective and misleading. In particular, it is about
the nonprofit sector's inability to duplicate the sharp and straightforward approach to measuring,
manage, and account for nonprofit organizations´ performance. Departing from the above
issues the study aims to analyze and examine how nonprofit organizations with an
interconnecting business area makes practices of performance management to achieve social
and financial goals. And to examine the problem of performance management within the
nonprofit sector.
Aim: This study aims to analyze and examine how nonprofit organizations with an
interconnecting business area make use of performance management to achieve social and
financial goals. And to examine the problem of performance management in the nonprofit
sector.
Methodology: This study has a qualitative method approach in which a multiple-case study
was used to study six organizations within the nonprofit sector. The data collection has
consisted of semi-structured interviews and review of public documents. Furthermore, a smaller
literature review has been conducted in which the existing literature for performance
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management in nonprofit organizations is studied on the basis of review of scientific
publications and articles.
Conclusions:


It is a big challenge for nonprofit organizations to design quantifiable measures to
evaluate the organizations' performance. Performance measurement in nonprofit
organizations is able to highlight indications of how organizations work in accordance
with the appropriate mission, but have difficulties to account for and give clear measures
of their effects in society because of the complexity of the organizations' appropriate
tasks



The design and accountability of quantifiable measures are context-based to the specific
organization's social tasks. Quantifiable measures for non-profit organizations should
be based on the organisation's results and the organisation's impact on society, as well
as how the organization works to achieve these. And that there are high demands on
transparency in the results within the nonprofit sector.



Financial goals within nonprofit organizations tell more about the organization's ability
to conduct its business towards the social purpose and expansion, rather than explaining
the organisation's success.



Performance in nonprofit organizations should take into account several different
perspectives in order to succeed in providing fair judgments about nonprofit
organizations' performance. And that performance management must be viewed in a
context that is linked to transparency and legitimacy.



Non-profit organizations should not be managed in similar patterns as organizations in
either the private or public sector.



A high measurement culture within organizations based on transparent measures, data
collection, evaluation, stories and reporting of information is a factor of success for
nonprofit organizations.



Social capital plays several crucial roles for nonprofit organizations to create, maintain
and strengthen relations with various stakeholders.

Keywords: Performance management, nonprofit organizations (NPO), balanced scorecard,
social value creation, legitimacy
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Det inledande avsnittet introducerar ämnet prestationsstyrning och dess koppling till den
ideella sektorn. Därefter presenteras problematisering av prestationsmätning inom ideella
organisationer, att mäta prestation, och prestationsmätning och partnerskap. Slutligen
redogörs för studiens syfte, forskningsfrågor, avgränsningar och disposition.
___________________________________________________________________________

1 Introduktion
Många forskare betonar relevansen av att anamma innovativa styrningsmodeller för att
bibehålla organisationers konkurrenskraft i dynamiska affärsmiljöer (Chesbrough, 2007;
Ganter och Hecker, 2014; Hamel, 2006; Steiber & Alänge, 2015). Birkinshaw och Hamel
(2008) menar att nya styrnings innovationer anammas och drivs från fyra olika perspektiv,
nämligen; institutionella, kulturella och slutligen det rationella perspektivet.
Det sistnämnda perspektivet bygger på premissen att styrnings innovationer introduceras av
individer med målet att rationalisera organisationer och uppnå effektivitet. Termer av
rationalitet och effektivitet lämpar sig dock inte inom alla sektorer. Exempelvis var 1980- och
90 talen en dramatisk period bestående av förändring och implementering av nya modeller inom den offentliga sektorn såsom “New public management”. Vilket innebar fundamentala
inverkningar på struktur, kultur och utövningar inom organisationer (Exworthy, 1998). I
synnerhet innebar framträdandet av nya arrangemang för finansiell revision, räkenskap och
mätning av effektivitet en dramatisk påverkan på vokabuläret och de underliggande principerna
för organisationer inom den offentliga sektorn (Exworthy, 1998; Jarl, Fredriksson & Persson
2012). Detta har i sin tur medfört att ideella organisationer börjat använda mer affärsliknande
och vinstdrivande förhållningssätt, ett numera väletablerat globalt fenomen och en problematik
som har fått stadigt växande uppmärksamhet bland management och organisationers teoretiska
studier (Maier et al., 2016; Speckbacher, 2003; Sawhill & Williamson, 2001).
Verktyg såsom resultatmätning, prestationsjämförelse och kvalitetssystem används av
organisationer för att bygga organisatorisk kapacitet och eftersträva organisatorisk effektivitet
(Letts, Ryan, & Grossman, 1999; Salamon, 1997). Forskare inom litteraturområdet för ideella
organisationer menar att de unika karaktärsdragen för ideella organisationer såsom deras
finansiella och juridiska status, samt verksamhetsmål som baseras på sociala värden bidrar till
att diskussionen om det går att konceptualisera organisatorisk effektivitet blir komplext (Au,
1996; Kanter & Summers, 1987; Ostrander & Schervish, 1990).
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Strategisk planering, marknadsföring, finansiering, informationssystem och organisatorisk
utveckling hör till de mer framgångsrika områden som den ideella sektorn lyckats anamma och
utveckla med inspiration från den privata sektorn (Sawhill & Williamson, 2001). En viktig
nyckelkomponent fortsätter dock att trotsa den ideella sektorns affärsmodell, nämligen att de är
oförmögna till att duplicera tydliga tillvägagångssätt för att mäta och leda ideella
organisationers prestanda (Sawhill & Williamson, 2001; Kaplan, 2001; Meadows & Pikes,
2010).

1.1 Problematisering
1.1.1 Prestationsmätning inom ideella organisationer
Alla organisationer står inför utmaningen att utvärdera sina prestationer utöver de nuvarande
finansiella mätvärdena (Kaplan 2001). Enligt Aguinis (2013) är prestationsstyrning en
kontinuerlig process för att identifiera, mäta, utveckla individers och gruppers prestation och
anpassa den med organisationens strategiska mål. Meadows och Pike (2010) definierar ideella
organisationer genom att de använder sig av affärsmetoder för att uppnå sina sociala mål.
Det finns dock en inneboende problematik när det kommer till att mäta och utvärdera
prestationer inom ideella organisationer (Forbes, 1998; Meadows & Pike, 2010). Lee och
Nowell (2015) menar att finansiell och konkurrensbetonad press inom den ideella sektorn har
lett till en ökad betoning på prestationsmätningar, något som i sin tur resulterat i en ökad
satsning på att redovisa resultat av prestationer för att kunna få statlig finansiering. Vidare har
frågan om revision av prestation och olika mått för prestation blivit allt viktigare för ideella
organisationer i takt med att de möter en ökad konkurrens från ett snabbt växande antal aktörer
som konkurrerar om ett fåtal donerare, stiftelser och statlig finansiering (Forbes, 1998).
Samtidigt

fokuserar

de

offentliga

resultatrapporteringarna

och

många

interna

prestationsmätsystem för dessa organisationer enbart på finansiella åtgärder, såsom; donationer,
utgifter och rörelsekostnader, något som Kaplan (2001) menar är perspektiv som både är
kortsiktiga och missvisande. Enligt Kaplan (2001) saknar ideella organisationer den enkla
simpliciteten av att tillämpa finansiella mått såsom lönsamhet eller aktieägares avkastning som
används i vinstdrivande organisationer för att bedöma deras framgång och prestation.
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1.1.2 Att mäta prestation
Den svåra utmaningen med att mäta prestation inom den ideella sektorn har länge varit ett erkänt
fenomen inom litteraturen för prestationsstyrning i ideella organisationer (Sawhill &
Williamson, 2001; Sowa, Selden, & Sandfort’s, 2004; Lee & Nowell, 2015; Forbes, 1998;
Kaplan, 2001; Halachmi, 2005; Baroch & Ramalho, 2006). Forbes (1998) menar att ideella
organisationer har svårigheter att utveckla kvantitativa och kvalitativa mått för organisatorisk
prestanda, eftersom de har mål som är av social karaktär snarare än finansiella. Kaplan (2001)
argumenterar för att ledningsgrupper för ideella organisationer allt mer börjat rikta sin fokus
mot att mäta och styra organisationens prestationer. Finansiella mätinstrument klarar ändå inte
av att ensamma eller ens som komplement till en samling av ad-hoc finansiella åtgärder vara
tillräckliga för att kunna motivera och utvärdera en ideell organisations prestation i det specifika
uppdraget (Kaplan 2001).
För privata och vinstdrivande företag blir mått av framgång att utvärdera företagets kvantitativa
tal och mått såsom; vinst, avkastning, ROI och värdeskapande för aktieägare (Kaplan & Norton,
1996). För uppdragsdrivna ideella organisationer blir således ett mått på framgång mycket
svårare att mäta och redogöra för, då ideella organisationer mäter och utvärderar mer abstrakta
begrepp som exempelvis att lindra mänskligt lidande och motverka utanförskap (Sawhill &
Williamson, 2001). Finansiella omständigheter och överväganden kan emellertid spela en
viktig roll som grundar sig i att antingen möjliggöra eller begränsa organisationen, men kommer
inte att vara det primära målet som organisationen strävar efter (Kaplan, 2001).
Prestationsstyrning inom den ideella sektorn är alltså komplicerad av det faktum att ideella
organisationer oftast bedriver uppdrag vars prestationer är svåra att mäta (Sowa, Selden, &
Sandfort’s, 2004; Lee & Nowell, 2015; Forbes, 1998; Kaplan, 2001; Sawhill & Williamson,
2001).
Halachmi (2005) menar att prestationsstyrning är ett bredare och mer meningsfullt koncept än
enbart ett mått på prestation. Enligt Halachmi (2005) kan prestationsmätning anta flera olika
former från att hantera interna frågor i organisationen till att ta hand om intressenter.
Prestationsmätning involverar användning av både kvantitativa och kvalitativa tekniker för att
mäta prestation och tar hänsyn till den mänskliga (beteendemässiga) sidan av företaget.
Halachmi (2005) anser att prestanda inte nödvändigtvis bestäms av formella standarder och
tekniska mätningar. Prestanda kan vara situationsorienterad och opportunistisk och förmedlas
av mer subjektiva och grundläggande problem. Vidare belyser Sheehan´s (1996) studie att
3

många filantropiska organisationer med klara mål inte lyckats utveckla ett prestationssystem
som visar på om organisationen har en inverkan på sina mål. Detta medför konsekvenser att
organisationerna inte hade något sätt att särskilja om deras strategi har lyckats eller inte.

1.1.3 Prestationsmätning och partnerskap
Ideella organisationer måste utvärdera och bevisa sina sociala utfall till ett komplext antal
intressenter (Meadows & Pike, 2010; Sawhill & Williamson, 2001; Johansen & LeRoux, 2013).
Ideella organisationer befinner sig under en ökad press att demonstrera goda resultat i sina
prestationer för att kunna säkra finansiella resurser likt sina offentliga och privata
motsvarigheter (Cairns, et al., 2005; Moxham, 2009; Lee & Nowell, 2015). Därav finns det
även en omfattande litteratur som belyser hur väl organisationen behandlar relationer och
partnerskap med nyckel intressenter, något som i sin tur leder till att de uppnår legitimitet inom
deras fält och samhällen, en sedermera fundamental aspekt av ideell prestationsstyrning
(Bagnoli & Megali, 2011; Herman & Renz, 2008; Moore, 2003; Talbot, 2008; Selksy & Parker,
2005).
Vidare belyser Westlund et al. (2009) sociala nätverk, relationer, normer och värderingar inom
företag med begreppet socialt kapital som står som ett komplement till både det ekonomiska
kapitalet och humankapitalet. Det sociala kapitalet som begrepp myntades först av Hanifan
(1916), och användes senare av Bourdieu (1985), Coleman (1988) men uppmärksammades som
mest när Putnam (1993, 2000) använde sig av begreppet i sin studie om regionstyret i Italien.
Studie visade att styret fungerade bättre i norra Italien än andra områden i landet, något som
grundade sig på det sociala kapitalets inverkan på regionerna. Enligt Westlund et al. (2009)
finns det ett samband mellan det sociala kapitalet och frågor om ekonomisk omvandling och
tillväxt.
Studiens ambitioner och identifierade kunskapsgap
Prestationsstyrning inom ideella organisationer innehar en omfattande teoribildning som säger
mycket om de många perspektiv som ideella sektorn måste ta i beaktning vid användning av
olika verktyg för effektivisering. Det visade sig att den teoretiska förståelsen av ideella
organisationer och prestationsstyrning är långt ifrån heltäckande. I det tidigare avsnittet kan vi
se att det finns en inneboende problematik kring hur ideella organisationer redovisar och mäter
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sina prestationer samt hur dessa hänger ihop i ett komplext samband med en rad olika
intressenter och växande konkurrens. Prestationsstyrning som en styrningsmetod inom den
ideella sektorn är välstuderat område, dock har vi identifierat flera kunskapsgap att studera inom
den befintliga litteraturen.
Likartade socialt område som ett gap inom litteraturen.
Enbart ett fåtal studier inom litteraturområdet väljer att fokusera på organisationer som verkar
inom likartade verksamhetsområde, vad gäller undersökningar av ideella organisationer och
prestationsstyrning. Vissa väljer att gå djupare i specifika fall (Sawhill & Williamson, 2001),
medan andra konstruerar konceptuella modeller för att hantera de mångfacetterade
dimensionerna av prestationsstyrning inom ideella organisationer (Kaplan, 2001; Moore, 2003;
Sowa et al., 2004). Få tidigare studier använder sig av flerfallstudier för att studera olika ideella
organisationer med en gemensam koppling till organisationens sociala ändamål. Mot denna
bakgrund avser denna studie att undersöka ideella organisationer som verkar inom ett
gemensamt socialt område.
Det sociala kapitalet som understuderat område inom litteraturen för prestationsstyrning inom
ideella organisationer.
Många forskare betonar saknaden av empiriska studier inom litteraturområdet och uppmanar
till mer forskning inom området för nätverkande och socialt kapital i anknytning till ideella
organisationers prestationsstyrning (Hills & Sullivan, 2006; Moulton & Eckerd, 2012;
Westlund, 2009; Stone & Ostrower, 2007; Simpson et al., 2011). Det sociala kapitalet består av
följande komponenter: förtroende, sociala nätverk eller relationer, samt normer och
värderingar (Westlund, 2009). Vidare är även förhållandena mellan företag och ideella
organisationer med avseende på deras struktur ett område som är erkänt understuderat (Simpson
et al., 2011; Ebrahim et al.; 2014; Schneider, 2009).
Hlady-Rispal och Servantie (2018) uppmanar till mer forskning av det sociala kapitalet för att
visa på effekter på intressenter, sociala entreprenörer, social avkastning på investeringar och
sociala mått. Moulton och Eckerd (2012) samt Hills och Sullivan (2006) menar att det sociala
kapitalet är avgörande för det värde som skapas av ideella organisationer, men att det finns få
empiriska studier som belyser det sociala kapitalet som en resursström inom ideella
organisationer. Enligt Westlund et al. (2009) och även Saxton och Benson (2005) finns det ett
samband mellan socialt kapital och frågor om ekonomisk omvandling och tillväxt. Trots detta
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undersöker de flesta studierna prestationsstyrning av finansiella, interna processer samt lärande
och tillväxt perspektiven men tar inte hänsyn till det sociala kapitalet (Sawhill & Williamson,
2001; Kaplan, 2001, Meadows & Pike 2010). För att fylla på denna lucka och bidra med
teoribildning uppstår frågan om ideella organisationer kan prestationsstyras ur ett perspektiv
som har kopplingar till det sociala kapitalet? Kombinationen av de olika teoriområdena för
socialt kapital och prestationsstyrning inom ideella organisationer utgör en lucka i litteraturen
som visar på både förvirring och ett understuderat område inom litteraturen. Därav är gapet av
relevans att studera för att komma fram till slutsatser inom ämnet samt att bidra med ett
kunskapsbidrag till litteraturen.
Att bidra med en konceptuell modell för prestationsstyrning.
Många representativa modeller har med olika komponenter klargjort väsentliga delar för att
bedriva prestationsstyrning inom ideella organisationer (Somers, 2005; Meadows & Pike, 2010;
Ebrahim, et al., 2014). Trots en rad olika studier som belyser relevansen av det sociala kapitalet
från ideella organisationers perspektiv så finns det få studier som använder sig av det sociala
kapitalet som komponent inom prestationsstyrningsmodeller för att förklara hur ideella
organisationer kan skapa socialt värde.
Vidare har studiens undersökning visat att det inte finns tidigare studier som använt sig av
komponenten socialt kapital inom den klassiska prestationsstyrningsmodellen: “det balanserade
styrkortet” (Kaplan & Norton 2001) för att redogöra för socialt värdeskapande och
prestationsstyrning. Därför kommer vi att modifiera det “balanserade styrkortet” och lägga till
det sociala kapitalet. Vi kommer även att konstruera en modell som tar hänsyn till de
problematiska aspekterna vid prestationsstyrning inom det ideella sammanhanget. Slutligen
ligger ambitionen i detta arbete även i att komplettera synsätten och skapa en bredare förståelse
om prestationsstyrning inom ideella organisationer samt bidra med en konceptuell modell för
prestationsstyrning inom ideella organisationer.
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1.2 Syfte
Studien ämnar analysera och undersöka hur ideella organisationer med likartade
verksamhetsområde använder sig av prestationsstyrning för att uppnå sociala och finansiella
mål, samt att undersöka problematiken med prestationsstyrning inom den ideella sektorn.
För att uppnå studiens syfte kommer följande forskningsfrågor att besvaras och analyseras:

1.3 Forskningsfrågor


Hur styrs och utvärderas prestationer inom ideella organisationer?



Vilken roll har det sociala kapitalet inom ideella organisationer?



Hur används och tillämpas finansiella mål inom ideella organisationer?

1.4 Avgränsning och definition
I och med att ideella organisationer har olika definitioner och benämningar kan det skilja sig
hur de styr organisationen och mäter prestationer. Det är därför av intresse att i denna studie
tydliggöra definitionen av ideella organisationer. Nationalencyklopedin (2019) definierar
ideella organisationer som “en sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas
gemensamma ideella strävande och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen”.
Hit

räknas

organisationer

som

exempelvis

välgörenhetsorganisationer

och

miljövårdsorganisationer med flera samt de ideella organisationer som bedriver ekonomisk
verksamhet (NE, 2019). Inom litteraturen för ideella organisationer finns flertalet likartade och
besläktade benämningar, exempelvis socialt företagande, socialt entreprenörskap och ickevinstdrivande organisationer (NPO).
I princip finns det tre olika aspekter av socialt företagande och ideella organisationer. Den första
definierar socialt företagande som icke-vinstdrivande initiativ som utvecklar affärsidéer och
strategier för att skapa socialt värde (Boschee, 1998; Lasprogata & Cotten, 2003; Meadows &
Pike, 2010). Den andra aspekten föreslår sociala företag som den socialt ansvarsfulla praxisen
för kommersiella företag där företags sociala ansvarstagande (Corporate social responsibility,
CSR) är av stor vikt (Waddock, 1988). Vidare beskriver det tredje perspektivet, socialt
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företagande som ett medel för att minska sociala problem och initiera eller katalysera social
förändring (Alvord et al., 2004).
Vår definition kommer att utgå från det första perspektivet vilket fokuserar på ickevinstdrivande initiativ som utvecklas affärsidéer och strategier för att uppnå sociala mål. Därav
definierar vi i denna studie ideella organisationer som: en icke-vinstdrivande organisation som
tillämpar affärsmetoder för att uppnå sociala och finansiella mål. Vi använder oss av denna
definition av ideella organisationer även på grund av att flera av våra fall även väljer att
benämna sig som ideella organisationer eller icke-vinstdrivande organisationer som verkar för
att uppfylla någon form av socialt mål.
Vidare kommer de studerade organisationerna att avgränsa sig till att enbart undersöka
organisationer som har ett gemensamt verksamhetsområde och målgrupp i sitt värdeskapande,
därav kommer denna studie enbart att rikta sig till ideella organisationer som skapar
samhällsnytta genom att bidra med olika former av stöd och hjälp till barn och ungdomar.
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1.5 Disposition
(1) Inledning: Det inledande avsnittet introducerar ämnet prestationsstyrning och dess
koppling till den ideella sektorn. Därefter presenteras problematisering av prestationsmätning
inom ideella organisationer, att mäta prestation, och prestationsmätning och partnerskap.
Slutligen redogörs för studiens syfte, forskningsfrågor, avgränsningar och disposition.
(2) Litteraturgenomgång: Denna litteraturgenomgång omfattar både teoretiska begrepp och
tidigare forskning som redogör för den ideella sektorns unika sammanhang. Kapitlet består av
fyra delar som redogör för olika delar av ideella organisationers unika drag, deras användande
av affärsmässiga koncept och prestationsstyrning. Avslutningsvis diskuteras även den ideella
sektorns unika karaktärsdrag och personal inom den ideella sektorns preferensstruktur.
(3) Teoretisk Referensram: I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska referensram och
forskningsläget för prestationsstyrning inom ideella organisationer. Avsnittet kastar ljus över
relevanta infallsvinklar för prestationsstyrning i det ideella sammanhanget, modeller för
prestationsstyrning och teorin om det sociala kapitalet. Det teoretiska ramverket kommer att
användas för analys av det empiriska materialet.
(4) Metod: Metods avsnitt redogörs för studiens samtliga metoder och tillvägagångssätt.
Avsnittet inleds med redogörelse för studiens forskningsstrategi, forskningsdesign och
metodansats. Vidare redogörs för datainsamling, analysverktyg, kritiska reflektioner, validitet,
reliabilitet och etiska överväganden.
(5) Empiri: Avsnittet empiri presenteras det empiriska materialet och studiens centrala
fall. Kapitlet består av fyra delar. Det inledande avsnittet presenterar den ideella sektorns olika
regleringar. Vidare redogörs för hur prestationsstyrning tillämpas inom varje enskild
organisation, samt de svårigheter och utmaningar som organisationerna upplever vid
tillämpning av prestationsstyrning inom ideella organisationer.
(6) Analys: I detta kapitel tolkas och analyseras det empiriska materialet i förhållande till den
teoretiska referensramen och tidigare forskning. Analysen leder till att besvara
forskningsfrågorna. Avsnittet inleds med identifiering av den ideella sektorns problematik.
Vidare analyseras och utvärderas prestationsstyrning inom ideella organisationer utifrån olika
perspektiv. Avslutningsvis presenteras studiens konceptuella modell som bidrag.
(7) Slutsatser: Det avslutande kapitlet redogör för studiens slutsatser. I detta kapitel besvaras
studiens tre forskningsfrågor. Vidare presenteras studiens forskningsbidrag. Slutligen
presenteras förslag för vidare forskning.

9

Denna litteraturgenomgång omfattar både teoretiska begrepp och tidigare forskning som
redogör för den ideella sektorns unika sammanhang. Kapitlet består av fyra delar som redogör
för olika delar av ideella organisationers unika drag, deras användande av affärsmässiga
koncept och prestationsstyrning. Avslutningsvis diskuteras även den ideella sektorns unika
karaktärsdrag och personal inom den ideella sektorns preferensstruktur.
___________________________________________________________________________

2 Litteraturgenomgång
Detta kapitel består av en litteraturgenomgång som kastar ljus över relevanta aspekter av den
ideella sektorn. Fyra övergripande områden framgår inom denna litterära genomgången som är
intressanta för att kunna redogöra för den ideella sektorns unika sammanhang. De två inledande
avsnitten omfattar både teoretiska begrepp och tidigare forskning som ska ge läsaren en inblick
i den mångtydiga terminologin och de övergripande orsakerna till att icke-vinstdrivande
organisationer använder sig av affärsliknande metoder. Det tredje avsnittet diskuterar
preferensstrukturen hos personal inom den ideella sektorn. Avslutningsvis redogörs för den
ideella sektorns unika karaktärsdrag.

2.1 Terminologier och begrepp för icke-vinstdrivande
organisationers anammande av affärsmässiga koncept
Det problematiska dilemmat med prestationsstyrning inom ideella organisationer har varit
föremål för omfattande forskning i fallstudier och större analysstudier. Den frågeställning som
varit vägledande för stora delar av forskningsfältet belyser de underliggande principerna av att
anamma prestationsstyrning och hur det sedermera blir problematiskt att konceptualisera
effektivitetsaspekter inom den ideella sektorn. Det är dock viktigt att vi i denna studie börjar i
rätt ände med att diskutera den mångtydiga terminologin och drivande krafter som banar väg
för den mer konkreta problematiken kring prestationsstyrning inom den ideella sektorn.
Det hela tar sin början någonstans inom litteraturen om icke-vinstdrivande organisationers
användning av affärsmässiga principer, vilket är ett forskningsområde som präglats av en
mångtydig uppsättning av terminologier och begrepp. Maier et al. (2016) adresserar hur ickevinstdrivande organisationer omger sig av en differentierad terminologi som utvecklats för att
kunna konceptualisera den affärsmässiga karaktären av kärn och stödprocesser inom icke10

vinstdrivande organisationer. Detta benämnts av Hwang och Powel (2009) som
organisationsrationalisering.
Maier et al. (2016) menar att managerialism är ett liknande koncept som berör den ideologiska
naturen av organisationsrationaliseringens process. Managerialism grundar sig i tron att
organisationer kan och bör byggas på kunnande av verksamhetsstyrning och utövningar och
organisationsstyrning (Hvenmark, 2013; Meyer et al., 2013). Vidare är Managerialisation ett
ytterligare begrepp som berör den process som sätter managerialismens tro i handlingar och
utövningar (Hvenmark, 2013). Maier et al. (2016) visar även att det finns ett antal begrepp som
belyser specifika aspekter av hur icke-vinstdrivande organisationer blir mer liknande
vinstdrivande organisationer. Bolagisering fokuserar på de förändringar inom de ickevinstdrivande organisationernas styrningsstruktur (Maier et al., 2016). Begreppet bolagisering
hänvisar till förändringar av en enskilds organisations styrning i linje med dessa
företagsmodeller (Alexander & Weiner, 1998).
Ett annat begrepp är Marknadsanpassning vilket hänvisar till icke-vinstdrivande
organisationers ökade marknadsrelaterade relationer med intressenter, något som Eikenberry
och Kluver (2004) samt Salamon (1993) menar kan belysas från ett makroperspektiv där
marknadsrelaterade relationer gradvis tränger in i ett lands välfärdssystem. Maier et al. (2016)
menar även att marknadsanpassning av relationer inte nödvändigtvis måste involvera ett utbyte
av pengar, exempelvis kan volontärarbete fungera som utbyte av arbete i gengäld mot den
personliga tillfredsställelsen av det sociala uppdraget.

2.2 Varför använder icke-vinstdrivande
vinstdrivande och affärsliknande metoder?

organisationer

De övergripande orsakerna till att icke-vinstdrivande organisationer använder affärsliknande
koncept och metoder har i stor utsträckning studerats av Maier et al. (2016) som menar beror
på följande omständigheter: organisationernas miljö, interna förhållanden inom organisationen
och även samverkan mellan organisationer och deras miljöer. Extrogena motiv och drivkrafter
som driver icke-vinstdrivande organisationer till att använda affärsliknande metoder kan vara:
organisationers miljö, diskurser och ideologier, förhållanden i politik, ekonomi och det civila
samhället, samt kollektiva och enskilda aktörer (Maier et al., 2016).
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Andra omständigheter och orsaker kan förklaras från såväl abstrakta som konkreta nivåer. De
abstrakta orsakerna kan ligga i diskurser och ideologier som kännetecknas av “ekonomisk
rationalism” (Pusey, 1996), managerialism (Harvie & Manzi, 2011) och “världskultur”
(Bromley, 2010) som driver icke-vinstdrivande organisationer att använda affärsliknande
tillvägagångssätt och affärsmodeller. Mer konkreta förklaringar och orsaker kan vara civila,
ekonomiska och politiska förhållanden vilka verkar som drivkrafter för att driva ickevinstdrivande organisationer att utforma deras affärsmodeller efter mer vinstdrivande
förhållningssätt (Maier et al., 2016). Välkända har exempel varit “new public management”
och neoliberala reformer (Liebschultz, 1992; Exworthy, 1998; Jarl, Fredriksson & Persson,
2012). Andra orsaker utgörs av ekonomiska förhållanden såsom; konkurrens med vinstdrivande
organisationer med samma kundmålgrupp och marknad, samt strävan efter finansiering vilket
påverkar kommersialiseringen av icke-vinstdrivande organisationer (Kerlin & Pollak, 2011).
Samtidigt är ekonomiska förändringar ofta sammanlänkade med politiska beslut, därav finns
det även studier som berör de politiska och ekonomiska aspekterna som en gemensam orsak
(Salamon, 1997). Sammantaget menar Yasar (2004) på att organisationer påverkas av
utvecklingen i omgivningen och i världen, och tvingas vara mer kunskapsdrivna och
marknadsorienterade. Detta kan vara anledningar till att prestationsmätning blivit
en styrningsstrategi inom ideella organisationer.

2.3 Personal inom icke-vinstdrivande organisationer
Maier et al (2016) belyser hur professionalism är viktig såväl för vinstdrivande som för ickevinstdrivande organisationer. Hwang och Powell (2009) drar en skiljelinje och redogör för en
distinktion mellan chefer och professionaliserade. I synnerhet grundar sig denna distinktion på
de olika rollernas karaktärsdrag där chefer har affärsledningsbakgrund med expertkompetens
inom det verksamhetsspecifika området.
Både Exworthy (1998) och Hwang & Powell (2009) delar uppfattningen om att chefer skiljer
sig från de som innehar verksamhetsspecifika kunskaper i flera aspekter. Chefer är i stor
utsträckning beroende av den makt och auktoritet. Speckbacher (2003) menar dock att anställda
inom icke-vinstdrivande organisationer och i synnerhet inom ideella organisationer har en
annan preferensstruktur. I ideella organisationer accepteras bland de anställda en ersättning som
är under marknadens vanliga standard, eftersom de har en tro på organisationens uppdrag.
Enligt Speckbacher (2003) innebär detta att incitament inom ideella organisationer inte är
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nödvändiga, och att den anställde har en inneboende motivation. Maier et al. (2016)
argumenterar för att filantropi också kan organiseras i mer affärsliknande avseenden.
Riskfilantropi tillämpar riskkapitalistiska metoder för filantropisk finansiering (Moody, 2008),
inte enbart genom att investera pengar utan också genom att tillhandahålla expertis inom
affärsområden. I gengäld har filantroperna höga förväntningar på resultat och revision (Wagner,
2003).

2.4 Ideella organisationers unika drag i förhållande till andra typer
av organisationer
För att bilda en förståelse om det ideella sammanhanget är det viktigt att ta i beaktning de många
unika särdragen som karaktäriserar den ideella sektorn. Ett av de mest uppenbara särdragen är
det centrala konceptet om vinst inom ideell sektor. Medan vinst utgör det grundläggande syftet
för att bedriva hållbara verksamheter inom vinstdrivande organisationer, kan syftet för ideella
organisationer bestå av annat än vinst. Detta är ett fundamentalt perspektiv för att kunna
förklara strukturen och styrningen inom ideella organisationer (Baroch & Ramalbo, 2006;
Moore, 2003).
Moxham (2009) menar att ideella organisationer behöver införa kompetens och prestation för
att säkra sina ekonomiska resurser. Något som medför att organisationer inom den ideella
sektorn behöver visa god kvalitet och ansvar på samma sätt som organisationer inom den privata
och offentliga sektorn (Moxham, 2009). Som tidigare nämnts representerar den ideella sektorn
en stor variation av olika organisationer med relationer till olika grupper och intressenter med
skilda intressen av att utvärdera organisationers sociala aktiviteter och uppdrag (Connolly,
Hyndman, & McConville, 2013a; Dhanani & Connolly, 2012; Unerman & O'Dwyer, 2006a).
Den kanske mest tydliggörande illustrationen av vad som gör ideella organisationer unika i
förhållande till andra organisationer kommer ifrån Moores (2003) distinktion, som redogör för
två fundamentala aspekter. För det första skapas värde i ideella organisationer utifrån
uppnåendet av det sociala syftet snarare än fokus på att generera intäkter. För det andra så
kommer intäkterna från andra källor än från kunder och konsumenter (Moore, 2003).
Den ideella sektorn uppvisar även unika egenskaper i jämförelse med både vinstdrivande och
organisationer inom den offentliga sektorn, då den verkar i en miljö som främst består av
volontära aktörer och finansiärer där det inte sker några utbytes transaktioner (Crawford,
Morgan & Cordery, 2018). Prestationsstyrning inom den ideella sektorn blir även ett
komplicerat fenomen eftersom ideella organisationer oftast bedriver verksamhet vars
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prestationer är svåra att mäta (Sowa, Selden, & Sandfort’s 2004; Lee & Nowell 2015; Forbes,
1998; Kaplan 2001; Sawhill & Williamson, 2001). Vidare måste organisationer inom den
ideella sektorn redovisa resultat till sina olika intressenter för att visa att de verkligen har
uppnått sina målsättningar (Lennard, 2007; Unerman & O'Dwyer, 2006; Laughlin, 2008;
Dhanani & Connolly, 2012).
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I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska referensram och forskningsläget för
prestationsstyrning inom ideella organisationer. Avsnittet kastar ljus över relevanta
infallsvinklar för prestationsstyrning i det ideella sammanhanget, modeller för
prestationsstyrning och teorin om socialt kapital och socialt värdeskapande. Det teoretiska
ramverket kommer att användas för analys av det empiriska materialet.
___________________________________________________________________________

3 Teoretisk referensram
I föregående kapitel diskuterades den ideella sektorns unika särdrag och användandet av
affärsmässiga metoder. I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. De fyra
första delarna av detta kapitel redogör för forskningsläget och perspektiv på prestationsstyrning
inom ideella organisationer. Vidare redogörs även för tidigare forskning om ideella
organisationer med fokus på nätverk, relationer till intressenter och former av legitimitet, samt
sociala investeringar. Därefter presenteras de modeller som ligger till grund för konstruktionen
av studiens konceptuella modell samt teorin om det sociala kapitalet och socialt värdeskapande.
I detta kapitel redogörs även för en kartläggning av forskningsläget om prestationsmätning
inom ideella organisationer. Avslutningsvis redogörs för studiens konceptuella modell.

3.1 Prestationsstyrning
3.1.1 Strategisk styrning inom ideella organisationer
En organisation kan sägas ha en strategi när ledarna inom organisationen bestämt hur
verksamheten ska bedrivas för att skapa värde från ett långsiktigt perspektiv (Moore, 2000).
Som redan nämnt belyser litteraturen som berör strategier inom den ideella sektorn flera olika
perspektiv som är relevanta för att framgångsrikt bedriva ideell verksamhet.
En gemensam åsikt bland forskare inom litteraturen är den starka betoningen på att
organisationer inom den ideella sektorn skiljer sig från både den offentliga och den privata
sektorn i det avseendet att deras verksamhet inte kan eller borde bedrivas i liknande mönster
som organisationer inom den privata eller offentliga sektorn (Kaplan, 1996, 2001; Moore, 2000,
2003; Maclndoe & Barman, 2013; Poister, 2003).
Medan strategier inom den privata sektorn ska skapa värde för en marknad, för kunder eller för
att klara konkurrens, är dessa värden missvisande faktorer för strategier inom den ideella
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sektorn (Moore 2000). Kaplan (1996) argumenterar också för att chefer sällan ser på mått och
mätningstekniker som en väsentlig del av sin strategi. I synnerhet menar Kaplan (1996) att
chefer använder sig av kortsiktiga finansiella mått som ROI (avkastning på investering),
försäljningstillväxt och rörelseresultat. Mått som i sin tur kan bli irrelevanta i sammanhanget
och även för nya initiativ (Kaplan, 1996).
Moore (2000) framhäver att den alternativa strategiska modellen för ideella organisationer bör
fokusera på tre nyckelfrågor: det offentliga värdeskapandet, källan för stöd och legitimitet, samt
den operativa kapaciteten för att leverera värde. Flera forskare har utvecklat olika mätmetoder
och modeller för prestationsstyrning inom den ideella sektorn som belyser olika relevanta
aspekter av att framgångsrikt bedriva ideella verksamheter. Representativa exempel blir enligt
Kaplan (2001) balanserade styrkort för ideella organisationer, Moore (2003) styrkort för
offentligt värde.

3.1.2 Mått och mätbarhet
Svårigheterna att mäta framgång i uppdrag har varit ett välkänt och erkänt fenomen i litteraturen
om ideella organisationer (Sawhill & Williams, 2001; Bagnoli & Megali, 2011; Kaplan, 1996;
Sowa et al., 2004; Kennerly & Neely, 2002). Det finns en tro om att vad en organisation bör
mäta är beroende av vad organisationen försöker uppnå (Johnston & Pongatichat, 2008; Neely
& Austin, 2002; Sawhill & Williamsson, 2001) och att relevanta, aktuella och kontinuerliga
mått är av stor relevans för att uppnå de organisatoriska målen (Bourne et al., 2000; Kuwaiti,
2004; Wouters & Sportel, 2005).
Trots den stora relevansen är konstruktionen av meningsfulla mått ett komplext dilemma för
ideella organisationer (Neely & Austin, 2002). Moxham (2009) menar att det gjorts flera försök
att konstruera och fastställa lämpliga och relevanta mätningskriterier, dock utan att några klara
slutsatser nåtts. Harrow, et al (1999) menar att forskning som undersöker utvecklingen av mått
och åtgärder för prestation gör begränsade kopplingar till organisationers strategi, men att det
finns ett samband mellan en ideell organisations storlek och utvecklingen av
prestationsmätningens kriterier. Enligt Moxham (2009) är komplexiteten som associeras med
att utveckla meningsfulla och användbara mätningskriterier explicit uttalade inom litteraturen.
Viktiga teman och problemområden är således: svårigheter med att utveckla användbara
mätkriterier i ett sammanhang där de är nödvändigt att mäta immateriella faktorer (Poister,
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2003); en förvirrande terminologi (Moxham & Boaden, 2007); och att kunna bedöma den
långsiktiga nytta av aktiviteter som oundvikligen faller utanför en individuell kontraktsperiod
(Moxham, 2009).
Moxham (2009) argumenterar för att det är en komplicerad uppgift att kunna bistå med bevis i
litteraturområdet för prestationsstyrning inom den ideella sektorn. Den problematiska
frågeställningen leder akademiker till att ifrågasätta hur investeringar inom den ideella sektorn
kan motiveras när avkastning inte kan mätas, samtidigt som ingen kontroll kan utföras av
prestation eller resultat (McLaughlin, 2004; Poister, 2003). Däremot betonar Moxham (2009)
att fältets riktiga problematik inte ligger i frågeställningen om huruvida ideella organisationer
utgör ett signifikant bidrag i samhället, utan utmaningen i att mäta bidraget eller om bidraget
ens bör mätas. Ett mönster inom litteraturen för prestationsmätning och strategisk styrning inom
den ideella sektorn är att många forskare använder sig av modeller och ramverk för att mäta
prestation och utforma framgångsrika strategier för teoretiker och utövare (Lecy et al., 2012;
Laughin, 2008; Kennerley & Neely, 2002; Lee & Nowell, 2015; Lepoutre et al., 2013).
Utöver de representativa modeller som redan angetts illustrerar Sawhill och Williamsons (2001)
studie ett fall där en organisation lyckats med den problematiska och komplexa utmaningen att
utveckla ett ramverk för att mäta sin egen framgång. Sawhill och Williamson (2001) belyser
organisationens (naturvårdsverket) många svåra och komplexa försök att mäta och redogöra för
sin verksamhet. Sawhill och Williamsson (2001) lyfter fram en modell som tar hänsyn till tre
huvudområden som specifikt utformats för organisationen: Inverkan, Aktivitet och Kapacitet.
Bagnoli och Megali (2011) belyser också fyra nyckelindikatorer som kan ligga till grund för att
bedöma social effektivitet inom ideella organisationer: 1) Inputs, de resurser som bidrar till de
aktiviteter som genomförs; 2) Outputs, som avser både de aktiviteter som avsätts för att uppnå
uppdraget och de direkt räknade varorna/tjänsterna som erhållits genom de utförda
aktiviteterna; 3) Outcomes, de fördelar eller påverkan för de avsedda mottagarna; 4) Impact,
konsekvenserna för samhället.

3.1.3 Prestationsmätning och kvantifierbarhet
Mått av prestation varierar beroende på typ, storlek, budget och struktur av en ideell
organisation (Jones & Riley, 2014). Genom datainsamling, mätning av prestation och
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utvärdering, kan de ideella organisationerna gynna deras verksamhets inverkan, nå mål, skapa
värde, och leda organisationen närmare sin vision (Yasar, 2004, Jones & Riley, 2014).
Jones och Riley (2014) studie undersökte över två hundra ideella organisationer och statliga
organisationer i Kanada och USA. Studiens resultat visade att siffrorna som omfattar en
organisationskultur byggd kring prestations- och resultatmätning är den avgörande skillnaden
mellan vanliga och framgångsrika organisationer. Jones och Riley (2014) menar att
organisationer med en högpresterande mätkultur är framgågnsrikare när det gäller ökade
intäkter, en ökning i moral och effektivitet, positiv press och övergripande effekt i mycket högre
grad än de som ännu inte har tillämpat sådana kulturer. Vidare menar Jones och Riley (2014)
att en framgångsrik kultur innebär mer än insamling av data.
De organisationer som kategoriserades i Jones och Rileys (2014) studie som högpresterande
mätkultur, hade fastställda prestationsåtgärder och utvärderingsprocesser i hela organisationen.
Dessutom hade dessa organisationer antagit ett system för att använda datan regelbundet som
underlag för ledningsbeslut. Organisationer som hade en medelgradig mätningskultur, hade
infört vissa formaliserade utvärderings- och prestationsmätningspraxis och även använt data för
vissa ledningsaktiviteter. Däremot genomförde organisationer med lågmätningskultur sällan
etablerade prestationsåtgärder och utvärderingssystem, samt att de inte regelbundet använde sig
av data och utvärderingsmetoder för hantering av beslut. Vidare lyckades inte de organisationer
med en lägre grad av mätningskultur att locka finansiärer eller stiftelser (Jones & Riley, 2014).
Jämförelserna mellan organisationer med höga, måttliga och lågpresterande mätningskulturer
avslöjade intressanta skillnader. Ju oftare och mer konsekvent en organisations ledningsgrupp
använde prestationsåtgärder i sina ledningsbeslut, desto effektivare var de på att öka intäkterna,
förbättra de yttre förbindelserna, förbättra de interna relationerna, öka organisatoriska
effektiviteten, stärka organisatorisk kultur och genomförande av organisatorisk förändring.
Jones och Riley (2014) menar att skapandet av högpresterande mätningskulturer i alla ideella
organisationer är nödvändiga för optimal framgång. Precis som ideella organisationer är olika,
är även utseendet på mätningskulturerna inom dem olika. Medan organisationens uppdrag och
dess storlek, budget och struktur kan ändra de strategier och verktyg som valts för att utveckla
en hög mätningskultur, kan varje ideell organisation förbättra organisationseffekten och värde
genom datainsamling och utvärdering. Vidare menar Jones & Riley (2014) att intressenter vill
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se effekter på sina uppdrag. Intressenter i ideella organisationer bistår med ideell styrning,
utveckling, personal företagsfinansiering, statlig finansiering, privata givare och partnerskap.
Prestationsmätningens syfte bestämmer vilken metod eller vilken modell som ska tillämpas.
Baserat på organisationens syfte, bestäms tidsramen för datainsamling, indikatorer, mått samt
analysmetoderna (Poister et al., 2014). Prestationsmätning innehåller många diversifierade
mått, perspektiv och begrepp såsom: kundnöjdhet, resultat, insatser, aktivitetsnivåer, sociala
mål, offentligt värde, nätverk, transparens och legitimitet (Poister et al., 2014; Lee & Nowell,
2015; Kaplan, 2001; Moore, 2003; Somers, 2005).
Vidare måste organisationer uppmärksamma sina interna och externa miljöer för att kunna nå
en framtida vision vilket leder till att organisationer även behöver en strategi som hjälper att
precisera

sina

prestationsområden

(Yasar,

2004).

Yasar

(2004)

menar

att

ett

prestationsmätningssystem för utvärdering ska tillämpas för organisationernas effektivitet. Det
är viktigt att ideella organisationer redogör för sina resultat för att få finansiärer och givare att
fortsätta bistå med sociala investeringar. Finansiärer och givare i form av företag blir
förmånsbeskattade och vill säkra sina investeringar i form av socialt ansvarstagande (Jones &
Riley, 2014). Därför uppstår förväntningar och krav från intressenter på transparens,
ansvarsskyldighet och en ökad offentlig granskning.
Mätningsmetoder för att bedöma finansiell prestation är väl etablerade och utvecklade, medan
det inte finns en accepterad och tydlig metod för mätning av social prestation (DiMaggio, 2002;
Ebrahim & Rangan, 2014). Dessutom kan tidsramen för vilka sociala och finansiella
prestationer som mäts variera. Det ekonomiska resultatet rapporteras vanligtvis per kvartal eller
årligen, men det krävs flera år för resultatutvärdering när det gäller sociala resultat (Edwards &
Hulme, 1996; Rogers, 2007; Ebrahim et al., 2014). Detta påverkar prestationsmätning i ideella
organisationer särskilt när finansiella data är mer granskningsbara än sociala data.
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3.1.4 Nätverk, relationer till intressenter och former av legitimitet
Den ökade omfattningen och komplexiteten av socioekonomiska problem som berör samhällen
över hela världen överstiger kapaciteten och förmågan av individuella organisationer att hantera
dessa utmaningar på ett fungerande sätt (Austin & Seitanidi, 2012). Som tidigare nämnts finns
det viktiga finansiella relationer mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer. Ideella
organisationer kan även ge tillgång till intressen och ideologier som oftast saknas inom
vinstdrivande företag, något som kan bidra till unika partnerskap mellan vinstdrivande och
ideella organisationer och deras mål (Simpson et al., 2011). Vidare erbjuder ideella
organisationer även potential att skapa innovativa sätt att bedriva affärsverksamhet och
samtidigt bidra till samhällsnytta (Simpson et al., 2011). De strukturella implikationerna av
dessa relationer har emellertid blivit ett forskningsområde som fått begränsad uppmärksamhet
(Simpson et al, 2011).
Motiverande drivkrafter för att forma partnerskap med ideella organisationer med vinstdrivande
organisationer blir således att de kan förbättra den vinstdrivande organisationens rykte (Falck
& Heblich, 2007), skapa möjligheter för volontärarbete bland anställda inom den vinstdrivande
organisationen (Basil et al., 2009) och skapa innovativa produkter och tjänster (Simpson et al.,
2011). Ur det ideella perspektivet innebär partnerskap i första hand finansiellt stöd och resurser
(Lee & Nowell, 2015; Cairns et al., 2005; Moxham, 2009), men många ideella organisationer
använder sig av partnerskap i andra avseenden. Exempelvis för att öka medvetenheten och
skapa

uppmärksamhet

bland

allmänheten

om

specifika

problemområden,

stärka

organisationens inflytande eller för att nyttja möjligheterna till nätverkande (Runte et al.,
2009).
Simpson et al. (2011) poängterar att ett viktigt utfall av partnerskapen är att båda parterna
uppnår deras uppsatta mål. Här spelar även styrningsmekanismer som struktur och ideologisk
överensstämmelse bland organisationerna en viktig roll för att uppnå ett önskat utfall. Simpson
et al. (2011) menar vidare att få studier undersökt den roll som styrning har inom dessa
partnerskap och hur de påverkar utfallet. Då konkurrensen om offentliga donationer ökat söker
ideella organisationer större finansiellt stöd bland företag, vilket är ett relativt nytt koncept som
bidragit till en variation av partnerskap och som enligt Simpson et al. (2011) bidrar med
betydande konsekvenser för hur de ideella organisationerna styrs.
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Nowak och Washburn (2000) betonar hur de inneboende finansiella, strukturella och
ideologiska olikheterna mellan organisationerna i partnerskapen utgör en signifikant hög risk
för konflikter som kan uppstå inom relationerna. Peloza och Hassay (2008) argumenterar
däremot att de inneboende olikheterna inom ideologierna bland parterna kan vara en viktig
fördel för de olika organisationerna. Att hantera relationer med partners eller även finansiärer,
volontärer och intressenter är enligt Lee och Nowell (2015) ett ytterst relevant område för
ideella organisationer att fokusera på. Moore (2003) menar att utökat stöd och godkännande
från aktörer är en viktig aspekt av ideella organisationers sätt att bedriva en effektiv
affärsverksamhet och prestanda. Moore (2003) hänvisar till aspekter såsom: relationen med
finansiärer och donerare, legitimiteten som upprätthålls gentemot samhället, relationer med
statliga myndigheter, organisationens rykte utåt i media samt trovärdigheten bland aktörer i det
civila samhället. Moore (2003), Herman och Renz (2008) samt Lee och Nowell (2015) menar
alla att upprätthållande av starka relationer till den ideella organisationens ekonomiska
anhängare och offentliga legitimitets anhängare blir en viktig del i organisationens strategi för
framgång och hållbarhet.
Granovetters (1985) studie fokuserar på det inbäddade ekonomiska beteendet som han menar
att det har varit inbäddat inom marknader innan moderniseringen, och som blivit mer
självstyrande med moderniseringen. Det inbäddade argumentet betonar rollen av konkreta
personliga relationer, strukturer och nätverk som genererar förtroende och förhindrar missnöje
samt upprätthållandet av ordning inom dessa relationer. Granovetter (1985) föreslår att mindre
firmor kan kvarstå på grund av ett tätt nätverk av sociala relationer som är överlagda på
verksamhetsrelationer. Granovetter (1985) menar att det inbäddade ekonomiska beteendet syfte
inte enbart riktar sig mot ekonomiska motiv och mål, utan även mot sociala acceptans,
erkännande, status och makt. Granovetter (1985) menar även att vad som vid första ögonkast
verkar vara ett irrationellt handlande kan vara ganska logiskt när de inbäddade situationella
begränsningarna tas i beaktning. När den sociala situationen av de i mindre professionella
arbetsmarknaderna är fullt analyserade, så ser deras beteennde mindre ut som en automatisk
applicering av kultur och mer som rimligt gensvar till den rådande situationen.
Enligt Granovetter (1985) skapar en social relation mellan individer även en ekonomisk
motivation till att vara förtroendefull, samt att sociala relationer med en grund i ekonomisk
motivation ofta blir överlagda med en social kontext som bär med sig förväntningar av
förtroende och nedtoningar av opportunism. Däremot kan komplexa och svårhanterliga
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relationer som karaktäriseras av misstro och missnöje leda till att en av parterna känner sig
villiga att gå vidare och göra affärer med andra partners på marknadsmässiga villkor. Sociala
relationer och upprätthållandet av ordning inom dem blir således viktiga detaljer för att bedriva
ekonomisk verksamhet (Granovetter, 1985). Däremot menar Granovetter (1985) på att sin
undersökning inte besvarar frågan om när, var och i vilka sektorer marknaden visar på olika
former av social struktur.
Vidare utgör institutionell legitimitet en viktig aspekt av ideella organisationers
prestationsstyrning som fokuserar på att kontrollera ideella organisationers respekt gentemot
deras egna införda regler såsom stadgar, uppdrag och handlingsprogram, samt de rättsliga
normer som gäller för dess institutionella formel (Lee & Nowell, 2015; Bagnoli & Megali,
2011).
Bagnoli och Megali (2011) belyser tre aspekter som ideella organisationer bör överväga för att
upprätthålla institutionell legitimitet; 1) Den institutionella sammanhållningen, vilket innebär
organisationens sammanhängande aktiviteter med det angivna uppdraget. 2) Att det finns en
överensstämmelse med allmänna och särskilda lagar 3) Överensstämmelser med sekundära
normer.
Lee och Nowell (2015) menar att legitimitet motiverar att de offentliga medlen uppbärs för att
genomföra det kollektiva handlingarprojekt som intressenter annars inte skulle bidra med.
Vidare menar Lee och Nowell (2015) att perspektivet kan mätas genom att kontrollera om
organisationerna har överensstämt med de institutionella normerna och lagarna i deras
verksamma miljö. Vidare visar tidigare forskning på att ideella organisationer inte använder
prestationsmätning enbart för interna ändamål utan även för att uppnå social legitimitet
(Ebrahim, 2003b; Ebrahim et al., 2014; Hwang & Powell, 2009). Mätnings- och
rapporteringssystem fungerar således inte bara som rationella utvärderingsinstrument, utan
också som politiska och kontroversiella sätt för att fatta beslut och legitimera sig (Ebrahim et
al., 2014).
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3.1.5 Sociala investeringar
Sociala investeringar även kallad Social Impact Investment (SII) kan beskrivas som en
kombination av resurser, insatser, processer eller policyer som uppstår till följd av verkliga,
underförstådda eller en föreställd närvaro av handlingar från individer för att uppnå ett önskat
socialt resultat (Emerson et al., 2000; Reisman & Giennap, 2004). Wainright (2002)
argumenterar för att sociala investeringar inkluderar önskade och oönskade effekter, negativa
och positiva effekter samt långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. Berry och Junkus (2013)
belyser sociala investeringar som en viktig och innovativ finansiell mekanism för att
professionalisera ideella organisationer. Vidare kan sociala investeringar för inverkan minska
den statliga finansieringen och öka konkurrensen för donationer, vilket är en avgörande aspekt
för ideella organisationer (Maier et al., 2016, Salamon, 1993; Berry & Junkus, 2013).
Ett viktigt element i sociala investeringar är den mätbara avkastningen som ofta kallas social
inverkan. Den sociala inverkan är av stor relevans från investerares perspektiv. Investerare vill
se klara och tydliga underlag på den sociala inverkan som en förutsättning för fortsatta eller
påbörjade sociala investeringar (Berry & Junkus, 2013). Trots detta fundamentala
investerarperspektiv så menar Berry och Junkus (2013) att det inte finns några standarder för
att mäta social inverkan. Standarderna är istället beroende av intressenternas och deras
tillhandahållna information om vad som krävs för att göra lämpliga bedömningar och
mätmetoder (Grieco et al., 2015; Berry & Junkus, 2013).
Idén om att investera i sociala eller ekologiska mål kan däremot inte beskrivas som något nytt
fenomen, men Berry och Junkus (2013) menar att idén om att utnyttja riskkapitalisten för att
uppnå sociala syften kan betraktas som ett relativt nytt. Enligt Berry och Junkus (2013)
beskriver termen “social investering” som tillhandahållandet av finansiellt kapital för att kunna
stödja organisationer i sociala eller ekologiska syften under en begränsad tidsram samt rätten
till en ekonomisk avkastning. En annan del som kan avse sociala investeringar är att investerare
tillhandahåller ideella organisationer med expertkunskap inom ledning, för att främja den
organisatoriska utvecklingen (Berry & Junkus, 2013; Seelos & Mair, 2005). Vidare menar
Berry och Junkus (2013) att terminologin och precisa gränser för termen “social investment
impact” fortfarande är under diskussion liksom för många andra termer under samma radie som
exempelvis “social investment”, “social venture”, “solidarity investment” och “community
development investment” (Berry & Junkus, 2013).
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3.1.6

Modeller

för

prestationsstyrning

inom

icke-vinstdrivande

organisationer.
Det finns en uppsättning av olika prestationsmätningsmetoder och modeller som utvecklats
specifikt för den ideella sektorn. De exempel som kommer ligga till grund för konstruktionen
av denna studiens konceptuella modell är: Kaplans (2001) balanserade styrkort för ideella
organisationer och Moore (2003), styrkort för offentligt värde. Lee och Nowell (2015) menar
att en integrerad analys och syntes av olika modellers ramar gör att forskning kan ta reda på de
olika metoderna och identifiera flera perspektiv för att utforma och utvärdera ickevinstdrivande organisationers prestation för att både informera praxis och förbättra teori. I
denna studie kommer vi att använda oss av dessa representativa urval av modeller för att bygga
en konceptuell modell i syfte att analysera och undersöka hur våra fall av ideella organisationer
använder sig av prestationsstyrning för att uppnå sina respektive sociala och finansiella mål.
Tabell 1: Olika modeller som ligger till grund för vår egen konceptuella modell. Källa: Egen bearbetning
.

Modell

Perspektiv

Principer

Kaplans (2001) Balanced
Scorecard BSC Styrkort
för offentligt värde

- Finansiellt
- Kundperspektiv
- Interna
processer
- Lärande och
utveckling

Principer om hur prestation bör mätas i ideella organisationer. Modellen grundar
sig i att skapa långsiktig skapa långsiktig förmåga för konkurrens och att koppla
den kortsiktiga verksamhetsstyrningen mot långsiktiga mål, visioner och
strategier.

Styrkort för offentligt
värde

- Socialt uppdrag
- Legitimitet
- Organisatorisk
kapacitet

Ramverk för offentlig värdemätning.

3.1.7 Kaplan och Nortons (1996) balanserade styrkort
Kaplan och Norton (1996) lanserade teorin om det balanserade styrkortet (BSC) år 1996 och
presenterade deras idéer om hur prestation bör mätas i framåtblickande organisationer. Dessa
idéer grundar sig i att det balanserade styrkortet ska bygga möjligheter för att skapa långsiktig
förmåga för konkurrens och att koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen mot långsiktiga
mål, visioner och strategier (Olve et al., 1999; Sainaghi et al., 2019). Vidare definierar Niven
(2008) och Poister et al. (2014) det balanserade styrkortet som ett verktyg för kommunikation,
ett mätsystem och ett strategiskt ledningssystem. Kaplan och Norton (1996) menar att det finns
en konflikt när det gäller å ena sidan att bygga långsiktig konkurrensförmåga och å andra sida
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att bevara de finansiella mätvärdena. Kaplan och Nortons (1996) balanserade styrkort bevarar
de traditionella finansiella mätvärdena, men menar att finansiella åtgärder inte är tillräckliga för
att styra och utvärdera organisationen för att skapa värde. Enligt Kaplan och Norton (1996)
skapas värde genom investeringar i leverantörer, kunder, personalresurser, processer, teknik
och information. Balanserade styrkort kompletterar de finansiella åtgärderna för att styra
framtida prestationer. Styrkortets mål är bestämda utifrån organisationens vision och strategi.
Målen avspeglar organisations prestanda ur fyra perspektiv som utgör grunden för det
balanserade styrkortet. De fyra perspektiven är ekonomi, kunden, interna processer, samt
lärande och tillväxt. En viktig del av prestations styrningen blir således att sätta upp mål inom
dessa områden eller perspektiv (Kaplan & Norton, 1996).
Det finansiella perspektivet: Avser lönsamhet och kvantitativa mått och tal. Det innebär att
de finansiella resultat som strategin förväntas uppnå ska mätas. Dessutom ska sättas mål som
styr de andra perspektiven. Finansiella mål är grundelement som i kombination med andra mått
i de andra perspektiven kan förtydliga organisationens långsiktiga mål (Kaplan & Norton,
1996).
Kundperspektivet:

Från ett

kundperspektiv ska företaget

identifiera kund- och

marknadssegmentering för att stärka sin konkurrenskraft. Med kundperspektivet kan företaget
mäta kundnöjdhet, kundlönsamhet, och marknadsandel. Till detta kan det erbjudna värdet till
kunden, mätas och identifieras (Kaplan & Norton, 1996; Akkermans & Van Oorschot, 2018).
Interna processperspektivet: I det interna processperspektivet identifieras de kritiska interna
processer som företaget bör använda för att leverera värde, locka kunder, och uppfylla
intressenternas förväntningar. Enligt det balanserade styrkortet bör företaget skapa nya
processer som innehåller mål och åtgärder för både den långsiktiga och kortsiktiga
innovationscykeln (Kaplan & Norton, 1996; Akkermans & Van Oorschot, 2018).
Lärande och tillväxtperspektivet: Lärandeperspektivet identifierar infrastrukturen som
organisationen bör bygga för att skapa långsiktig, och kontinuerlig tillväxt (Kaplan & Norton,
1996; Akkermans & Van Oorschot, 2018). Organisationer styrs enligt detta perspektiv med
hänsyn till framtiden. Målen och måtten bestäms för att kunna driva, utveckla och expandera
verksamheterna (Kaplan & Norton, 1996).
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Figur 1: Balanserade styrkortet. Källa: Kaplan och Norton (1996), Poister et al. (2014)

Enligt det balanserade styrkortet skapar de finansiella, kund- och interna processperspektiven
gap mellan anställdas kapacitet och systemen. Därför krävs införande av kompetensutveckling,
anpassning till ny teknologi samt förändring av rutiner och processer. Alla de fyra perspektiven
i BSC, leder till att visionen nås och strategin fungerar (Kaplan & Norton, 1996; Poister et al.,
2014). Det balanserade styrkortet kan användas som ett visuellt kommunikationsverktyg för
strategisk ledning och kan också användas som ett mätsystem. Styrkortet kan även tillämpas
som ett verktyg för att binda samman prestationsmätning och strategier och hjälper
organisationer att uppnå sitt uppdrag som strategiska mål (Poister et al., 2014).

3.1.8 Styrkort för offentligt värde
Många forskare har uppmärksammat det offentliga värdet av ideella organisationer. Det
offentliga värdet utvärderas ofta som en del av organisationens prestation. Hills och Sullivan
(2006) presenterar en ram för offentlig värdemätning. Ramverket belyser exempel på mått av
offentligt värde såsom: 1) livskvalitet; 2) socialt kapital, social solidaritet och social
integration; 3) säkerhet; 4) jämlikhet; 5) främjandet av demokrati och samhällsengagemang;
och 6) välbefinnande och lycka. Moulton och Eckerd (2012) delar upp ideella organisationers
offentliga värde i sex klasser: tjänsteleverans, innovation, politisk opinionsbildning,
individuellt uttryck, skapande av socialt kapital och medborgarengagemang.
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Det offentliga värde som skapas i ideella organisationer har avgörande betydelse för samhället.
De samhälleliga resultaten kan mätas genom det offentliga värdeperspektivet. Offentligt värde
som en metod fokuserar på det totala bidraget från ideella organisationer under en viss tidsram
(Moore, 2003, Moulton & Eckerd, 2012, Hills & Sullivan, 2006). Under senaste tiden har
ideella organisationer blivit krediterade med att främja socialt kapital och bygga upp ömsesidiga
relationer samt samhällsengagemang (Moulton & Eckerd, 2012). Att betona den ideella rollen
i att bygga socialt kapital kan ge marknadsvärde och en drift till motiveringar för organisationer
som har besvärligt att uttrycka sitt värde i instrumentella termer (Bryce, 2006; Toepler, 2001).

3.1.9 Litteraturen om prestationsstyrning inom ideella organisationer.
I Appendix 1 sammanställs litteratur och grundläggande teoretiska antaganden för olika
perspektiv på prestationsstyrning inom ideella organisationer och andra avgörande perspektiv
som upphittats utifrån vår litteraturgenomgång. Dessa perspektiv är följande: förståelse och
problematisering av prestationsmätning, strategisk styrning och effektivitet, socialt uppdrag,
mått och mätbarhet, resultat och utvärdering, offentlig värdeprestation samt nätverk och
relationer.

3.2 Socialt kapital och socialt värdeskapande
Det sociala kapitalet inom den ideella sektorn har varit ett intressant forskningsämne (King,
2004; Paik & Navarre-Jackson, 2011; Leana & Pil, 2006; Maurer & Ebers, 2006). Socialt
kapital refererar till normerna och nätverk som gör det möjligt för människor att agera kollektivt
(Woolcock & Naraya, 2000). Fredette (2012) menar att socialt kapital kan ses som en
individuell, grupp eller organisatorisk tillgång. Begreppet användes först av Hanifan (1916)
som menade att socialt kapital liknar de materiella ämnen som krävs för människors vardag
nämligen gemenskap, medkänsla och god vilja mellan individer och grupper som utgör en
social enhet. Under de senaste årtiondena har begreppet “socialt kapital" blivit ett viktigt
begrepp inom samhällsvetenskap, särskilt inom sociologi, ekonomi, utbildning och
folkhälsovetenskap. Intresset för social kapital är ofta relaterad till Bourdieu (1985), Coleman
(1988) och Putnam (1993, 2000). Termen beskrivs generellt som en resurs som skapas genom
sociala nätverk. Putnam (2000) förklarar det sociala kapitalet på följande sätt: “Kärnidén av
social kapital är att sociala nätverk har ett värde ... sociala kontakter påverkar produktiviteten
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hos individer och grupper”. Därtill definierar Putnam (1993) socialt kapital som nätverk,
normer och social tillit som underlättar samordning och samarbete för ömsesidig nytta. Även
Coleman (1990) definierar socialt kapital som en aspekt av en social struktur som skapar värde
och gynnsammare förutsättningar för individernas handlingar. Trots en rad olika definitioner
av teorin så menar King (2004) på att begreppet socialt kapital är komplext och svårt att
definiera, men menar att det sociala kapitalet har en stark fokus på relationer där förhållanden,
förtroende, informationsutbyte och resurser utgör grunden för begreppet.

3.2.1 Sociala kapitalets betydelse inom företag och ideella sektorn
Sociala nätverk, förtroende och andra faktorer som är knutna till socialt kapital existerar inte
enbart i civilt samhälle utan också inom företag och den ideella sektorn. Enligt Westlund (2006)
är företag de främsta aktörerna för skapandet av sitt eget sociala kapital. Företag bildar sitt
sociala kapital genom satsningar i interna och externa länkar till olika aktörer. Westlund (2006)
menar vidare att ledning och personal är företagets främsta interna aktörer, och att företagets
externa miljö består av: kunder, partners, konkurrenter och politiska beslut samt organisationer
och grupper i det civila samhället (Westlund, 2006). Flera forskare belyser det externa sociala
kapitalet och dess anknytningar till intressenter utanför organisationen som oerhört viktiga
(Backman & Smith, 2000; Balser & McClusky, 2005; Lester et al., 2008).
Några av de viktigaste besluten om företagets sociala kapital är val av ledning, anställda och
val av plats. Företaget ska inte rekrytera ledning och anställda bara på grundval av professionell
kunskap och förmågor (Westlund, 2006). Företaget behöver i allt högre grad chefer och
anställda som har tillgång till professionella sociala nätverk. King (2004) menar att ideella
organisationer och deras ledare måste värna om deras sociala kapital då det är av stor relevans
för dem i flera strategiska fokusområden för organisationen. Det sociala kapitalet är viktigt för
ideella organisationer dels för att rekrytera framstående styrelseledamöter, utveckla det
filantropiska stödet och strategiska partnerskap, och dels för att förbättra relationer inom
organisationen och mellan anställda. Förhållanden som sedermera främjar samarbete,
resursutbyten och skapar organisatoriskt värde (Bouty, 2000; Tsai & Ghoshal, 1998). Enligt
Westlund (2006) ska chefer och anställda ha möjligheten att ansluta till och bilda nätverk, både
inom och utanför företaget. Med detta menas att företaget hyr den anställdes eller chefs sociala
kapital vid en rekrytering.
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Eikenberry och Kluver (2004) menar att ideella organisationers förutsättningar att hålla
organisationen och verksamheten vid liv till viss grad bestäms av organisationens kapacitet att
kunna bibehålla och upprätthålla sina relationer till kärnintressenter såsom; privata givare,
medlemmar, volontärer och andra organisationer. Dessa skapar ett nätverk runt organisationen
som bygger på socialt förtroende. Nätverket utgör en viktig del för att kunna mobilisera
kollektiva åtgärder och lösa sociala problem. Burt (1992a) redogör för att relationer inom och
utanför företaget betraktas som socialt kapital. Det finns tre typer av kapital som kan användas
som konkurrenskraft: finansiellt kapital, humankapital och socialt kapital som kännetecknas
som relationer med andra aktörer (Burt, 1992a). Burt (1992a) menar att man bör ha vänner,
kollegor och mer allmänna kontakter genom vilka man får möjlighet att använda sitt finansiella
och mänskliga kapital. Finansiellt och mänskligt kapital skiljer sig från socialt kapital.
Finansiellt kapital behövs för råvaror och produktionsanläggningar. Mänskligt kapital krävs för
att tillverka råvaran till en konkurrenskraftig produkt (Burt, 1992a). Däremot är socialt kapital
något som ägs gemensamt av olika parter där ingen aktör innehar en unik äganderätt, vilket
leder till framgång som stärker konkurrensförmågan enligt Burt (1992a).
Det sociala kapitalet utlovar även nya insikter och mera noggrannare och stabila modeller samt
beskrivningar av varför vissa organisationer presterar bättre än andra. Det sociala kapitalet har
visat förbättrade mått på prestanda i flera olika kontexter som; bioteknologi (Maurer & Ebers,
2006) forskning och utveckling (Reagans & Zuckerman, 2001), utbildning (Leana & Pil, 2006)
med flera.

3.2.2 Socialt värdeskapande
Det sociala värdeskapandet är en fundamental del av det primära uppdraget för sociala
entreprenörer och företagare (Dzisi & Otsyina, 2014; Lepoutre et al., 2013; Martin & Osberg,
2007). Skapandet av och behovet av att förstå socialt värde har fått stor uppmärksamhet av
forskare och sociala organisationer (Hess, Rogovsky & Dunfee, 2002; Selsky & Parker, 2005;
Alvarez & Barney, 2007). Socialt värde hänvisar till nödvändiga varor och tjänster som
levereras av organisationer med sociala syften som till exempel gynnar samhällsutveckling,
eller hanterar och försöker lösa andra sociala problem (Austin, Stevensson & Wei-Skillern,
2006; Sud, Van Sandt & Baugous, 2009).
Enligt Austin et al. (2006) ska socialt värdeskapande förbättra samhället. Detta sker exempelvis
genom att minska integrationshinder eller att hjälpa individerna i samhället. Vidare menar
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Anderson och Dees (2002) att socialt företagande bidrar till socialt värdeskapande, vilket ska
enligt Mair & Marti (2006) vara lika viktig som skapandet av det ekonomiska värdet. Emerson
(2003) i Grieco et al. (2015) beskriver hur begreppet socialt entreprenörskap och företagande
står inför en blandad värdeproposition. Emerson (2003) menar att organisationer måste gå
bortom traditionella övertygelser, vilket är att deras ekonomiska värden är skilda från och i strid
med deras sociala värderingar.
Enligt Emerson (2003) bör organisationens mål finna ett intresse i att förstå sig på hur det
ekonomiska och sociala utfallet kan integreras och mätas tillsammans för att maximera socialt
och finansiellt värdeskapande, samt även ta hänsyn till aktieägarnas vinster. Flera forskare
betonar fördelarna med att blanda ekonomiskt och socialt värdeskapande inom begreppet
socialt entreprenörskap och företagande (Austin et al., 2006; Nicholls, 2009). Brown (2005)
relaterar organisatoriska prestationer till sociala värdet som är kopplat till uppdrag av ickevinstdrivande sociala organisationer. Hlady-Rispal och Servantie (2018) menar att från ett
värde- och affärsmodellsperspektiv kan socialt entreprenörskap ses som ett fenomen som
möjliggör socialt värdeskapande.

3.3 Studiens konceptuella modell
I denna uppsats kommer vi använda oss av en konceptuell modell för insamling och analys av
data från de studerade fallen. Vår konceptuella modell bygger på litteratur, teorier och tidigare
forskning som redogörs för i den teoretiska referensramen och i litteraturgenomgången.
Modellen är konstruerad efter flera representativa teoretiska modeller, teorier och perspektiv av
prestationsstyrning inom ideella organisationer. Efter litteraturgenomgång, identifiering av
olika komponenter i de olika undersökta modellerna, samt identifiering av likheter och
skillnader mellan de olika modellerna, ansågs det vara av relevans att fokusera på enbart två
modeller. En kombination av det balanserade styrkortet och det offentliga värdet gav studien
en grundlig utgångspunkt för att kunna nå syftet och besvara forskningsfrågorna.
Vidare belyser denna konceptuella modell flera avgörande aspekter för att kunna diskutera en
ideell organisations prestation. I uppbyggandet av modellen började vi med att ett perspektiv
som belyser organisationens sociala uppdrag och finansiella samt icke finansiella mål (Input).
Detta perspektiv står som en utgångspunkt till vad organisationen ska utföra eller vad deras
huvudsakliga syfte är och hur verksamheten bedrivs ekonomiskt för att uppnå organisationens
syfte. Vidare följer nästa perspektiv som belyser hur man inom organisationen mäter och
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bedömer prestation, detta perspektiv bygger på ett modifierat styrkort som konstruerats genom
Kaplan och Nortons (1996) balanserade styrkort och Moore, (2003) styrkort för offentligt värde.
I studiens styrkort tas hänsyn till fyra aspekter av Kaplans och Nortons modell. Dock har vi valt
att ha ett intressentperspektiv istället för kundperspektiv, då intressenterna (kunder, partners,
myndigheter, kommuner) är viktiga inom den ideella sektorn enligt litteraturen. Som tidigare
nämnts är även teorin om det sociala kapitalet ett komplement och modifikation av det klassiska
styrkortet för att kunna besvara forskningsfrågorna. Det tredje perspektivet visar på resultat av
organisationens prestation, hur de redogörs för, rapporteras och utvärderas. En sedermera
problematisk

aspekt

för

ideella

organisationer

(Sawhill

&

Wiliamson,

2001).

Resultatutvärdering (outcomes) leder å ena sidan till att kunna bidra med offentliga information
som visar organisationernas ansvar och transparens och förstärker deras legitimitet.
Transparens, prestationsutvärdering och rapportering är delar som är av relevans för att
redovisas för intressenter. Det fjärde perspektivet mynnar ut i två delkomponenter som belyser:
Legitimitet och Socialt värdeskapande. Legitimitet utgör en viktig del i detta sammanhang, i
och med att organisationens grundläggande syfte ligger i ett socialt uppdrag. Legitimiteten
gentemot samhället och dess lagar, regler och normer (institutionell) samt legitimitet gentemot
intressenter som består av ansvar och transparens i resultaten (sociala). Det sociala
värdeskapandet är den fundamentala delen och det primära uppdraget för ideella organisationer,
att skapa värde för den ändamålsenliga målgruppen (Dzisi & Otsyina, 2014; Lepoutre et al.,
2013; Martin & Osberg, 2007).
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Figur 2: Studiens konceptuella modell för datainsamling och analys. Källa: Egen bearbetning.
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I följande avsnitt redogörs för studiens samtliga metoder och tillvägagångssätt. Avsnittet inleds
med redogörelse för studiens forskningsstrategi, forskningsdesign och metodansats. Vidare
redogörs för datainsamling, analysverktyg, kritiska reflektioner, validitet, reliabilitet och etiska
överväganden.
___________________________________________________________________________

4 Metod
Detta kapitel inleds med en redogörelse över studiens forskningsdesign och forskningsstrategi
där en kvalitativ metodansats använts och en multipel fallstudie tillämpats för undersökningen.
I detta kapitel redogörs för hur olika former av triangulering har tillämpats och
tillvägagångssätten vid insamling och analys av data. Vidare presenteras tillvägagångssätten för
val av fall och respondenter. Här diskuteras även studiens operationalisering samt utformning
av intervjuguide och tillvägagångssätt vid skapandet av studiens litteraturgenomgång. Därefter
följer en kritisk reflektion och en diskussion om forskningsetik. Avslutningsvis redogörs för
studiens validitet och reliabilitet.

4.1 Forskningsdesign
För att kunna besvara studiens övergripande syfte och de tillhörande forskningsfrågorna,
tillämpades en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa forskningsansatsen beskrivs av
Bryman och Bell (2005) som induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Kvalitativa metoder
kan användas för att pröva eller generera teori, och är väl lämpade för att skapa djupare
förståelse för ett fenomen i dess egen kontext för att skapa en ökad förståelse om fenomenet
(Bryman & Bell, 2005; Justesen & Mik Meyer, 2011). Denzin och Lincoln (2002) menar att
betoningen på kvalitativa metoder ligger i de studerade föremålens kvaliteter, processer och
betydelser snarare än mätbara förhållanden såsom kvantiteter, mängder och intensiteten.
Edmondson (2007) menar att desto mindre som är känt om ett fenomen inom litteraturen för
organisationsteori, desto mer troligt är det att en explorativ kvalitativ forskning kan bli en
lyckad strategi. Denna studie tillämpar en deduktiv ansats vilket innebär att kunskapsgenerering
utgår ifrån teori för att härleda slutsatser (Bryman & Bell, 2005).

Trots att studien har en kvalitativ forskningsansats så analyserar vi även kvantitativa data i form
av fallens olika mått på exempelvis sociala uppdrag. Studien utgår ifrån ett statiskt tillstånd och
tar inte hänsyn till någon form av förändring eller process över tid. Vidare var det av intresse
att kunna genomföra en studie som kännetecknas av innehållsrik beskrivning och tolkning,
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vilket enligt Denzin (1989) genererar trovärdighet i studier. Det var av stor relevans att ha en
tydlig plan för studien och tydligt kunna redogöra för studiens positionering och
undersökningsfält. Därför ligger intresset i studien att med hjälp av de metodologiska verktygen
försöka inrikta den empiriska analysen på prestationsstyrning inom ideella organisationer och
hur det används för värdeskapande och uppnående av sociala uppdrag. För att kunna fördjupa
oss inom forskningsfältet och fånga upp relevanta perspektiv undersökte vi litteraturområdet
för; prestationsstyrning inom ideella organisationer samt det problematiska dilemmat med att
konceptualisera effektivitet inom den ideella sektorn. Anledningen till att även studera det
problematiska dilemmat med prestationsstyrning syftar till att berika studien med vad som är
relevant för förståelsen av prestationsstyrning inom den ideella sektorn.
Figur 3: Studiens positionering: Tillvägagångssätt från idén till undersökning, datainsamling och analys. Källa:
Egen bearbetning
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4.2 Forskningsstrategi
För att uppnå studiens syfte valde vi att använda oss av fallstudier som metodologiskt verktyg.
Motiveringen bakom detta val ligger först och främst i att en fallstudie kan beskriva existensen
av ett fenomen på ett innehållsrikt sätt (Siggelkow, 2007). För att ytterligare utöka studiens
empiriska material, höja studiens analysnivå och nå fram till starkare slutsatser har vi även valt
att utöka antalet fall i fallstudien, vilket i sin tur medför att det metodologiska verktyg som
kommer ligga till grund för denna studie går under benämningen flerfallstudie. En flerfallstudie
är att föredra från flera perspektiv och förespråkas väldigt starkt av tidigare forskning
(Eisenhardt & Graebner, 2007; Eisenhardt, 1991; Brown & Eisenhardt, 1998; Yin, 1994).
Flerfallstudie erbjuder en starkare bas för teoribildning (Eisenhardt & Graebner, 2007) samt
ökar sannolikheten för en variation avseende de undersökta variablerna vid undersökning av
flera fall och mer exakta distinktioner kan göras (Bryman & Bell, 2005). Flera fall möjliggör
jämförelser som klargör om ett mönster är idiosynkratiskt eller egenartat till ett enda specifikt
fall eller om det konsekvent kan replikeras av flera fall (Eisenhardt, 1991). Vidare menar
Eisenhardt och Graebner (2007) att flera fall skapar mer robusta teorier eftersom det finns en
djupare grund och variation av olika fall. Detta medför även att konstruktioner och relationer
kan definieras mer exakt. Fallstudien som metodologiskt verktyg är dock inte helt perfekt.
Kritiska argument mot fallstudier är att de kan vara alldeles för kontextbaserade, och att det kan
göra det svårare att generalisera utifrån individuella fall (Flyvbjerg, 2006). Genom att
undersöka flera fall förstärker vi generaliserbarheten i denna studie. Ett annat kritiskt argument
mot flerfallstudier är att forskare inte hinner gå djupt in varje enskilt fall.
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4.3 Triangulering
För att uppfylla studiens syfte utgörs detta arbete av en triangulering som omfattar flera
perspektiv

vilket

möjliggör

större

noggrannhet

i

tolkningen

och

analysen

av

forskningsresultaten (Jick, 1979; Patton, 2002). I denna studie studeras samma fenomen med
en kombination av olika teorier och olika metoder för datainsamling och dataanalys.

4.3.1 Teoretisk triangulering
En av studiens avsikter var att fånga upp flera perspektiv och frågeställningar inom
forskningsfältet, därav användes flera teorier för att kunna stödja och motbevisa resultat
(Denzin, 1978; Thurmond, 2001). Vid konstruktion av studiens konceptuella modell användes
fyra perspektiv som belyser olika delar av prestationsstyrning och även socialt värdeskapande
och legitimitet inom ideella organisationer, samt att vi även använde oss av teorin om det sociala
kapitalet. Mitchell (1986) menar att användning av mer än ett teoretiskt perspektiv i en studie
minskar alternativa förklaringar. Vidare leder studiens teoretiska triangulering till en bredare
och djupare analys av resultatet (Banik, 1993).

4.3.2 Triangulering av datakällor
Ingen enskilda data bör någonsin tas i beaktande om den inte kan trianguleras (Lincoln & Guba,
1985). Därför har primära data i den studien kompletterats med sekundära data.
Primärdata
Studien har till stor del utgått från semistrukturerade intervjuer för att samla in den primära
datan. Denscombe (2016) menar att semistrukturerade intervjuer lämpar sig för att samla in
empiriskt material som berör komplexa fenomen, vilket lämpar sig väl då studiens
forskningsämne är av komplex karaktär med många olika aspekter. Valet att använda
semistrukturerade intervjuer grundade sig på möjligheten att höra respondenternas
uppfattningar och åsikter om studiens komplexa frågeställningar. Till skillnad från ett
strukturerat frågeformulär begränsar inte en semistrukturerad respondenterna till en uppsättning
kvantitativa svar (Denscombe, 2016). Semistrukturerade intervjuer som metod lämpar sig för
kvalitativa studier och undersökningar då de försöker förstå hur insatser fungerar och hur man
förbättrar dem, något som i sin tur bidrar till att specifika synvinklar och detaljerad information
från respondenterna kan lyftas fram under intervjun. Det är även av relevans att använda sig av
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semistrukturerade intervjuer i denna studie då respondentens erfarenheter och åsikter om
forskningsämnet ställs i fokus, och leder till en öppen diskussion under intervjun (Bryman &
Bell, 2005). Därav var det även viktigt i denna studie att noggrant välja respondenter studie i
hopp om att utvinna de mest relevanta och heltäckande intervjusvaren (Schorn, 2000).
Sekundärdata
Förutom semistrukturerade intervjuer spelade även sekundärdata en stor roll. Granskning av de
olika

organisationernas

årsredovisningar,

hållbarhetsrapporter,

verksamhetsberättelser,

effektrapporter, dokument från granskningsorganisationer, hemsidor, relaterade artiklar och
publicerat material var sekundärt underlag som bidrog med viktig information. Det gav
framförallt viktiga insikter om vad organisationerna arbetar med, hur de arbetar med
prestationsstyrning och vilka mått de använder sig av för att utvärdera deras verksamheter.
En av fördelarna med att använda sig av dokument i studier beskrivs av Justensen och MikMeyer (2011) som menar att dokument är material i en konkret och handfast form som skiljer
sig från primärdatan som grundar sig på upplevelser och beskrivningar. Att vi använde oss av
dokument var ett bra komplement till intervjuerna då de kunde redogöra för praktiska mått av
det sociala uppdrag som respondenterna beskrev i intervjuerna. De kompletterades även med
relevant information om hur organisationerna styrs i förhållande till samarbeten (exempelvis
policys)

och

vision

samt

hur

organisationernas

mått

granskas

av

oberoende

granskningsorganisationer, vilket var väsentliga delar att klargöra för i denna studie.

4.3.3 Dataanalys triangulering
Genom att använda flera metoder av dataanalyser blir det möjligt att använda styrkorna av varje
dataanalysverktyg som är tillämpat, vilket bidragit till en bättre förståelse för fenomenet (Leech
& Onwuegbuzie, 2007). Denna studie tillämpar två olika typer av dataanalysverktyg för att
triangulera slutsatserna, vilket ökat trovärdighet av resultatet (Leech & Onwuegbuzie, 2007).
Tematisk innehållsanalys
För att identifiera, analysera och tolka mönster av mening (teman) av den insamlade kvalitativa
datan har en tematisk innehållsanalys använts (Braun & Clarke, 2017). En tematisk
innehållsanalys tillämpades för att det är ett verktyg som inte är bunden av teoretiska
bindningar. Det är vanligt att använda sig av en tematisk analys vid en kvalitativ dataanalys
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(Bryman & Bell, 2005). Vidare rekommenderar flera kvalitativa forskare markering och analys
av data med ett utökat tematiskt innehåll snarare än kortare koder (Saldana, 2009). Teman
hjälpte oss att fånga de viktigaste analysobjekten av den insamlade empirin som hade
kopplingar till studiens forskningsfrågor. Därav återspeglade de tematiserade insamlade
empirin ett mönster som var grunden till analysen. (Braun & Clarke, 2006).
I analysprocessen följde vi Braun och Clarkes (2006) guide i tematisk analys som innehåller
sex steg: 1) Bekanta sig med datan, 2) Generera initiala koder, 3) Söka efter teman, 4)
Granskning av teman, 4) Definiera och namnge teman, 6) Utarbeta analysen och rapporten.
Studiens analysverktyg liknar den fenomenografiska analysen som utgår enligt Dahlgren och
Johansson (2015) utgår från sju steg: Bekanta sig med materialet, Kondensation, Jämförelse,
Gruppering, Artikulera kategorierna, Namnge kategorierna och Kontrastiv fas. Denna studie
har även tagit inspiration från den fenomenografiska analysmetoden då fenomenografin handlar
om att analysera och beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Begreppen
uppfattning och utfallsrum är centrala begrepp inom fenomenografin. Dahlgren och Johansson
(2015) menar att “uppfattning” är kvalitativt skilda sätt att erfara något i omvärlden. Den
variation av uppfattningar och förståelser som kan urskiljas bland olika individer om ett visst
fenomen blir således utfallsrummet för företeelsen i frågan. Enligt Dahlgren och Johansson
(2015) kan vi aldrig försäkra oss själva om att vi inom undersökningen lyckas upptäcka alla
tänkbara aspekter kring en företeelse. Därför anses den fenomenografiska analysen indirekt
tillämpats i studiens analys men inte i djup och detaljerad omfattning.
Processen påbörjade med intervjuer sedan transkribering. Efter transkribering kodades datan
med olika färger för att strukturera upp det insamlade materialet. Det kodade materialet gjorde
det möjligt att kategorisera det insamlade materialet i teman för att besvara studiens
forskningsfrågor, samt för att se mönster och likheter bland de olika organisationerna. Följande
teman kunde definieras: 1) Den ideella sektorns inneboende problematik; 2) Vilken roll har det
sociala kapitalet inom ideella organisationer?; 3) Hur styrs och utvärderas prestation inom
ideella organisationer?; 4) Resultat; 5) Legitimitet; 6) Värdeskapande; 7) Ideella
organisationer och kvantifierbarhet.
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“Cross Case” Analys
För att kunna analysera likheter, olikheter och logiska mönster bland de studerade fallen
använde vi oss av en “cross case” analys. Det finns två olika sätt att tillämpa en “cross case”
analys, den första är en variabel-orienterad analys och den andra är en fallorienterad analys
(Miles & Huberman, 1994). I den första varianten utgår analysen endast från variablerna i
fallen. Det variabel-orienterade tillvägagångssättet tillämpas för att hitta sambanden mellan
olika variabler i ett stort urval. Dock kan resultaten bli irrelevanta när det gäller komplexa
orsakssamband i undersökningen (Miles & Huberman, 1994).
I denna studie har vi använt oss av en fallorienterad analys för att hitta konkreta och relevanta
mönster (Miles & Huberman, 1994). En fallorienterad analys förstärker studiens
generaliserbarhet och bidrar med djupare förståelse och förklaring kring komplexa fenomen
(Miles & Huberman, 1994, Glaser & Strauss, 1970). Det finns olika strategier att tillämpa inom
den fallorienterade analysen. I detta arbete har vi samlat in all empiri för att sedan undersöka
de mönster som kan känneteckna fallens likheter och skillnader. Därav har vi använt oss av
tekniken mönstermatchning där vi jämför mönster från enskilda fall i förhållande till de andra
fallen (Yin, 2012). Identifiering av mönster eller teman i intervjuguiden skapade gynnsammare
förutsättningar för att kunna hitta och matcha mönster som utgjorde grunden för studiens analys.

4.4 Val av fall
Efter att ha granskat flera verksamhetsområden inom den ideella sektorn, fann vi en stor
variation av områden, exempelvis: barn och ungdom, djur, forskning, fritid, funktionshinder,
hälsovård, idrott, internationellt bistånd, kultur, miljö och hållbar utveckling, mänskliga
rättigheter, religiöst arbete, socialt arbete, utbildning och volontärarbete. För att kunna bidra
med relevanta slutsatser avgränsades studien till att analysera och undersöka hur ideella
organisationer med ett verksamhetsområde för barn och ungdom använder sig av
prestationsstyrning för att uppnå sociala och finansiella mål. Samtliga fall kännetecknas alltså
av att deras strategi och vision är att skapa någon form av samhällsnytta som grundar sig inom
verksamhetsområdet för barn och ungdom. Vi använde oss av “Givareguiden.se” för att söka
efter organisationer. Efter en sökning av flera fall lyckades vi få kontakt med sammanlagt 13
organisationer (se appendix 2: preliminärt urval av organisationer), dock kunde enbart sex av
dessa medverka i studien. Följande organisationer deltog i studien:

39

Tabell 2: De organisationer som gick vidare för intervju. Källa: Egenkonstruerad tabell
Organisation

Verksamhetsområde

Organisation A

Barn och Ungdom, Idrott,
Utbildning

Organisationen jobbar
forskningsbaserat, med kunskap,
verktyg och stöd som hjälper
vuxna att förebygga och
förhindra mobbning bland barn
och unga.

Samverkan och
förebyggande
samarbeten med skolor
och sponsorer.
Sponsring sker via:
Huvudpartners (3)
Nationella Partners (7)
Företagsvänner,
samarbetspartners (22)
Stiftelser (3)

Driver forskningsprojekt
Besöker skolor och håller
utbildningar.
Bedriver opinionsarbete.
Erhåller rådgivning.

Organisation B

Barn och Ungdom, Fritid,
Utbildning

”Unga som gör världen bättre”
är organisationens vision. För att
nå visionen fokuseras arbetet på
strategiområden som handlar om
att utveckla personen,
verksamheten och att nå fler
människor.

Donationer från
medlemmar.

Anordnar utomhusaktiviteter
samt utbildar i ledarskap.

Organisation C

Barn och ungdomar,
Mänskliga rättigheter,
Påverkans- och
lobbyarbete, Utbildning

Organisationen arbetar för
hållbar fred och nedrustning
genom att sprida kunskap, bilda
opinion och påverka politiker
och makthavare.

Givare och donationer.

Granskar och påverkar
beslutsfattare. Stödjer
fredskrafter i internationella
samarbeten, lokala
fredsorganisationer.
Genom diskussioner och
samtal lyfta fram fredliga
alternativ och lösningar i
säkerhetspolitiska
diskussioner.Projekt med
internationella nätverk.

Organisation D

Barn och Ungdom,
Utbildning, Socialt arbete

Organisationens syfte är att ge
läxhjälp till ungdomar som
behöver extra hjälp för att klara
skolan. Ambitionen var att fler
elever skulle uppnå betygsmålen
för att komma in på gymnasiet,
och därigenom skapa sig bättre
förutsättningar för att påverka
sin framtid.

Verksamheten är helt
beroende av insamlade
bidrag och medel från
näringslivet och
privatpersoner.
Huvudpartners (16)
Fonder och Stiftelser
(10)

Bedriver riktat och
resultatfokuserat
läxhjälpprogram för elever
som riskerar att inte klara av
skolan så att elever kan nå
gymnasiebehörighet och få
självförtroende i framtiden.

Organisation E

Barn och ungdomar,
Fritid, Påverkans- och
lobbyarbete, Utbildning

Organisation 11 har till ändamål
att främja allmän simkunnighet,
att verka för utbredd kunnighet i
livräddning och att propagera
för säkerhet vid all verksamhet i
anslutning till vatten och isar.
Vision om noll drunkningar och
att ingen ska drunkna pga
okunskap.

Samarbetspartners (8)
Officiella leverantörer
(4)

Utbildar inom simkunnighet,
livräddning och säkerhet.

Organisationen arbetar för ett
öppet Sverige där allas
rättigheter respekteras oavsett
etnicitet, kön, sexualitet eller
funktionalitet. Organisationen
arbetar för mångfald med
skolprojekt, utbildning och
opinionsbildning, för demokrati
och mänskliga rättigheter.

Verksamheten är helt
beroende av bidrag,
sponsorer och
samarbetspartners.
Sponsorer (30)
Partners (30)

Organisation F

Barn och Ungdom,
Mänskliga rättigheter,
Utbildning, Demokratiska
rättigheter.

Mål

Medel
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Tillvägagångssätt, Metod
och Verktyg

Bedriver även webbshop.

Bedriver långsiktiga arbeten
med fokus på att starta
samtal, lyfta fram mångfald
och stärka individer i deras
civilkurage. Arbetet bedrivs i
form av olika projekt.

4.5 Val av respondenter
Ett viktigt kriterium i denna studie och vid val av fall, var att få kontakt med respondenter som innehar
rätt kompetens för att besvara studiens frågeställningar. Vi ansåg det vara lämpligt att intervjua personer
på olika ledande positioner inom organisationerna. Respondenterna kontaktades antingen via telefon
eller mail. Respondenternas olika arbetsroller var följande: generalsekreterare, kommunikationschef,
administrationschef,

sverigechef,

regionansvarig,

ordförande

för

regionförbund,

marknads/kommunikationschef. Samtliga respondenter erbjöds anonymitet för deras deltagande i
studien.
Tabell 3: Respondenter som gick vidare för intervju. Källa: Egenkonstruerad tabell

Organisation

Respondenter

Roll i organisationen

1

Organisation A Respondent A Generalsekreterare

2

Organisation B

Respondent B Administrationschef

3

Organisation C

Respondent C Sverigechef.

4

Organisation D Respondent D Regionansvarig

5

Organisation E

6

Organisation F Respondent F

Respondent E:1 Ordförande för regionförbund.
Marknads/ Kommunikationschef
Respondent E:2
Generalsekreterare

4.6 Operationalisering
Patel och Davidsson (2003) menar att operationalisering uttrycker teori i form av frågor som
utformar en intervjuguide. Det finns stora skillnader på olika tillvägagångssätt och
forskningsstrategier som forskare använt sig av för att studera forskningsämnet
prestationsstyrning inom ideella organisationer. Exempelvis undersökte Somers (2005) tolv
Brittiska icke-vinstdrivande företag genom att tolka teorin i form av frågor som var grunden till
ett antal workshops uppdelade i fem moduler med två representanter från varje organisation.
Andra större studier har även använt sig av kvantitativa metodansatser där enkäter legat till
grund för insamling av empiri (Messeghem et al., 2018). Medans andra studier använder sig av
fallstudier för att studera konstruktionen och tillämpningen av prestationsstyrning inom
specifika fall (Sawhill & Williamsson, 2001).
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I vår studie kategoriserades centrala och väsentliga teman för att fånga studiefenomenets genom
att konstruera en konceptuell modell. Begreppens kategorisering hjälpte även oss att strukturera
intervjufrågorna genom att ta fram en intervjuguide baserad på modellen. Intervjuguiden bestod
av fyra centrala grundstenar: allmänna frågor, frågor från modellen det balanserade styrkortet,
socialt kapital samt legitimitet och värdeskapande.

4.7 Intervjuguiden
Intervjuguiden är en förutbestämd uppsättning av öppna frågor (Bryman & Bell, 2005). Ett av
de första stegen för att genomföra semistrukturerade intervjuer är att utforma en intervjuguide
som underlag vid intervjutillfällena. Vid utformandet av vår intervjuguide vidtogs åtgärder för
att få en så hög tillförlitlighet som möjligt. En av åtgärderna var att testa intervjuguiden på en
slumpmässigt vald respondent för att säkerställa frågorna och se om det gick att svara på ett
uttömmande sätt. Vidare skickades alla frågor till de olika respondenterna före varje
intervjutillfälle. På så sätt kunde respondenterna vara väl förberedda med såväl svar på frågor
som förberett material. Samtliga intervjuer spelades in. Vid transkribering av intervjumaterialet
kategoriserade och kodades olika svaren genom att sätta olika färger för olika kategorier av
svar. Detta resulterade i en mer strukturerad datainsamling, vilket var väldigt viktigt då vi
arbetade med flera fall och stora mängder data.
De frågor som intervjuguiden består av kunde identifieras från studiens litteraturgenomgång
och teoretiska referensram. Intervjuguiden är konstruerad efter studiens konceptuella modell,
vilket resulterade åtta mindre avsnitt med sammanlagt 22 frågor. Dessa frågor skulle undersöka
följande områden: finansiella och icke-finansiella mål, intressenter, förtroende, relationer,
nätverk, transparens, institutionell och social legitimitet, och socialt värdeskapande (se
appendix 3).

4.8 Litteraturgenomgång
Litteraturgenomgången är ämnad att kasta ljus över den befintliga litteraturen och
forskningsfältet om ideella organisationer och prestationsstyrning. Litteraturgenomgången
omfattar teoretiska begrepp och tidigare forskning, ideella organisationers unika drag,
anammande av affärsmässiga koncept samt prestationsstyrning inom ideella organisation.
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Sökorden som legat till grund för insamling av teoretiskt underlag för litteraturgenomgången,
den teoretiska referensramen samt även inledning och problematisering var: Non profit
organization NPOs, effectiveness in NPOs, Performance management in NPOs, Performance
management, Strategic management in NPOs, Measures and measurements of effectiveness in
NPOs, Social value creation, Social entrepreneurship, Social investments, Balanced scorecard,
social capital theory, social capital theory in NPOs, Strategic alliances in NPOs, Strategic
partnership in NPOs, ideella organisationer och effektivitet. Artiklarna är hämtade från
Södertörns högskolas bibliotek, Google Scholar, och Web of Science.

4.9 Kritisk reflektion
När det gäller sekundärdata var det väsentligt att ifrågasätta källans trovärdighet (Bryman och
Bell, 2005). Jacobsen (2002) menar att det finns flera kritiska aspekter av att använda sig av
sekundära källor. Som författare bör man förhålla sig kritisk till sekundärkällor då den datan
har samlats in och publicerats för ett specifikt syfte, vilket kan medföra att våra avsikter med
det insamlade materialet och syftet med det publicerade materialet utgör brister i korrelationen
mellan de två (Jacobsen, 2002). Det finns även en förtroende aspekt som måste ifrågasättas om
huruvida det insamlade materialet är pålitligt. Därav har vi fokuserat på att använda oss av
sekundärkällor

som

består

av

hög

transparens

exempelvis:

Årsredovisningar,

verksamhetsberättelser, dokument från granskningsorganisationer, effektrapporter som
granskats av auktoriserade revisorer istället för att utgå alldeles för mycket utifrån
organisationernas hemsidor. Vidare menar Jacobsen (2002) att en annan bristfällig aspekt med
sekundärkällor är kontrollen över materialet och tillförlitligheten, där primärkällor
kännetecknas av större kontroll för forskaren. Detta är även ett argument till varför vi använt
oss av både, sekundärkällor som kompletteras med primärkällor. Genom en systematisk
litteraturgenomgång har denna studie även använt vetenskapliga artiklar, böcker, hemsidor. Vi
har säkerställt källornas trovärdighet genom användning av Google Scholar och Södertörns
bibliotek.
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4.10 Forskningsetik
Denna studie genomfördes enligt god forskningssed och utgick från de fyra forskningsetiska
principerna fastställda av vetenskapsrådet (2002). Vår forskning uppfyller informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För det första blev intervjuns
respondenter informerade om studiens syfte och deras rättigheter som frivillig deltagare. För
det andra inhämtade vi respondenternas samtycke om att informera eller skriva om deras
uppgifter och svar. Därtill stämde vi av med dem om möjlighet till transkribering av
intervjuerna. För det tredje informerades deltagarna om deras rättigheter att bestämma om hur
länge och vilka villkor som gällde för deras deltagande, och att de kunde avbryta när de
önskade. Vidare ska de individuella uppgifterna inte användas för annat bruk än forskning utan
medgivande av de berörda. Anonymitet var en väsentlig punkt som även diskuterades med
respondenterna, och det var deltagarnas val att bedöma om individuella anonymitet. Däremot
informerade vi att organisationernas anonymitet är svår att tillämpa eftersom den insamlade
empirin kan avslöja organisationernas identitet.

4.11 Validitet och reliabilitet
De främsta kriterierna för att bedöma kvalitet i ett arbete är reliabilitet och validitet inom en
kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2005). Däremot finns det andra översättningar på dessa
begrepp och andra bedömningskriterier för kvalitativa studier. Lincoln och Guba (1985,1994)
menar att trovärdighet och äkthet är passande kriterier. Trovärdighet kan argumenteras genom
att uppfylla delkriterier såsom: tillförlitlighet, konfirmering, överförbarhet. Därav används
dessa kriterier i bedömning av denna kvalitativa studie.
Tillförligheten innebär att studiens resultat är trolig (Lincoln & Guba, 1985). Flera åtgärder har
vidtagits för att nå en hög tillförlitlighet i studien. För det första genomfördes denna studie
enligt forskningsetiska principer och resultatet presenterades till de olika respondenterna.
Studien tillämpar även flera olika trianguleringsmetoder såsom: teori-, metod-, och
källtriangulering, vilket ökar tillförligheten. Vi har även undersökt den befintliga litteraturen
för forskningsområdet, i syfte att kunna bearbeta studien i flera avseenden såsom att: Konstruera
en teoretisk baserad intervjuguide, konstruera en konceptuell modell för datainsamling och
analys som grundar sig på tidigare studier och teorier om studiefenomenet, samt att samla in
data från relevanta och representativa fall av studiefenomenet.
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Konfirmering går ut på att författarna bekräftar och konfirmerar att de handlar i god tro, att
deras analys och slutsatser inte är påverkade av egna uppfattningar och bedömningar (Lincoln
& Guba, 1985). Denna studie har tagit hänsyn till de aspekterna och eftersträvat objektivitet.
Trots användning av flerfallstudie som tillvägagångssätt, var avsikten i att få fram en helhetsbild
och ett generaliserbart resultat. Därför skapade metoden semistrukturerade intervjuer
möjligheter för respondenterna att uttrycka sig fritt och att ställa ytterligare följdfrågor. Detta
minskade möjligheten att författarna försökte styra intervjuerna enligt egna tolkningar.
Överförbarhet, även kallat extern validitet, handlar om resultaten i studien är generaliserbara
(Denscombe, 2016), och hur resultaten ska kunna tillämpas i andra kontexter (Lincoln & Guba,
1985). Då den insamlade empirin baserades på intervjuer så kan åsikter, tolkningar och
beskrivningar skilja sig från fall till fall, vilket i sin tur kan påverka den interna validiteten
negativt. Däremot menar Dahlgren och Johansson (2015) på att uppmärksamheten inom
fenomenografi bör grunda sig i variationen mellan människors olika uppfattningarna om
omvärlden snarare än likheterna, vilket bidrar till en fördjupad förståelse för det studerade
objektet. I denna studie har sex olika organisationer med ett gemensamt verksamhetsområde
studerats, vilket bidrar till en fördjupad förståelse för hur organisationerna uppfattar, tillämpar
och kritiserar det valda studieobjektet (Bryman & Bell, 2005). Vi fokuserade även på att fånga
upp detaljerad information om prestationsstyrning tillämpningsmetoder för varje enskild
organisation för att bidra med relevanta slutsatser (Lincoln & Guba, 1985). Dock kunde vi efter
att ha gjort cirka sju intervjuer uppnå en mättnad, då flera av respondenternas svar och
beskrivningar av studiefenomenet blev mer likartade.
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I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet och studiens centrala fall. Kapitlet består
av fyra delar. Det inledande avsnittet presenterar den ideella sektorns olika regleringar. Vidare
redogörs för hur prestationsstyrning tillämpas inom varje enskild organisation, samt de
svårigheter och utmaningar som organisationerna upplever vid tillämpning av
prestationsstyrning inom ideella organisationer.
___________________________________________________________________________

5 Empiri
Detta kapitel presenterar studiens insamlade data och består av fyra avsnitt som diskuterar
prestationsstyrning av de undersökta fallstudierna.
(1) Avsnitt 5.1: Detta avsnitt börjar med en genomgång av den reglerade miljön som ideella
organisationer verkar i, med oberoende granskningsorganisationer och kvalitetskontroller inom
den ideella sektorn. (2) Avsnitt 5.2 handlar om varje enskild organisations sociala uppdrag och
vision, vilket utgör grunden för tillämpningen av prestationsstyrning. Detta avsnitt ämnar
presentera det kontextuella sammanhang som prestationsstyrningens parametrar används inom.
(3) Avsnitt 5.3 visar hur de olika fallen tillämpar prestationsstyrning för att utvärdera sina
verksamheter. Detta avsnitt utgår från det balanserade styrkortet för att redogöra för
prestationsstyrningen inom de olika organisationerna. Avsnittet illustrerar även de
problematiska aspekterna av att tillämpa prestationsstyrning inom ideella organisationer och
hur varje organisation hanterar denna problematik. (4) Avsnitt 5.4 redogör för hur varje enskild
organisation arbetar för att konstruera och tillämpa praktiska mått för att lyckas utvärdera sina
verksamheter. I detta avsnitt illustrerar organisationernas offentliga rapporter såsom
verksamhetsberättelser och årsredovisningar för att diskutera de offentliga parametrar som
organisationen utvärderar sig själva med. Detta är för att visa att verksamheten når sina mål och
framför allt arbetar i enlighet med det sociala uppdraget.

5.1 Ideell kvalitetskontroll och oberoende gransknings
organisationer
Den ideella sektorn består av fler externa aktörer än enbart den enskilda organisationens
samarbetspartners, donerare och organisationens ändamålsenliga målgrupp. Det är en
sedermera strikt reglerad sektor som ställer höga krav på hantering av insamlade medel,
transparens, mätbara prestationer och kvalitet.
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Svensk insamlingskontroll
Årligen granskas omkring 430 organisationer som har ett så kallat 90-konto (ett sjusiffrigt
bankgiro - och Plusgirokonto) av den oberoende organisationen: Svensk Insamlingskontroll.
En ideell organisation som bedriver offentlig insamling för humanitär, välgörande, kulturellt
eller annat allmännyttigt ändamål och som uppfyller svensk insamlingskontroll ställda krav kan
beviljas ett sådant konto. Förutsättningar för att en insamlingsorganisation ska beviljas ett
sådant konto är att organisationen ändamål ska kunna kontrolleras. Vidare ska organisationer
som blivit tilldelade ett 90-konto publicera årsredovisningar som granskas av auktoriserad
revisor. 75% av de totala intäkterna ska gå oavkortat till organisationens ändamål och maximalt
25% får gå till administrativa kostnader. Svensk insamlingskontroll utför årligen granskningar
för att kontrollera ideella organisationers insamlingsmetoder. 90-konton tilldelas inte till
organisationer vars ändamål är partipolitiska eller bedöms vara i strid med god sed eller lag
(Svensk Insamlingskontroll, 2018).

FRII: Frivilligorganisationernas insamlingsråd
FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd har som mål att skapa trygghet hos givare och
kontrollera kvalitet och transparens hos ideella organisationer. FRIIs kvalitetskod är ett verktyg
som

används

för

intern

kontroll

inom

ideella

organisationer

som

bedriver

insamlingsverksamhet, och som fungerar som stöd för medlemmarnas kvalitetsarbete. Vidare
hjälper även koden till att bygga upp en hållbar och transparent struktur. FRIIs kvalitetskod
lanserades 2007 och alla medlemmar måste följa den kravstandard som koden består av. Bland
dessa krav står det att en extern revisor ska granska och intyga att den ideella organisationen
följer alla delarna av kvalitetskoden samt att organisationen måste upprätta en årsredovisning
och en effektrapport. Vidare erbjuder FRII riktlinjer för årsredovisning till de ideella
organisationerna enligt K3 samt en mall avsedd för effektrapportering. Effektrapporteringen
ska tydligt redovisa för organisationens nytta och redogöra för förvaltning av insamlade medel
och ekonomiska förhållanden. FRIIs kvalitetskod berör följande områden för ideella
organisationer: Ändamål, Styrelsen, Styrning, Internkontroll, Insamling, Anställda och
volontärer, Rapportering (Frivilligorganisationernas insamlingsråd, 2019).
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5.2 Sociala uppdrag
Organisation As nolltolerans av mobbning
Organisation A är en stiftelse med en vision och socialt uppdrag: “att genom förebyggande
insatser och samverkan arbeta för nolltolerans av mobbning” (Organisation A, 2019).
Organisationen ger forskningsbaserade verktyg för vuxna att kunna förhindra mobbning och
kränkningar bland ungdomar och barn.
Organisation Bs arbete för ungdomars passioner och förändring av världen.
Organisation B:s mål är att skapa möjligheter för unga att utöva sina passioner för att förändra
världen (Organisation B, 2018). Organisationen ger ungdomar möjligheten att utöva sina
intressen, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Enligt
Organisation B (2018) är alla delarna lika betydelsefulla för att ungdomar ska kunna växa.
Organisation Cs projekts arbete för självkänsla och konflikthantering.
Organisationen utbildar unga inom självkänsla och konflikthantering för att förebygga våld och
trakasserier, öka förståelsen för andra medmänniskor, samt lösa konflikter utan våld genom
ökad självkänsla, djupare insikter och större medvetenhet (Organisation C, 2019; Givarguiden,
2019).
Organisation Ds arbete om att stärka elevers självförtroende och gymnasiebetyg.
Organisation D är en icke vinstdrivande insamlingsstiftelse vars sociala uppdrag är att bedriva
resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden (Organisation D, 2018).
Organisation D hjälper barn och ungdomar att klara av sina grundskolebetyg så att de uppnår
gymnasiebehörighet. Vidare arbetar även organisationen med att stärka elevers självförtroende
(Organisation D, 2019).
Organisation Es nollvision om drunkningar.
Organisationen har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet
inom livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och
is (Organisation E, 2019). Verksamheten har ett särskilt intresse för barns säkerhet.
Organisationen arbetar gentemot sin nollvision om drunkningar. Arbetet beskrivs som
långsiktigt och förebyggande genom stöd av samarbetspartners, medlemmar och gåvor.
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Organisationen är en medlemsorganisation som består av självständiga regionförbund,
lokalföreningar samt ett centralt Kansli (Organisation E, 2017).
Organisation Fs arbete för ett öppet samhälle.
Organisation F arbetar för ett öppet samhälle som ska vara fritt från begränsande normer, att
alla människor har ett lika värde och att mångfald ska betraktas som en styrka. Målet för
organisationen är att öka medvetenhet om rasism, diskriminering, demokrati och rättigheter.
Organisationens främsta målsättning är att uppmuntra barn och ungdomar att reflektera kring
frågor om tolerans och medmänsklighet (Organisation F, 2019).

5.3 Prestationsstyrning
5.3.1 Finansiellt perspektiv och tillväxt
De

samtliga

undersökta

organisationerna

följer

Svenska

insamlingskontrolls

rekommendationer och använder minst 80 % av de totala intäkterna till organisationens
ändamål och maximalt 16 % går till administrativa kostnader. Detta är bortsett från hur
organisationerna finansieras (se tabell 11, kolumn 3)
Organisation As mål och utmaningar för tillväxt.
Organisation A får inga statliga bidrag och finansieras genom sponsorintäkter från
privatpersoner, företag och stiftelser, men även från insamling och gåvor samt arvode för
utbildningar. De insamlade medlen möjliggör subventionering av skolor och föreningar som
står i samarbete med organisationen, samt att organisationen arbetar med att bedriva forskning,
sprida kunskap, driva opinion och vara delaktig i frågor om barns trygghet i samhället
(Organisation A, 2018). I nuläget når verksamheten mellan 300 till 400 skolor per år, men
behovet är cirka 10 gånger mer därför måste verksamheten expandera enligt Respondent A för
att nå ut fler skolor. Detta är en finansiell utmaning eftersom mer medel krävs för att kunna
rekrytera fler personal. Detta innebär att fler partners och givare är avgörande för att kunna få
mer finansiering (Respondent A).
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“Det blir ju även en rent finansiell utmaning. Vi skulle ju kunna anställa 10 gånger
så många arbetare och åka till tio gånger så många skolor men det funkar ju skitbra
i en månad tills dom ska ha lön och då skulle vi ha ett stort problem (skrattar). Vi
måste få intäkterna först, så vi jobbar mycket mer hur får vi fler partners och givare.
Och då måste vi ha ännu större förtroende, hur får vi folk att förstå att våran fråga
är den viktigaste eller den som är tillräckligt viktig för att få dem att skänka pengar
till oss. Så det jobbar vi med massa olika dimensioner på för att skapa tillväxt, det
är viktigt för oss och det är en central del i vår strategi.” (Respondent A).
Organisation Bs Självfinansierande verksamheter.
Organisationen innehar en struktur där verksamheterna är självfinansierade. Detta innebär att
finansieringsmodellen är inbyggd i en del av verksamhetens idé och att de olika verksamheterna
år för år måste skapa finansiering på deras egna premisser. Ett av huvudfokusområdena för
organisationen är området ekonomi där målet är att skapa ekonomisk stabilitet och ökad
omsättning. Finansieringen för de olika verksamheterna sker via olika former av bidrag, olika
avtal med kommuner, och även försäljning. I detta sammanhang framhäver Organisation B:s
VD att verksamheten behöver mer intäkter, helt enkelt för att minska bidragsberoendet. Med
intäktsökning får organisationen större frihet (SvD Näringsliv, 2019).
“Som självfinansierad innebär att vi behöver skapa. Vi behöver inte ha
finansiering, vi behöver skapa finansiering och den kan komma från väldigt många
olika håll. Och sedan har vi en del av sponsorer men det är inte så att det liksom
inte går utan. Vi har ingen insamling eller så på det sättet. Och på det sättet måste
vi hela tiden hitta vår egen finansiering för våra verksamheter.” (Respondent B).
Organisation C Effektivisering av kostnader och prioritering för ändamålet.
Organisation C finansieras genom sponsorer som utgörs av företag från näringslivet, bidrag
från stiftelser och donationer från privatpersoner. En del i strategin för att effektivisera
verksamheten är att hålla ned de administrativa kostnaderna för att kunna använda de insamlade
medlen till ändamålet. Ambitionen är att nå ut till så många barn som möjligt och även
expandera verksamheten. Målet är att börja engagera sig i bostadsområden.
Organisation Ds finansiering från näringslivet.
Organisation Ds verksamhet finansieras till största del av näringslivet, men insamlade medel
kommer även från stiftelser, fonder och privatpersoner (Organisation D, 2018). Finansiella mål
sätts upp årligen och används i syfte att kunna expandera verksamheten och nå ut till fler skolor
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och starta fler läxhjälpsgrupper för att nå ut till fler elever i behov av läxhjälp. Respondent D
menar även att organisationen måste fortsätta bibehålla en hög kvalitet i takt med att man
expanderar.
”Ja vi arbetar ju hela tiden för att expandera, just nu arbetar vi inom
organisationen för att rikta mer fokus på det finansiella hållet och insamling av
pengar, och mer fokus på just kvaliteten på läxhjälpen, det är ju jätteviktigt att vi
inte bara blir större och större och att kvaliteten sjunker och hur vi liksom jobbar
med det parallellt. Kvalitet för oss betyder ju för oss att vi visar resultat, att
eleverna får ut någonting av att gå på läxhjälpen. Det är också kvalitet att vi har
så många elever som vi säger att vi har och att alla grupper är fulla, det är också
kvalitet att läxhjälparna är kvalificerade och bra och gör sitt jobb på ett bra sätt
som är engagerade och att läxhjälparna känner ett engagemang från
organisationen.” (Respondent D).
Organisation Es Samarbeten och samverkan.
Organisationen arbetar genom samarbeten och samverkan med olika organisationer,
myndigheter och företag för att verka för det sociala ändamålet. Gemensamt för samarbetena
är att alla delar samma vision, men att de olika samarbetena kan se olika ut. De kan exempelvis
vara att öppna simskolor, sprida information, delta i mässor och evenemang, genomföra kurser,
bygga och förnya badanläggningar. Organisation E driver omkring 300 sommarsimskolor som
drivs av simlärare, kommuner och föreningar. Organisation E samarbetar och nätverkar med
olika typer av verksamheter, vilket stärker Organisation Es kapacitet inom områdena som de
själva inte har råd med. Vidare bedriver organisationen försäljning av olika simprodukter som
exempelvis simmärken. Andra bidrag kommer från företag, myndigheter, stiftelser och
medlemsintäkter. Inom de kommande två åren är målet att expandera verksamheten och
rekrytera fler medarbetare.
Organisation Fs mål om att komma närmare den unga målgruppen.

Organisation F verksamhet finansieras av bidrag, stiftelser, fonder, gåvor från näringslivet och
privatpersoner. Dessa bidrag är vad som skapar förutsättning att utveckla och driva
organisationens verksamhet och projekt, samt att uppnå det ändamålsenliga uppdraget
(Organisation F, 2017) Respondent F menar att organisationen inte har en strategi som grundar
sig i expansion som ett självändamål. Organisationen arbetar däremot efter tre långsiktiga mål
där den unga målgruppen är en av tre huvudområden. Respondent F menar att ett sådan initiativ
är att rekrytera och utveckla verksamheten i de aktivitetsområdena som rör den unga
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målgruppen. Vidare nämner Respondent F att expansion kan ske på olika sätt och behöver inte
alltid betyda personalmässig expansion utan även kunskap- och kännedom om organisationen.

5.3.2 Interna processer och lärande
Organisation As tvärvetenskapliga verksamhet.
Organisation A arbetar med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet
(Organisation A, 2019). Den grundläggande verksamheten för socialt värdeskapande bedrivs
inom flera områden. Dels arbetar man i skolor med att: Hålla utbildningar, diskutera, testa och
utvärdera arbetssätt, ge råd och handledning. Utanför skolor arbetar organisationen med att
svara på remisser, skriva rapporter och debattartiklar, samt vara aktiva i alla forum som berör
organisationens

verksamhetsområde.

Organisationen

driver

också

forskningsprojekt

tillsammans med svenska universitet och internationella nätverk, vars erfarenheter används för
att utveckla organisationens metoder, utbildningar och verktyg. Forskningsprojekten bidrar
också med kartläggningar av fakta. Organisationen arbetar även med att skapa nätverk och
mötesplatser för barn, föräldrar, lärare, forskare och praktiker. Vidare bedriver organisationen
opinionsarbete för att påverka myndigheter, politiker, beslutsfattare och allmänhet.
Organisation Bs fyra verksamhetsområden och 50 olika verksamheter.
Organisation B har ett 50-tal olika verksamheter. Verksamheterna kan se väldigt olika ut men
bedrivs inom fyra olika områden: Arbete & entreprenörskap, Ungdomskultur, Skola och
Föredöme och framtidstro. Aktiviteterna som hålls i de olika verksamheterna kan variera
mellan allt ifrån att organisera uppträdanden, utbildningar, kurser, projekt, turneringar,
workshops, föreläsningar, tävlingar och konserter. Dessa verksamheter blir således
mötesplatser och fritidsverksamheter för ungdomar och under 2016 engagerades 150 000
ungdomar (Organisation B, 2016). Ett av organisationens mål är Interna processer där
Organisation B utvecklas inom fyra områden: Utvecklandet av modellen “The Organization B
way”, “Akademin”, Att stötta unga ledare, och utbildning av organisationens chefer och
verksamhetsansvariga. Vidare arbetar organisationen även med kvalitetssystem för att förbättra
flödet, och gör att akademin blir en kunskapsplattform för organisationens metoder. Ett arbete
som Respondent B menar att det handlar om hur en metodik kan utvecklas och hur nya metoder
kan tillämpas. Organisationen utgår från ungdomarnas behov och arbetar ofta genom att
ständigt utveckla sina processer genom “trial and error”.
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”Prova. Prova, försök, följ. Det är som unga vill att vi kan se. Och lära det, ta med
och utveckla det som är bra. Vi har liksom våra kunskaper, det handlar om att
sprida och dela kunskap hela tiden. Prova nya metoder, lära dem, för in dem i vår
metodik, i våran akademi. Där vi uppdaterar alla våra metoder. Och sedan prova
och lära och sedan hela tiden utveckla” (Respondent B).
Utöver de processer som leder till lärande och utveckling så träffas hela organisationen under
en heldag för att jobba med motivation och utveckling. Respondent B menar att det är det som
är motiverande och bidrar till gemenskap. Medarbetarna träffas också under värdegrundsdagar.
Organisation B jobbar även med kompetensutveckling och med olika antal projekt, exempelvis
ett som pågått under 2018 som heter ”Ännu bättre arbetsplats”.
”Vi tittar på vad som är kompetens och kultur. Vi utvecklar hela tiden och har
medarbetarforum” (Respondent B).
Organisation C utbildningar av interaktivitet och kreativitet.
Organisation C arbetar med att utbilda lärare, ledare, tränare och volontärer men är främst
avsedd för ungdomar mellan 10–19 år. Organisation C bemöter ungdomar på skolor, träningar,
torg, gator och även på nätet (Givarguiden, 2019). Organisationens utbildningsprogram är
följande: School for peace (Stockholm och Skåneregionen) och Sports for peace (Organisation
C, 2019). Programmen grundar sig i interaktivitet och kreativitet. Programmet School for peace
får stöd av Drottning Silvias Stiftelse och målet är att programmet ska implementeras i skolor
och sportklubbar genom samarbete med andra organisationer (Drottningssilviasstiftelse, 2019).
Vidare är kreativitet en stor del av arbetet i organisationen.
“Ja vi är jättekreativa. En del av utbildningen är att vara kreativ och det är

jätteviktigt, det är ju vårt konstverk” (Respondent C).
Organisation D resultatfokuserad läxhjälpsprogram.
Organisationen arbetar med ett resultatfokuserat läxhjälpprogram där man mäter elevers resultat
och redovisar dessa för olika intressenter och samarbetspartners. Läxhjälpsprogram startas i
skolor där i snitt 60% av avgångseleverna uppnår gymnasiebehörighet, rikssnittet för
procentantalet avgångselever 2018 var 82,5% (Organisation D, 2019). Elever som är
underkända i ett eller flera kärnämnen och riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet är de
elever som väljs ut av lärarna för att få börja på läxhjälpsprogrammet (Organisation D, 2019).
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Läxhjälparna är noggrant utvalda universitets studenter med olika akademiska inriktningar som
arbetar med att stödja eleverna i deras läxor. Fokus ligger till stor del på kärnämnena och
Svenska som andraspråk, men läxhjälparna hjälper även till med alla olika skolämnen. Det är
även viktigt inom organisationen att vara kreativ och hitta nya sätt att utveckla verksamheten,
samtidigt som det är viktigt att hålla fokusen på kärnverksamheten. Detta beskrivs av
Respondent D som en utmanande balansgång mellan kreativitet och fokus på
kärnverksamheten.
“Det är väldigt viktigt att vi är kreativa och hittar nya sätt att jobba och nya sätt
att göra våran verksamhet. Men samtidigt är det viktigt att vi har en balans i det
där och att vi kommer ihåg vad det är vi egentligen ska göra och vad som är vår
kärnverksamhet och att det är viktigt att det är den som behöver ta mest plats. “
(Respondent D).
Kvalitet innebär att kunna redovisa resultat från eleverna, att alla grupper är fulla, att
läxhjälparna är kvalificerade och att läxhjälparna känner ett engagemang från organisationen.
Detta beskrivs av Respondent D som väldigt utmanande för en organisation med över 350
anställda. Organisationen utbildar och tillhandahåller läxhjälparna med material, håller kickoff:er och erbjuder läxhjälparna att få vara med och utveckla verksamheten utanför
läxhjälpspassen. Den sistnämnda beskrivs som en utmanande punkt där man inom ledningen
arbetar mycket med att hitta lösningar inom organisationen. Vidare är det även av stor betydelse
att läxhjälparna trivs och att de stannar kvar inom organisationen, en faktor som respondent D
menar leder till bättre resultat hos eleverna i läxhjälpsgrupperna.

Organisation Es fyra verksamhetsområden områden.
Organisationen bedriver verksamheter inom områdena: Simkunnighet, Livräddning, Säkerhet,
och utbildning. Inom området för simkunnighet bedriver organisationen simskolor som riktar
sig till vuxna, barn och spädbarn. Organisationen bedriver flera projekt och olika varianter av
simskolor. Exempelvis ska simskolorna lära ut vattensäkerhet, simkunnighet för nyanlända, och
utomhuspedagogik. För området livräddning utbildar organisationen livräddare och har olika
aktiviteter som exempelvis livräddare för strandbevakning eller att tävla med sina
livräddningskunskaper i pool, hav eller på stranden. Verksamhetsområdet Säkerhet handlar om
att tillhandahålla allmänheten med statistik om drunkningsolyckor i landet. Slutligen handlar
området för utbildning om att utbilda folk inom 18 olika yrkesområden som exempelvis:
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simlärare, babysimskoleinstruktör, första hjälpen m.fl. (Organisation E, 2019). Organisationen
växer ständigt genom medlemsrekrytering. Det hålls interna utbildningskonferenser för
medlemmar och träffar där man motiverar och stöttar varandra (Respondent E:1, E:2).

Organisation Fs metodik med avstamp i fantasins och berättelsens kraft.
Organisation F:s sociala uppdrag beskrivs som ett långsiktigt arbete och tillvägagångssätten
utgår från att starta samtal, lyfta fram mångfald och stärka individers civilkurage (Organisation
F, 2019). Detta utförs genom projektform som är anpassade för förskola, grundskola och
gymnasium. Organisationen arbetar även med att utbilda skolpersonal och lärare, vara
opinionsbildande och hålla föreläsningar för företag (Organisation F, 2019). En grundläggande
metodik som organisationen utgår från är fantasins och berättelsens kraft, som bidrar till
effekter på individ- och samhällsnivå.

5.3.3 Intressenter, samarbete och tillväxt
Organisation As viktigaste frågeställningar
Organisation A menar att organisationens viktigaste frågeställningar ur ett intressentperspektiv
är följande: Arbetar Organisation A effektivt i enlighet med samarbetet? och Minskar
Organisation A mobbning? Organisationens intressenter består av barn och unga, pedagoger,
politiker, sponsorer och forskare (Organisation A, 2016). Intressenterna är tongivande i
frågorna då organisationen menar att de är intressenterna som har svaret på frågorna. Frågorna
är även riktade mot de som tar emot organisationens stöd och utbildningar. Denna målgrupp är
således lärare, skolledare och idrottsledare (Organisation A, 2016). Informationen som samlas
in ska dels formulera hur organisationen ska gå tillväga för att förbättra och effektivisera
programmen, dels för att bygga långa och starka relationer. Det sociala uppdraget om att
förebygga mobbning och kränkningar är stort, något som motiverar organisationen till att
erbjuda utbildningar som är attraktiva för beslutsfattare och personal (Organisation A, 2016).
När organisationens insatser ger effekt blir samarbetspartners förtroendefulla. Förtroendet
gentemot alla organisationens intressenter och att upprätthålla ett legitimt anseende gentemot
dessa är något som beskrivs som fullständigt avgörande. Skulle förtroende på något sätt
förstöras så äventyras hela verksamheten menar Respondent A. Vidare innehar organisation A
samarbetspolicys som måste följas av de organisationer som väljer att ingå i samarbete med
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Organisation A. Organisationer som vill starta ett samarbete måste ha en trygg ekonomi, följa
och respektera Organisation As värdegrund och FN:s konvention om barns rättigheter
(Organisation A, 2018).
”I vår värld och den valutan vi lever mycket med, det är ju förtroende, att man
känner sig trygg med att vi gör det bästa vi kan utifrån de pengarna vi får. Det
största kapitalet vi har är ju förtroendet från givare och andra den är jätteviktig,
och kan man då stärka den med en effekt så är ju det bra och det är samma då
naturligtvis med företag som vill sponsra oss och samarbeta med oss så är det ju
väldigt bra om vi kan visa effekt med stiftelser och finansiera olika projekt och
sådant” (Respondent A).
Organisation Bs tillväxt och samarbete.
Organisation Bs tillväxt och utveckling skulle inte kunnat fortsätta utan samarbeten
(Organisation B, 2017). Organisationen har samarbete med diverse samhällsaktörer, stiftelser,
offentliga institutioner, myndigheter och företag. Samarbetena leder till att Organisation B får
donationer och viktigt ekonomiskt stöd för att kunna bedriva verksamheten och leverera det
sociala uppdraget. För att kunna bygga upp förtroende hos intressenterna och förstärka
legitimiteten gentemot intressenterna är det viktigt att rapportera och informera om
organisationen, anser Respondent B.
”Rapporteringen redogörs ”först och främst till för verksamheterna själva. för att
det är för verksamheterna ska kunna leda sig, eller för att få någon slags
uppfattning och statistik. Det här görs ju mer eller mindre på flera ställen i våra
verksamheter, inte minst också därför att vi har finansiärer som begär det. Sedan
handlar det om att också naturligtvis att kunna visa för olika intressenter vad är
det organisationen gör. Att vi gör förflyttningar, så vi bedömer att vi hjälper till
med eller bidrar till. Alltså hela den förflyttningen med kvantitet men också med
kvalitet.” (Respondent B).
Organisation Cs legitima samarbeten.

Det sociala nätverket är en viktig del för organisationen. Det är genom samarbeten, sponsorer,
donationer och investeringar som finansierar verksamheten. Vidare spelar det sociala
nätverkandet en viktig del av verksamheten genom att sprida organisationens budskap, och nå
ut till volontärer, ledare, lärare och elever. Respondent C menar att samarbeten måste kännas
naturliga och i linje med organisationens varumärke. Vidare menar respondent C att samarbete
mellan organisationen och ett annat företag kan vara gynnsamma för de två parterna.
Samarbeten kan variera i hur de ser ut och kan innefatta allt ifrån investeringar i organisation C
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till att Vd:n för organisation C kommer till företaget och föreläser om våld och dess inverkan
på samhället. Respondent C betonar relevansen av att upprätthålla ett gott anseende gentemot
organisationens alla intressenter och att dålig publicitet kan skada organisationen avsevärt. I
detta sammanhang menar Respondent C att det är viktigt för organisationen att ständigt bli
granskad av en tredje part för att försäkra transparensen i organisationen.
“Jag tror inte att ensam är stark, vi behöver också knyta oss an till personer där
ute som kan föra vårt budskap vidare. Jag tror på samarbete men att det även måste
kännas naturligt. Så jag tror på samarbete men det måste också kännas naturligt
med vårt varumärke och med det vi gör. Vi kan exempelvis aldrig ta från spelbolag
och andra liknande aktörer. “(Respondent C)
Organisation Ds olika former av engagemang.
Det hör till ovanligheterna att intressenter kontaktar organisationen för att sponsra eller att
skolor hör av sig i fråga om hjälp. Därför är ett socialt nätverk av stor betydelse för att
verksamheten ska fungera. Organisationens sociala nätverk berör alla typer av intressenter som
fyller olika funktioner av organisationens värdeskapande exempelvis skolor, läxhjälpare och
samarbetspartners. Det är viktigt för organisationen att kunna skapa ett nätverk för att nå ut till
alla intressenter, här betonas vikten av att vara synlig i olika sammanhang som exempelvis
evenemang och för att kunna skapa kontakter och nätverka. Synligheten är viktig för att olika
intressenter ska veta att organisationen finns och vad den gör. Något som beskrivs som
utmanande för en organisation som Organisation D med en begränsad budget. Vidare menar
Respondent D att nätverk och samarbeten bygger på förtroende, något som organisationen tar
på stort allvar för att kunna säkra bra samarbeten med alla intressenter. Nätverkandet bidrar till
att kunna säkra och få finansiering från partners, få in bra ansökningar från läxhjälpare. Dessa
värden är viktiga och relevanta värden som kopplas till organisationens tillväxt. Parallellt med
målet om att växa, arbetar man även med att kvaliteten i alla processer inte minskar. Vidare
beskrivs legitimiteten i form av förtroende som en avgörande faktorn för den dagliga
verksamheten och möjliggörandet för att få tillgång till ekonomiska medel.
“Det är superviktigt! Alla våra skolor, partners, elever, läxhjälpare alla som har
förtroende för oss, att vi visar att vi kan det vi gör, att vi gör det vi säger att vi gör
och ifall de inte skulle göra det så skulle ju ingen vilja sponsra oss och då skulle ju
ingen vilja samarbeta med oss. Det skulle ju vara förödande så klart.” (Respondent
D)
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Samarbetsformerna med de olika samarbetsparterna kan variera inom organisationen. Exempel
på olika samarbetsformer kan vara “pro bono” partnerskap som bidrar med att skänka
användbara föremål och redskap, eller partnerskap som uppstiger till miljonbelopp. De som
ingår i samarbeten med organisationen blir tillhandahållna information om hur deras pengar har
spenderats samt resultat från elevernas betyg har utvecklats under året. Samarbeten kan även
utgå från den samarbetande partnerns förutsättningar och önskemål, Organisation D menar att
de gärna bollar idéer om hur engagemanget i Organisation D ska se ut, exempelvis kan företag
få tillgång till att besöka läxhjälpsgrupperna, bjuda in elever till sitt företag eller erbjuda elever
sommarjobb hos företaget.

Organisation Es samarbete för resultat och effekt
Organisation E menar att genom samarbete kan olika aktörer uppnå bättre resultat och effekt än
vad var och en kan åstadkomma (Organisation E, 2018). Respondent E:2 nämner att det är
viktigt att samarbetspartnerna har ett förtroende för organisationen. Respondent E:1 beskriver
såväl som Respondent E:2 att samarbete och nätverkande med andra aktörer är avgörande för
att nå organisationens vision och för synligheten. Vidare menar Respondent E:2 att de lokala
föreningarna är ganska små och behöver synas för att nå ut. De håller ibland kostnadsfria
utbildningar enbart i syfte för att synas. På riksorganisations nivå synliggörs
organisationsfrågor på flera politiska nivåer. Detta sker med hjälp av debattartiklar, personliga
möten, uppvaktningar och lobbying (Organisation E, 2018). På föreningsnivå handlar mest
samarbete om utbyte av rena tjänster. Däremot är samarbetet och partners oerhört viktiga för
organisationens

utveckling

och

överlevnad,

enligt

Respondent

E:1.

Det

gäller

företagssamarbeten och andra aktörer såsom myndigheter och kommuner. Det sociala nätverket
kan till viss mån ha inflytande på verksamhetsstrategier. Organisationen jobbar med intressenter
som är kopplade till olika projekt vilka har specifika planer och mål. Finansiärer kan även ställa
krav för att kunna nå projektmålen, enligt Respondent E:1.

Organisation Fs styrelse som socialt nätverk.
Respondent F menar att det sociala nätverket spelar en roll för att ge organisationen information
om vilka produkter som de kan använda sig av i skolorna. Vidare har organisationen en
“namnkunnig” styrelse med ett stort nätverk som är engagerade och drivande bakom det
operativa arbetet. Styrelsen skapar också möjligheter till samarbeten och event genom sina
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nätverk. Organisation F välkomnar samarbete och stöd för de organisationer som delar
Organisation Fs värderingar om mångfald, tolerans och människors lika värde. Samarbeten med
kommersiella företag kan se olika ut som exempelvis kampanjer, sponsring och “pro bono”
tjänster.
“Ja, och jag tycker att det beror på, var drar man gränsen för det sociala nätverket.
Styrelsen är en del av vårt sociala nätverk. Dom har ju helt klart en påverkande
möjlighet. Men jag skulle ändå vilja säga att väldigt mycket av de som utformar de
utformas baserat på det som sker internt och det som händer i samhället, inte så
mycket på det som sociala nätverket, men där det sociala nätverket spelar in är när
de som finns i vårt nätverk hör av sig och säger: nu har den här boken kommit ut
på svenska, vill ni arbeta med den i skolorna eller liknande? Alltså en
samarbetsaktör som hör av sig till oss och uppmärksammar oss på en produkt som
finns som vi kan arbeta med i skolan. Så, där spelar det sociala nätverket in en roll.
Men vi är ju väldigt måna om att allting ska hålla väldigt hög kvalité, vara bra nivå,
vara varumärkesbyggande. Kvaliteten är hög så därför är vi alltid internt dem som
säkerställer den kvalitén och därför avgör huruvida sociala nätverkets inspel är
relevant eller inte. “(Respondent F).
Vidare beskriver Respondent F varumärkets viktiga roll i organisationen och dess påverkan för
organisationens samarbeten och nätverk.
“Vårt varumärke och kännedom om våran organisation är fullständigt
grundläggande skulle jag säga. Vi är otroligt måna om det sen om man har jobbat
länge både inom näringslivet och inom den ideella sektorn så vet man ju att det tar
väldigt lång tid att bygga upp ett varumärke och att det kan raseras på två sekunder.
Så därför måste varje beslut man fattar vara avhängt på att man har en tilltro till
att det här är bra för varumärket och att det inte kan vara skadligt.”
(Respondent F).

5.4 Resultat: Mått, rapportering och utvärdering
Organisation A kvalitativa nyckeltal.
Organisationen följer kvalitativa nyckeltal för att mäta sin inverkan. Måtten har framställts från
intressenternas viktigaste frågor (Organisation A, 2016). “Minskar Organisation A
mobbningen?”, “Arbetar Organisation A effektivt i enlighet med uppdraget?” och “Har
Organisation A det som krävs för att ha betydande effekt?”. Organisationen arbetar
kontinuerligt för att mäta frekvensen av mobbning och kränkningar dels på en samhällsnivå,
dels från effekten av organisationens egna kärnprogram “Organisation A programmet”. Detta
program grundar sig i långsiktigt arbete, vilket organisationen hänvisar till att både erfarenhet
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och forskning tyder på är det mest effektivaste tillvägagångssättet. Programmet är även ett
forskningsprojekt tillsammans med Örebro Universitet som handlar om att hitta och kartlägga
programmets effekt, samtidigt som organisationen även utvecklar relevanta mätverktyg för
kortare utbildningar och program. Måtten på det sociala uppdraget används även internt i
organisationen för att styra organisationen genom bedömningar av olika aktiviteter och vad de
kan komma att ge. Respondent A menar att trots att det kan vara svårt att mäta det optimala
utfallet i form av effekt, kan man utvärdera och bedöma om en aktivitet var lyckad.
På samhällsnivå mäter organisationen även alternativa och faktiska kostnader för deras sociala
ändamål. Detta sker i form av den socioekonomiska analysen “Mobbningens kostnader” där
man redovisar att mobbningen kostar samhället 17,5 miljarder SEK under 30 år och belastar
olika

aktörer

i

samhället

såsom

Arbetsförmedlingen,

rättsväsendet,

kommuner,

försäkringskassan osv. Detta underlag bygger på en genomgång av forskningsläget, fakta,
analyser och synpunkter från bl.a. skolpersonal, forskare och nationalekonomer. Beräkningarna
bygger på schablonberäkningar som tagits ifrån riksgenomsnittet för antalet personer utsatta för
mobbning (Organisation A, 2018). Avkastningen inom ett projekt blir således vad
organisationen sparar för samhället. Trots ett omfattande arbete med att försöka mäta det sociala
uppdraget menar Respondent A att det är svårt att hitta mått på effekter av det sociala uppdraget
inom organisationen och även i branschen som helhet. Man har lyckats med att konstruera en
rad olika indikationer men inga färdiga mått i form av siffror som ska kunna utvärdera effekten
av det sociala uppdraget. Svårigheten handlar inte om att kunna göra skillnad eller inte, utan
om att hitta mått som visar effekten av minskad mobbning i skolan.
”Jag tror att vi kanske alltid måste hamna någonstans mellan olika typer av
indikationer som är så starka som möjligt snarare. Då hoppar jag även utifrån vår
organisation och tittar på hela branschen och ser hur hela våran ideella sektor ser
ut om vad vi behöver förvänta oss och vad vi behöver se. Ja, inse att vi kanske aldrig
kan hitta kliniska verktyg, utan vi kanske måste ha många halvtrubbiga verktyg som
vi får jobba med parallellt för att vi ska vara trygga i att vi gör skillnad och effekt.”
(Respondent A).
Trots den stora relevansen av att mäta effekten av organisationens sociala uppdrag så nämner
även Respondent A att det handlar om att hitta en balans i att mäta effekt och att det sociala
uppdraget är av en komplexare karaktär för att enbart mätas i siffror.
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”Ja man kan ju kanske jobba så fyrkantigt, men jag tror nog att både världen är
mer komplex och att vi människor är mer komplexa, jag tror att det blir farligt om
vi blir för instrumentella i hur vi tänker och hur vi mäter på det sättet. Det är bra
att ha det och vi måste bli mycket bättre på det, det håller jag verkligen med om,
men vi får inte bli fundamentalistiska och tro att effekt och mätning är svaret på
allt. Jag tror aldrig att vi kommer att hitta den optimala valutan på det sättet, så vi
måste alltid ha en form av känsla, en form av bedömningsbegåvning, en trygghet
och ett förtroende från omgivningen i att vi kan göra den typen av bedömning och
att vi faktiskt har ett berätta för ögonen.” (Respondent A).
Organisation B fem mål.
Organisation B arbetar med prestationsmätning på organisations- och verksamhetsnivå. Inom
organisationen samarbetar personalen inom olika verksamheter för att hitta verktyg som kan
tillämpas av alla. De verktygen består av olika nyckeltal och mått som kan anpassas till varje
verksamhet beroende på det enskilda uppdraget. När det gäller prestationsstyrning eftersträvar
organisation B att hitta ett praktiskt tillvägagångssätt för att förankra detta inom organisationen
(Respondent B).
“Det är en blandning av ledning, förankring, information, kunskap, och styrning på
det sättet att de här olika verksamheterna jobbar och leder sig själva i det här
arbetet.” (Respondent B).
Eventuella svårigheter och problem uppstår vid prestationsmätning. Däremot är det inte så svårt
att utföra och rapportera ett transparent resultat, anser Respondent B. Resultatmätning
framställs genom att kombinera kvantitativa mått med kvalitativa undersökningar.
“Det är någonting som vi håller och har jobbat med men vi fortsätter att bygga upp
och kvalitetssäkra det.” (Respondent B).
Det finns en problematisk aspekt av att mäta effekterna av organisationens ändamål, det som
mäts blir egentligen inte effekten i sig utan de förutsättningar som krävs för att nå en effekt.
Vidare utgör även tidsaspekten en problemfaktor när det kommer till mätningen av effekt, enligt
Respondent B.
”Frågan är hur vi kan mäta att det vi gör, ger effekt. Att få den typen av effekt
tänkande och det svåra med det att när man gör plan ett år fram får man inte någon
effekt men väldigt resultat kan man få. Och allt aktiviteter man kan göra, börjar
man prata samhällseffekter så tar det ju längre tid” (Respondent B).
Organisation B arbetar med socioekonomiska bokslut vilket grundar sig i att identifiera,
kvantifiera och värdera de externa samhällseffekterna på längre sikt. Genom att använda sig av
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rapporter strävar organisation B efter att göra det osynliga synligt och mätbart, samt fokuserar
på att mäta social påverkan och socialt värde vilket är ett icke-finansiellt mått. Det finns
emellertid kortsiktiga värden som inte är mätbara vilket visar komplexitet och problematik i att
mäta och redogöra för resultat i form av socialt värdeskapande (Organisation B:s
socioekonomiskt bokslut, 2014). Därför tar det väldigt mycket resurser i anspråk för att göra de
där, enligt Respondent B.
I de boksluten identifieras vem som är vinnare och förlorare bland intressenter och aktörer som
är verksamma i samhället. Det argumenteras även för att insatserna i de sociala verksamheterna
utgör ett värde när man långsiktigt beräknar samhällets uppskattade minskade kostnader som
påverkas av Organisation Bs utförda uppdrag. För att nå målet, utföra uppdraget och skapa
värde måste organisationen jobba med prestation. Det handlar om att nå sin vision och tillämpa
en rätt strategi genom att upprätthålla en verksamhetsplan och ha ett verktyg inom
förändringsteori vilket leder till effekt, säger Respondent B.
”Det handlar om att sätta en ram eller en struktur kring det så det kan syra genom
att för de här utgångspunkterna när vi gör vår planering eller vad betyder vår
verksamhet så vet vi att det vi gör idag och imorgon egentligen är framtiden.”
(Respondent B).
Det sociala värdeskapandet är kärnan i Organisation Bs arbete. I en annan intervju belyser
Organisation Bs VD de skiljelinjer som finns mellan traditionellt företagande med konkreta mål
och mått såsom lönsamhet och vinst, och den ideella verksamhetsidén.
“Vinst för Organisation B är inte kronor och ören på den nedersta raden. Vinst är
om vi lyckas ge ungdomar ett bättre liv. Ge dem självförtroende och självkänsla.”
(SvD Näringsliv, 2019).
Organisation Cs utvärderingar och analyser.
Det är av stor relevans för organisationen att redogöra för sin inverkan och påvisa att de gör
skillnad. För varje utbildning genomförs två utvärderingar. Utvärderingarna är avsedda för både
lärare och elever. Den första utvärderingen är en behovsanalys som ska analysera vad för slags
behov skolan har, denna utvärdering sker före utbildningen startar. Den andra utvärderingen
genomförs efter utbildningen, och kartlägger vad som har varit bra och vad som kan bli
bättre. Genom båda dessa utvärderingar kan organisationen få en uppfattning om hur de interna
processerna kan bli bättre och vad som kan förbättras. Organisationen tittar årligen på
förbättringsåtgärder för de interna processerna. Exempelvis framhäver Respondent C att en av
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förbättringsåtgärderna har varit att effektivisera utvärderingsprocesserna genom att göra dem
enklare, snabbare, mera lättillgängliga och digitala. Respondent C menar att det inte finns några
problem eller hinder för att rapportera organisationens resultat på ett transparent sätt.
“Målet är ju att det vi gör ska bli så bra som möjligt för dem som använder sig av vår
utbildning.” (Respondent C).

Organisation Ds Elevutvärdering och Betyg.
Respondent D menar att det finns två sätt att utvärdera organisationens sociala inverkan.
Organisationen arbetar med samarbetspartners som finansierar läxhjälpstimmar för
programmet. Samarbetspartners får rapporter om hur det går för deras elever samt detaljerad
information om hur deras bidrag används. Dessa rapporter tillhandahålls terminsvis
(Organisation D, 2019). Den detaljerade informationen består av två utvärderingar som utgår
från både kvantitativa och kvalitativa mått. Den kvantitativa delen redogör för elevernas betyg,
där man kan se om en elev har förbättrat sina betyg under terminen. Den kvantitativa delen kan
även användas för att mäta utveckling och förbättra organisationens interna metoder. Den
kvalitativa delen består av en elevutvärdering där eleverna får tycka till om programmet (se
kapitel 5.4.1). Måtten på organisationens sociala uppdrag som presenteras i respektive års
verksamhetsbeskrivning och resultatrapport utgörs av snittsiffror som räknas ut genom att slå
samman antalet elever från årskurs 9 och antalet behöriga elever från årskurs 9 (Organisation
D, 2019).
“Varje år mäter vi elevernas betyg, vad de hade när de startade hos oss och vad de
hade när de slutar, det är alltså ett hårt värde som man kan visa ganska konkret.
“(Respondent D)
“Ja, dels så är den ju till för våra partners för att dom ska få ett kvitto på att deras
investering har gett resultat, dels är den också för att, speciellt betygen är en stor
anledning för att företag vill vara med och sponsra oss. Att de får veta vad deras
pengar går till på ett konkret sätt. “(Respondent D)
Vidare utvärderar organisationen skolornas tjänster, och har utvärderingsmöten med
samarbetspartnerna. Organisation D publicerar även på sin hemsida sin effektrapport genom att
visa samhällsvinst som är konsekvens av läxhjälpsprogrammet. Organisation D menar att det
kostar samhället 12 miljoner kronor under personens livstid för en person som inte klarar
grundskolan (Utanförskapets pris, 2018). Detta mörkertal står i jämförelse med organisationens
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strukturerade läxhjälpsprogram som kostar 10 000 kr under ett år, vilket organisationen menar,
utgör en samhällsvinst.
Organisation Es drunkningsstatistik och nyckeltal.
Varje månad presenterar organisationen en preliminär rapport på drunkningsstatistik från sex
variabler med koppling till drunkningsolyckor: Bad, Is, Båt, Fartyg, Fiske och Övriga. Dessa
kompletteras av statistik med antal omkomna Män, Kvinnor, Pojkar och Flickor. Statistiken
hämtas från flera olika källor såsom: Polis och räddningstjänsten, Socialstyrelsens
dödsorsaksregister, Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor, officiella källor, media
m.fl. (Organisation E, 2019). I sin effektrapport 2018 redovisar Organisation E att
organisationen har ett ytterligare antal kvalitativa och kvantitativa nyckeltal (antal sålda
märken, antal genomförda utbildningar, antal medlemmar, antal “likes”, antalet simskolor)
(Organisation E, 2018). Trots det har organisationen inga särskilda mätverktyg
prestationsmätning, till följd av svårighet med mätningen. Detta kan bero på att det ibland är
svårt att få in uppgifter, eller att ta reda på modeller på vad och hur man ska mäta, enligt
Respondent E:1. En modell skulle förenkla processen för resultat och effektmätning som är en
viktig del för verksamheten. Avsaknad av sådana verktyg och modeller påverkar även de lokala
föreningarna i organisationen. I intervjun med en ansvarig i en lokalförening säger Respondent
E:2 att de inte jobbar med prestationsmätning. Det upplevs som svårt att identifiera måtten.
Organisationen utgår efter stadgar, mål och resultat på organisationsnivå som organisationens
ska uppfylla under ett år. Där definierar man vad organisationen vill uppnå, i vilken utsträckning
och kvantitet samt det slutliga resultatet.
“Hur många påverkats om oss och så vidare. Det är betydligt svårt för att det finns
inget att ta.” (Respondent E:2).
Organisation Fs berättelser från deltagare.
Organisation F redogör för mått på effekter av deras sociala inverkan från kvalitativa
parametrar. Dessa mått grundar sig berättelser från deltagare såsom lärare och elever vilka
medverkar inom organisationens olika projekt. Det kvalitativa tillvägagångssättet i mätningar
av resultat och effekt grundar sig i organisationens sätt att arbeta. Organisation F arbetar
långsiktigt och förebyggande med arbeten i projektform, där tidsramen för projektet kan vara
att under flera år förändra attityder.
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Respondent F menar att det finns två olika värden som ligger till grund för att utvärdera
organisationens sociala värdeskapande. Det första, resultatet är av mer kvantitativ karaktär och
redogör för mått i siffror för vilka aktiviteter organisationen har genomfört (se tabell 8).
Respondent F betonar att det inte finns några problematiska aspekter av att redovisa
transparenta resultat, mycket tack vare de höga krav som finns på organisationen och inom den
ideella sektorn. Det andra värdet handlar om effekt och är ett värde som beskriver
organisationens sociala inverkan. Effekterna som eftersöks av organisationens olika projekt är
ett berikat ordförråd bland elever, vilket även medför en ytterligare effekt i ökad förmåga av
abstrakt tänkande. Andra effekter av organisationens arbete är att genom introduktion av
skönlitteratur, teater och film vidga elevernas referensramar och ge insikt om andra situationer
och människor, vilket i sin tur kan motverka utanförskap och bidra till demokrati (Organisation
F, 2018). Dessa effekter mäts genom organisationens metodik som grundar sig i fantasins och
berättelsens kraft (Organisation F, 2018).
Däremot är den viktigaste effekt som organisationen strävar efter att främja tolerans och riva
murar som är byggda på intolerans, okunskap och rädsla (Organisation F, 2018). En
problematisk aspekt av att mäta effekter är att det tar tid för de att synas samt att organisationen
jobbar inom projekt som kan vara allt från ett till tre år långa. Detta har medfört att det kan bli
svårt att hinna se effekten av specifika projekt. Vidare belyser även Respondent F att under den
tidsperiod som effekten kan visa sig så kan andra faktorer påverka som att exempelvis det bytts
ut personal i organisationen, men även de sociala politiska förhållandena i världen, vad som
hänt i nyhetsrapporteringen och värdeförskjutningar i samhället som alla samspelar med
varandra.
”Så att vi mäter på två olika sätt. Vi mäter resultat, och resultat är väldigt
statistiska siffror det är till exempel; vi har nått 800 000 personer med vår bok
“Hur man botar en fanatiker av Amos Oz” det är ett resultat utav så många av den
här kulturella insatsen har nått från oss. Men effekten är ju mycket mer: Ja okej
vad hände när lärare jobbar med den här boken i skolan. Tog eleverna med sig
samtalet vidare på rasten? Blev det reflektioner som gjorde att stämningarna i
klassrummet blev bättre? Är det minskad diskriminering och mobbning? Är det
högre medvetenhet om intolerans? Fanatism och olika typer av fobier? Det är ju
effekten och det är det som vi tittar på. Det som är det svåra är och det
problematiska är att effekter tar väldigt lång tid och vi måste se oss som en del i
det samhälleliga så om vi gör några insatser då är vi en del av effekten, men allting
annat samspelar också. Hur är det sociala politiska klimatet i samhället? Vad har
hänt i nyhetsrapporteringen? Är det en värderingsförskjutning som vi nu till
exempel kan se när attityderna gentemot Sverigedemokraterna i samhället, och hur
samspelar alla de här effekterna.” (Respondent F).
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5.4.1 Mått på det sociala uppdraget
Organisation As Tre Grundläggande Frågeställningar
Organisation A utgår från tre frågeställningar som ligger till grund för att presentera ett antal
olika parameter för att redogöra för direkta mått och siffror på organisationens prestationer.
Tabell 4: Identifierade mått på det sociala uppdraget. Källa: Organisation A årsredovisning 2016

Minskar Organisation A mobbningen?
Minskning av mobbning och kränkning
- Minskning av kränkning
- Minskning av mobbning

Denna parameter undersöker elevernas åsikter om mobbning
och kränkning
23% (Årskurs 3–6); -2% (Årskurs 6–9)
27% (Årskurs 3–6); -20% (Årskurs 6–9)

Denna parameter undersöker om det förekommer kränkningar
i skolan
- Elever (åk 3–9) har blivit kränkta av annan elev under 23 %
senaste året
7,5 %
- Elever (åk 3 - 9) har blivit utsatta för mobbning
- Elever (åk 3) har vid upprepade tillfällen varit med om att 30 %
en annan elev har gjort något dumt mot dem

Förekomsten av kränkningar i skolan

Arbetar Organisation A effektivt i enlighet med sitt uppdrag?
Utvärdering från Organisationens utbildningskunder

- Samtliga skolors snittbetyg på samarbetet
- Samtliga skolors vilja att rekommendera Organisation B
till andra skolor
- Deltagarnas snittbetyg på organisationens utbildningar
- SSI (Sponsor Satisfaction Index) Skala 0–7. Mätning av
hur nöjda Organisationens sponsorer är genomförs
årligen.

Kundnöjdhetsundersökning bygger på ett kundnöjdhetsindex
som bygger på tre parametrar och utgår ifrån skala 1–5.
4,3
4,2
4,2
5,3 år 2015

Har Organisation A det som krävs för att ha betydande effekt?
-Medarbetarnas upplevda arbetssituation och arbetsmiljö

-Medarbetarna trivs och har roligt på jobbet enligt
medarbetarundersökning (Organisation B, 2016).

-Forskningssamarbeten
-Fem olika svenska universitet arbetar tillsammans med
Organisation B för att uppnå visionen.
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Organisation Bs mål och fokusområden.
Organisation Bs sociala mått utgår från fem mål och fokusområden.
Tabell 5: Mått på Organisation Bs sociala uppdrag. Källa: Organisation Bs årsredovisning 2016 och 2017

Mått på det sociala uppdraget

Aktiviteter

Mål: Unga
Antal ungdomar som de olika verksamheterna når ut till

Nå och verka med fler unga i hela Sverige och utanför Sverige.
År 2016 nådde man ut till över 150 000 ungdomar.

Aktiviteter som lockade antal deltagare

2016 lockades 11 000 deltagare (Fryshuset, 2016).

Mål: Interna Processer

Organisationen arbetar med att utveckla kompetens, ledarskap och
arbetssätt för att möjliggöra att organisationen ska kunna finnas på
många platser både inrikes och utrikes.

Utvecklandet av modellen “The Organization way”
Lanserandet av “Akademin”

The Organization way används för att göra det lättare att samverka
innanför och utanför organisationen.
En kunskapsplattform för organisationens metoder.

Att stötta unga ledare.
Antal stöttade unga ledare uppgick till 400 ledare 2016.
Fortsatte under år 2017 att utbilda organisationen chefer och
verksamhetsansvariga för att styra verksamheten mot uppsatta
mål och hållbar ekonomi.
Mål: Omvärld

Att vara relevanta, i framkant och äga unik kompetens.

Internationellt intresse

Organisationen tar årligen emot 400 besökare från andra länder och
innehar ett globalt nätverk med 500 personer inom 60 olika länder.
5000 deltog under föreläsningen

Elektra, föreläsning om våld och förtryck i hederns namn.
Arbete med vit maktmiljö och kriminella gäng

Arbete med 197 klienter år 2017.

Mål: Ekonomi

Att inneha stabilitet och ökad
självfinansierade verksamheter.

Antal procent av intäkterna som går till ändamålet

År 2016 gick 90% av intäkterna gick till ändamålet och 10 % till
administration.

Mål: Utveckling

Att skapa fler mötesplatser och nya metoder, verktyg och verksamheter
där fokusen ligger på “Mötesplats med skola”

Antal ungdomsdrivan projekt som skapat tillfälliga anställningar

omsättning,

samt

att

skapa

Uppgick till 200.

Organisation Ds elevutvärdering
Organisation Ds elevutvärdering utgår från elevernas tyckande och upplevelser om
organisationen. Datan mäts genom fem parametrar och presenteras i procentform. Värt att
notera i elevutvärderingen är att eleverna som svarat på utvärderingen utgår från 50% killar och
50% tjejer, 95 % av eleverna som deltar i läxhjälpprogrammen är mellan åldrarna 14–16, cirka
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55% av eleverna började svensk skola tidigare än i förskolan. Tolv procent av eleverna började
i svensk skola först i högstadiet. Tillsammans kan eleverna som deltar i läxhjälpprogrammen
behärska 50 olika språk (Organisation D, 2019). Elevutvärderingen är även till för att se hur
eleverna trivs och för att få en inblick i vad som behövs förändras och utvecklas i verksamheten.
Utvärderingen kompletteras även med resultat från elevernas betyg under terminens gång. Trots
att de olika mätverktygen kan mätas och redogöras för på ett transparent sätt, så finns det även
en del kritiska aspekter av själva tolkningen av datan. Respondent D menar att det kan vara
ganska subjektivt för en elev att bedöma sin egen insats. Det finns inte heller någon
jämförelsegrupp som kan visa på de resultat som hade uppstått om eleverna inte närvarat på
programmet. Vidare anser Respondent D att organisationen är transparent när det kommer till
att redogöra för sina insatser inom det sociala och inom det finansiella området. Organisationen
redogör tydligt för samarbetspartners och finansiärer vad man gör med de finansiella medlen.
Tabell 6: Organisation Ds mått på det sociala uppdraget 2017–2018: Källa: Organisation Ds verksamhetsberättelse
2017–2018.

Organisation Ds resultat för läsåret 2017–2018
Antal elever i % som deltog på Läxhjälpen
är nu behöriga till nationellt program på
gymnasiet.
Antal elever i % som har höjt sitt
självförtroende.
Antal elever i % som har fått bättre
studieteknik.
Antal elever i % som fått ökad lust att
studera vidare.
Elever i årskurs 9 som deltagit i
läxhjälpsprogrammets snittpoäng vid
läsårets slut.
Elever i årskurs 9 som deltagit i
läxhjälpsprogrammet höjning av
meritvärde i snitt under läsåret.

67% år 2018

82% år 2018
88% år 2018
87% år 2018
Grundskolepoäng, 195 snittpoäng, 2018

x poäng per elev, + 31 poäng, 2018

Andra mått på det sociala uppdraget
Skolor

Antal tillfrågade skolkontakter i % som skulle rekommendera andra skolor
att gå med i samarbete med Organisation D. Resultatet i procent har hämtats
genom enkätundersökning utfört av Organisation D (Organisation D, 2018)

Projekt

Välkommen till Sverige, Skicka vidare, Effektstudie av läxhjälp för elever med
risk att inte nå målen (forskningsprojekt) (Organisation D, 2018).
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Organisation Es Stadgar, Mål och Resultat
Organisation E arbetar utifrån tre måttstockar; Stadgar, Mål och Resultat för att mäta det sociala
uppdraget och framföra kvantitativa siffror för hur man uppnår ändamålet. Stadgar handlar om
vad man vill utföra eller vad som är det ändamålsenliga uppdraget, Mål redogör för vad och
hur mycket man vill uppnå utifrån uppdraget slutligen handlar Resultat om att redogöra för vad
man åstadkommit utifrån stadgarna och målen.
Tabell 7: Organisation Es mått på det sociala uppdraget.Källa: Organisation Ds verksamhetsberättelse 2017
Stadgar

Mål

Resultat

Propagera för bad och
simning som medel för god
hälsa

Nå över 200 000 besökare via hemsida, ha över 30
000 följare på Facebook, nå över 10 000 personer
med pressmeddelande kring simskola

146 900 besökare
30 900 personer följer organisationen på
Facebook
8 500 personer tog del av pressmeddelanden

Kartlägga simkunnighet

Stötta 300 simskolor samt möjliggöra för 40 000
barn att delta. Bedriva 515 kurser inom
vattensäkerhetsimskola;

200 simskolor där ca 15 800 barn deltog.
Genomförde 516 kurser inom
vattensäkerhetssimskola där 3 705 personer
deltog.

Utbilda 500 simlärare
Utbilda 10 utbildare och informera om relevansen att
utbilda personal.

532 simlärare
64 babysiminstruktörer
19 utbildade simlärarutbildare och 3
babysimutbildare.

Verka för att
simundervisning anordnas
för barn och vuxna
Utbilda simlärare
Verka för att certifierade
simlärare anlitas vid
simundervisning

Organisation F kvantitativa mått.
Organisation F arbetar från fem olika kvantitativa mått som utvärderar deras verksamhet i
siffror.
Tabell 8: Mått på det sociala uppdraget i siffror. Källa: Organisation Fs effektrapport och verksamhetsberättelse
2017.

Mått på det sociala uppdraget i siffror
1730 personer år 2017.
Antal personer som lyssnade på en föreläsning av organisationer
4685 utskickade böcker 2017.
Antal utskickade böcker
36 140 läste boken 2017.
Antal som läste boken Inte en främling online
160 omnämnanden i media.
Antal omnämnanden i press och media
Antal som intervjuades för kampanjen Var inte medrasist - säg 1 014 intervjuades för kampanjen
2017.
ifrån!

Tabell 9: Aktiva projekt Organisation F: Källa: Organisation F verksamhetsberättelse 2017.
Aktiva projekt
Förskola: Barnens planet.
Grundskola: Sarahs resa, En droppe midnatt, Reality check, Nätets mörka sidor
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Gymnasiet: En droppe midnatt, Reality check, Alla borde vara feminister, Inte främling

I följande kapitel tolkas och analyseras det empiriska materialet i förhållande till den teoretiska
referensramen och tidigare forskning. Analysen leder till att besvara forskningsfrågorna.
Avsnittet inleds med identifiering av den ideella sektorns problematik. Vidare analyseras och
utvärderas prestationsstyrning inom ideella organisationer utifrån olika perspektiv.
Avslutningsvis presenteras studiens konceptuella modell som bidrag.
___________________________________________________________________________

6. Analys
I detta kapitel analyseras den insamlade datan. Kapitlet består av sju avsnitt. De första tre
avsnitten analyserar studiens övergripande forskningsfrågor. Samtliga avsnitt analyseras utifrån
studiens konceptuella modell.
I det första avsnittet analyseras de problem och utmaningar som de studerade fallen upplever
vid tillämpning av prestationsstyrning som ett koncept inom den ideella sektorn. (2) Det andra
avsnittet analyserar det sociala kapitalets roll inom ideella organisationer. Här illustreras de
studerade fallens relationer med olika samarbetspartners som blir en viktig del för att
tillsammans nå den ideella organisationens vision och mål för att föra verksamheten framåt. (3)
I avsnitt 6.3 analyseras frågeställningen “hur prestation styrs och utvärderas inom ideella
organisationer”. Frågeställningen belyser det balanserade styrkortet för att analysera
organisationens interna processer, finansiella perspektiv, intressentperspektiv samt lärande
och tillväxt perspektiv. (4) Det fjärde avsnittet undersöker resultat som kopplas till ideella
organisationer. Här diskuteras transparens, rapportering och utvärdering av resultat inom den
ideella sektorn. (5) Det femte avsnittet undersöker legitimitet som uttrycker sig i olika former
bland de studerade fallen. (6) Avsnitt 6.6 undersöker socialt värdeskapande bland de studerade
organisationerna. (7) Det sjunde och sista avsnittet analyserar organisationernas
prestationsmätning i rapportering av resultat och samhällseffekter och visar på hur
organisationerna upprätt olika nivåer av att tillämpa prestationsmätning. Slutligen presenteras
studiens konceptuella modell som bidrag.

6. 1 Den ideella sektorns inneboende problematik.
Problem med prestationsstyrning inom ideella organisationer avspeglar sig i ett närmast
paradoxalt förhållande där prestationsstyrning innebär stora utmaningar, samtidigt som det
finns en stark betonad överensstämmelse av att prestationsstyrning är en viktig del inom den
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ideella sektorn. Å ena sidan är det praktiskt svårt att mäta och redogöra för organisationens
inverkan på samhället och effekterna av organisationens insatser, å andra sidan är det oerhört
viktigt att tydligt kunna redogöra för organisationens prestation och effekter av organisationens
arbete genom att tillämpa prestationsstyrning, mätningsmetoder och tekniker inom den ideella
sektorn.
Denna uppfattning av de studerade fallen står även i samklang med tidigare forskning och
teorier i litteraturområdet som pekar på denna problematiska aspekt (Meadows & Pike, 2010;
Forbes, 1998; Lee & Nowell, 2015; Kaplan, 2001; Sawhill & Williamson, 2001; Sowa, Selden
& Sandford, 2004; Halachmi, 2005). Vad som kan konstateras är att samtliga studerade fall står
inför samma utmaning men i skilda sammanhang beroende på det sociala uppdraget och
strukturen för varje enskild organisation. Detta kan i sin tur kopplas till flera studier som menar
att organisationer bör utforma mått som är beroende av vad organisationen försöker uppnå och
verkar för (Johnston & Pongatichat, 2008; Neely & Austin, 2002; Sawhill & Williamson,
2001).
En av de fundamentala problemaspekterna är att göra organisationens insatser och prestation
kvantifierbara, vilket även kan kopplas till Forbes (1998) som menar att ideella organisationer
har svårt att utveckla kvantitativa mått för organisatorisk prestanda då målen är av social
karaktär snarare än finansiell. En annan upplevd problematisk aspekt är att finansiella mått
såsom vinster, avkastning eller ROI mer eller mindre är helt obetydliga, verkningslösa och även
missvisande mått för att redogöra för organisationers prestation. Något som i sin tur kan kopplas
till en rad likasinnade resonemang från litteraturen som menar att finansiella mål inte förmår
att redogöra för ideella organisationers måluppfyllnad eller att ideella organisationer inte bör
bedrivas i liknande mönster som organisationer inom varken privata eller offentliga sektorn
(Sawill & Williamson, 2001; Kaplan, 1996, 2001; Moore, 2000,2003; Maclndoe & Barman,
2013; Poister, 2003).
En problematisk aspekt som även leder akademiker till att ifrågasätta hur investeringar inom
den ideella sektorn kan motiveras när avkastning inte kan mätas och intern kontroll av resultat
eller prestation inte kan utvärderas (McLaugin, 2004; Poister, 2003). Det empiriska materialet
ger oss svar på denna fråga genom att betona den viktiga skillnaden av att särskilja på vad som
är resultat och vad som är effekt. För att motivera investeringar och intressenter använder sig
organisationerna av begreppet resultat som visar på organisationens insatser som går att
kvantifiera (se tabell: 6,7,8,9,10). Effekt däremot står för organisationens grundläggande
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målsättning som att minska diskriminering och mobbning, öka medvetenhet och tolerans i
samhället m.fl (se tabell tabell 12 kolumn 6). Här identifieras även en ytterligare problematisk
aspekt som grundar sig i de stora skillnader som finns mellan resultat och effekt. Samtliga fall
redogör för att resultat är de kvantifierbara insatser som kan mätas och redogöras för på ett
tydligt och transparent sätt, medan effekter är utfall av resultaten som enbart syns på
samhällsnivå över en längre tidsperiod. Därför är det betydligt mer svårhanterligt för
organisationerna att utforma kvantifierbara mått som förmår att identifiera, mäta och redogöra
för organisationens effekter. En del av de studerade fallen har emellertid lyckats konstruera
kvantifierbara mått på de sociala utfallen (se tabell 12 kolumn 6). Denna upplevda
problematiska aspekt står även i samklang med teoretiska antaganden som pekar på att mått av
effekt kräver flera års utvärdering av de sociala resultaten. Samt att de finansiella och
organisatoriska insatserna är av mer granskningsbar karaktär än de sociala utfallen (Edwards &
Hulme, 1996; Rogers, 2007; Ebrahim et al., 2014).
Skiljelinjen mellan resultat och effekt kan även kopplas till studier som indikerar på att
relevanta och kontinuerliga mått är av stor betydelse för att nå de organisatoriska målen (Bourne
et al., 2000; Kuwaiti, 2004; Wouters & Sportel, 2005), att utveckla mätkriterier som är
nödvändiga för att mäta immateriella faktorer (Poister, 2003), förvirrande terminologier
(Moxham & Boarden, 2007) och att kunna bedöma den långsiktiga nyttan av aktiviteter som
faller utanför kontraktsperioder (Moxham, 2009). Däremot kunde vi se att prestationsstyrning
och mätmetoder var praktiska hjälpmedel för organisationerna att navigera och utvärdera om
organisationens insatser rör sig i rätt riktning mot sina mål eller om en specifik insats gav
önskad verkan. Detta kan i sin tur kopplas till Sheehan´s (1996) studie som belyser att
filantropiska organisationer som inte lyckats utveckla prestationssystem inte heller har något
sätt att särskilja om deras strategi varit lyckad eller inte.

6.2 Vilken roll
organisationer?

har

det

sociala

kapitalet

inom

ideella

Det sociala kapitalet refererar till normerna och nätverk som gör det möjligt för människor att
agera kollektivt (Woolcock & Naraya, 2000) där förhållanden, förtroende, informationsutbyte
och resurser utgör begreppets konsensus (King, 2004). Organisationer bildar socialt kapital
genom sina satsningar i externa och interna länkar till olika aktörer. Detta kan i sin tur kopplas
till de studerade fallen där kan vi se att det finns en stor variation av olika typer av samarbeten
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bland organisationerna med aktörer såsom kommuner, stiftelser, vinstdrivande företag, och
volontärer. De ledande samarbetsformerna består av partnerskap mellan vinstdrivande företag.
En parallell kan härigenom dras till flera teoretiska resonemang som belyser det externa sociala
kapitalet och organisationens anknytningar till intressenter utanför organisationen (Backman &
Smith, 2000; Balser & McClusky, 2005; Lester et al., 2008). Några av fallen använde sig av
sina styrelseledamöter som ett socialt nätverk för att nå ut till samarbetspartners (Organisation
C, F). Andra betonade att det gäller att vara synliga och vara på rätt plats (Organisation D, E)
för att knyta kontakter. Vilket visar på att de interna länkarna inom organisationen är en
väsentlig del för strategiska fokusområden för ideella organisationer som val av ledning,
anställda och geografiska plats (King 2004; Westlund 2006; Bouty 2000; Tsai & Ghosal 1998).
Det var enbart hos organisation F som det kunde konstateras att organisationen använder sig av
en så kallad “namnkunnig ledning” som ett verktyg för deras sociala nätverk. Vilket kan
kopplas till Westlund (2006) som menar att organisationer ska rekrytera chefer och anställda
som har tillgång till sociala nätverk. Flera av organisationerna använder sig även av innovativa
sätt för att leverera värde som exempelvis organisation C och D (Simpson et al., 2011) och
använder sig även av samarbetspartners för att öka medvetenheten och fånga uppmärksamhet
bland allmänheten av specifika problemområden.
Det finns även en stark åsikt som betonar relevansen av att upprätthålla starka relationer mellan
organisationens intressenter och samarbetspartners bland de studerade fallen. Detta har stöd av
flera olika studier (Simpson et al., 2011; Lee & Nowell, 2015; Cairns et al., 2005; Moxham,
2009; Bagnoli & Megali, 2011). Det sociala kapitalets roll inom det ideella sammanhanget kan
analyseras från flera olika aspekter, och pekas ut som en fundamental del av strategin och
verksamheten för de studerade organisationerna.
En viktig aspekt i de studerade fallens relationer är det finansiella stödet och de resurser som
erbjuds för att bedriva organisationernas verksamheter, vilket är tydligt redogjort för inom
litteraturen (Lee & Nowell, 2015; Cairns et al., 2005; Moxham, 2009; Bagnoli & Megali, 2011).
Nowak och Washburn (2000) menar att det finns strukturella inneboende olikheter mellan
kommersiella och ideella organisationers ideologier, vilket kan bidra till att konflikter kan
uppstå mellan relationerna. Något som kan kopplas till de studerade fallen där samtliga
organisationer håller starkt i sina ideologier, medan en del av organisationerna även har policys
för vilka organisationer kan vara partners (se kolumn 4, tabell 10).
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Tidigare studier visar att det sociala kapitalet demonstrerar förbättrade mått på prestanda i olika
verksamhetsområden som; bioteknologi (Maurer & Ebers, 2006) forskning och utveckling
(Reagans & Zuckerman, 2001), utbildning (Leana & Pil, 2006) m.fl. En parallell kan dras till
den ideella sektorn, där samtliga studerade organisationer arbetar kontinuerligt med mått på
deras prestationer för att kunna redogöra för sin prestation till externa aktörer exempelvis:
Samarbetspartners,

oberoende

granskningsorganisationer,

allmänheten

och

för

den

ändamålsenliga målgruppen. En ytterligare parallell kan dras till de oberoende
granskningsorganisationer som arbetar med att bygga hållbara och transparenta strukturer för
intern kontroll inom ideella organisationer för att förbättra den ideella sektorns mätbara
strukturer.
Tabell 10: De studerade fallens samarbeten. Källa: Egen bearbetning

Organisation

Typ av sponsorer.

Antal sponsorer

Innehavande policys för samarbeten

Organisation A

Sponsorer
Samarbetspartners.
Stiftelser

42
samarbetspartners
sponsorer

1) Trygg ekonomi
2) Följa och respektera organisationens värdegrund.
3) Följa FN konventionen om barns rättigheter.

Organisation B

Stiftelser
Sponsorer
Samarbetspartners
kommuner

149
samarbetspartners

Ingen funnen samarbetspolicy.

Organisation C

Företagssamarbeten,
Stiftelser
Fonder.

17 Sponsorer

Organisationen ingår inte i samarbeten med andra aktörer
från särskilda branscher som inte står i samklang med
organisationens ändamål.

Organisation D

Stiftelser
Företag

12
samarbetspartners

Ingen funnen samarbetspolicy.

Organisation E

Myndigheter
Företag
Stiftelser

11
samarbetspartners
och leverantörer.

Partners ska dela organisationens värderingar och vill hjälpa
till att sprida vattenkunskap och rädda liv.

Organisation F

Företagssamarbeten.
Stiftelser
Fonder

50
samarbetspartners
och sponsorer

Samarbeten med andra organisationer måste dela organisation Fs
värderingar om mångfald, tolerans och människors lika värde.
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6.3 Hur styrs
organisationer?

och

utvärderas

prestation

inom

ideella

6.3.1 Finansiellt perspektiv
Undersökningen har visat att de samtliga studerade organisationerna har finansiella mål som
ser olika ut beroende på verksamhetens mål. Detta är i linje med Kaplan och Norton (1996)
som menar att traditionella finansiella mål är grundelement för tillfredsställelse av
organisationens långsiktiga mål.
Tabell 11: Mål och finansiellt perspektiv av samtliga fall. Källa: Egen bearbetning.

Organisation

Långsiktiga Mål

Kostnadsfördelning

Insamlade medel från

Organisation A

1) Möjliggöra subventionering för skolor
och föreningar som organisationen står i
samarbete med.
2) Bidra med forskning och sprida
kunskap.

16% Administrativa
avgifter
80% Ändamålet
4% Insamling

a) Samarbetspartners
b) Företag
c) Privatpersoner
d) Utbildningsarvode
e) Insamling
f) Gåvor
g) Stiftelser

Organisation B

1) Skapa ekonomisk stabilitet
2) Öka omsättning
3) Skapa självfinansierade verksamheter
4)Större intäkter för att minska
bidragsberoendet.

10%Administrativa avgifter
90% Ändamålet.

a) Avtal med kommuner
b) Stiftelser
c) Försäljning
d)Självfinansierade verksamheter.

Organisation C

1) Effektivisera verksamheten och minska
administrativa kostnader.
2) Föra in mer finansiella medel till det
sociala ändamålet.

5% Administrativa avgifter
95% Ändamålet

a) Finansiering från näringslivet
b) Stiftelser
c) Donationer från privatpersoner

Organisation D

1) Satsa på mer insamling av finansiella
medel för att expandera.
2) I takt med expansionen även satsa på att
bibehålla en hög kvalitet på de interna
processerna.

5 % Insamling
10 % Administrativa
avgifter
85 % Ändamålet

a) Finansiering från näringslivet.
b) Fonder
c) Stiftelser
d) Privatpersoner.

Organisation E

1) Genom samarbeten och samverkan med
andra aktörer arbeta för att öppna
simskolor, sprida information, delta i
mässor och evenemang, genomföra kurser,
bygga och förnya badanläggningar.

6 %Administrativa
kostnader
94 % Ändamålet

a) Finansiering från
näringslivet.
b) Fonder
c) Stiftelser
d) Privatpersoner

Organisation F

1) Expansion i kännedom
2) Arbeta efter tre huvudmål.

9% Administrativa
kostnader
91 % Ändamålet

a) Finansieras genom bidrag
b) Fonder
c) Försäljning
d) Gåvor från näringslivet
e) Privatpersoner
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6.3.2 Intressentperspektiv
Intressentperspektivet grundar sig i identifikationen av intressent och marknadssegmentering.
Kaplan och Norton (1996) menar att intressentperspektivet handlar om att erbjuda värde till
intressenter, mäta och identifiera mått. Som tidigare nämnt behövs prestationsmätningssystem
för att organisationen ska mäta och utvärdera sina övergripande prestationer samtidigt som den
ska utföra sitt uppdrag och uppnå sina mål. Jones & Riley (2014) och Yasar (2004) menar att
mått av prestation för ideella organisationer varierar beroende på typ av organisation, storlek,
budget

och

struktur

av

en

ideell

organisation

samt

att

ideella organisationers prestationsmätningssystem måste tillämpas efter organisationernas
effektivitet och affärsmodeller.
Vidare har prestationsmätning inom den ideella sektorn många olika diversifierade mått,
perspektiv och begrepp: kundnöjdhet, resultat, insatser, aktivitetsnivåer, sociala mål, offentligt
värde, nätverk, transparens, legitimitet (Poister et al., 2014; Lee & Nowell, 2015; Kaplan, 2001;
Moore, 2003; Somers, 2005). Detta är något som visat sig bland de studerade fallen där det
finns en mängd olika typer av mått och mätningstekniker som organisationen har utformat och
tillämpat (se kolumn 2, tabell 12). Vidare menar Yasar (2004) och Jones och Riley (2014) att
genom datainsamling, mätning av prestation och utvärdering, kan hjälpa ideella organisationer
att nå mål, skapa värde, och leda organisationen närmare sin vision. Detta kan kopplas till de
studerade fallen då samtliga fall använder sig av prestationsmått i syfte att förbättra
verksamheten i olika avseenden och uppnå det sociala ändamålet (se kolumn 5, tabell 12).
Vidare menar Yasar (2004) att organisationer måste uppmärksamma sina interna och externa
miljöer för att kunna få en framtida vision vilket leder till att organisationer även har en strategi
som hjälper att precisera sina prestationsområden. Därtill har intressenterna förväntningar och
krav på transparens, ansvarsskyldighet och ökad offentlig granskning. Dessa argument kan
kopplas till att samtliga organisationer redogör för sina prestationer till externa aktörer såsom
samarbetspartners, oberoende granskningsorganisationer och auktoriserade revisorer för att
säkra om att måtten är starkt sammankopplade med transparenta resultat på prestationen (se
kolumn 3, tabell 12).
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Tabell 12: Tabellen nedan redogör för de olika organisationernas sätt att mäta sina prestationer, vilka aktörer
måtten redogörs för och i vilket syfte de används för. Källa: Egen bearbetning.
Organisation

Vilka parametrar
redogörs för?

Vem redogörs måtten
för?

Vad baseras måtten på?

I vilka syften används
måtten för?

Social inverkan eller
effektanalys av det
sociala uppdraget.

Organisation A

-Minskar organisationen
mobbning?
-Arbetar organisationen
effektivt i enlighet med
uppdraget?
-Har organisationen det
som krävs för att ha
betydande effekt?

- Lärare.
- Elever.
- Samarbetspartners.
-Oberoende
gransknings
organisationer.
-Auktoriserad revisor.

- Elever åsikter i
procentform
-Kundnöjdhetsindex från 15
-Sponsor Satisfaction index
1-7
-Antal forskningsarbeten
-Medarbetar undersökning

1)Intern användning för att
förbättra verksamheten i
olika avseenden och uppnå
det sociala ändamålet.
2)Redogöra för
organisationens prestation i
enlighet med det sociala
ändamålet

Mobbningens
kostnader för
samhället.
Organisationens
mobbningsinsatser
utgör besparingar för
samhället.

Organisation B

Mål: Unga
Mål: Interna processer.
Mål: Omvärld.
Mål: Ekonomi
Mål: Utveckling

Samarbetspartners.

-Antalet ungdomar
organisationen når ut till.
-Utvecklade processer.
-Antal deltagande på
föreläsningar.
-Antal besökare från
omvärlden.
-Kostnadsfördelning.
-Antal mötesplatser genom
organisationen

Intern användning för att
förbättra verksamheten i
olika avseenden och uppnå
det sociala ändamålet.

Socioekonomisk analys

Intern användning för att
förbättra verksamheten i
olika avseenden och uppnå
det sociala ändamålet.
2)Redogöra för
organisationens prestation i
enlighet med det sociala
ändamålet
-Används som verktyg för
att mäta nöjdhet hos lärare,
elever och skolor.

Ingen effektanalys av
den sociala inverkan.

Allmänheten.
Oberoende
granskningsorganisationer.
Auktoriserad revisor

2)Redogöra för
organisationens prestation i
enlighet med det sociala
ändamålet

-Mått på elevers
tillfredsställelse av
programmet.
-Mått på skolans nöjdhet
med programmet.
-Behovsanalys redogöra
för skolans och elevernas
behov

-Organisationen själva för
att se hur man kan utveckla
sina kommande arbeten.
-Oberoende
granskningsorganisationer.
-Samarbetspartners.
-Auktoriserad revisor.

-Elevernas åsikter
Skolans åsikter

Organisation D

-Antal elevers deltagande
-Antal elever höjt
självförtroende
-Bättrad studieteknik
-Snittpoäng vid läsårets
slut.
-Skolkontakter som
skulle rekomendera
organisationen

-Samarbetspartners som
finansierar
läxhjälptimmarna. Detta
sker terminsvis.
-Auktoriserad revisor.
-Oberoende
granskningsorganisationer.

1) Baseras på elevers
slutbetyg i vårterminen
2) Baseras på elevernas
egen utvärdering genom
enkäter.

Intern användning för att
förbättra verksamheten i
olika avseenden och uppnå
det sociala ändamålet.
2)Redogöra för
organisationens prestation i
enlighet med det sociala
ändamålet
Mäter elevers betyg innan
de börjar ett program tills
de hamnar i gymnasiet.

Samhällsvinst
beräknad utifrån vad en
person kostar om de
inte klarar skolan, i
jämförelse med vad ett
läxhjälpsprogram
kostar.

Organisation E

Stadgar

-Allmänheten.
-Organisationen interna
måluppfyllnad.
-Samarbetspartners och
intressenter.
-Oberoende
granskningsorganisationer.
-Auktoriserad revisor.

-Måtten baseras på
stadgarna och de upplagda
målen för organisationen.
-Antal besökare.
-Antal bedrivna kurser och
antal stöttade simskolor.
-Antal utbildningar och
utbildad personal.

Intern användning för att
förbättra verksamheten i
olika avseenden

Drunkningsstatistik
som är uppdaterad året
om.

Samarbetspartners,
intressenter.

-Antal personer som
lyssnade på föreläsning.
-Antal utskickade böcker.
-Antal som läste boken.
-Antal omnämnande i
press.
-Antal intervjuer för
specifik kampanj.

Intern användning för att
förbättra verksamheten i
olika avseenden och uppnå
det sociala ändamålet.
2)Redogöra för
organisationens prestation i
enlighet med det sociala
ändamålet

Organisation C

Mål
Resultat

Organisation F

Hur många
organisationen når ut till
genom föreläsningar,
utskickade böcker,
omnämningar i media
och antal intervjuer.

Oberoende
granskningsorganisationer.
Auktoriserad revisor.

Mycket Låg

Låg

-Upplevelseutvärdering av
organisationens insatser.

Lagom
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Hög

2)Redogöra för
organisationens prestation i
enlighet med det sociala
ändamålet

Mycket hög

Berättelser från lärare
och elever som varit
delaktiga
inom
organisationens
insatser.

6.3.3 Interna processperspektivet
Det interna processperspektivet handlar om att identifiera de kritiska interna processer som
organisationen använder sig av för att leverera värde, locka kunder och uppfylla intressenternas
förväntningar (Kaplan & Norton 1996; Akkermans & Van Oorschot, 2018). För att kunna
koppla och redogöra för de studerade fallens interna processperspektiv analyseras
organisationerna från två modeller som redogör för ideella organisationers offentliga
värdemätning (Hills & Sullivan, 2006) och typ av offentlig värdeklass (Moulton & Eckerd,
2012) samt deras sociala uppdrag i förhållande till deras interna processer.

78

Tabell 13: Analys av interna processer. Källa: Egen bearbetning.
Organisation

Sociala uppdrag

Interna processer

Offentlig
värdemätning. Hills
och Sullivan (2006)

Offentlig värdeklass
Moulton och Eckerd
(2012)

Organisation A

Organisationens vision och sociala
uppdrag är:
“att genom förebyggande insatser och
samverkan arbeta för nolltolerans av
mobbning”

- Håller utbildningar
- Bedriver forskning
- Ger råd och handledning
- Skapa nätverk och mötesplatser
-Bedriva opinionsarbete som syftar till
att påverka myndigheter, politiker,
beslutsfattare och allmänheten.

- Livskvalitet.
- Integration.
- Säkerhet.
- Jämlikhet.
- Social solidaritet och
Social integration.

- Tjänsteleverans
- Medborgarengagemang
- Individuellt uttryck
- Skapande av socialt
kapital
- Politisk
opinionsbildning

Organisation B

Organisationens mål ligger i att göra
det möjligt för unga att genom sina
passioner förändra världen.
Organisationen ger ungdomar
möjligheten att utöva sina passioner,
skapa och delta i ungdomsdrivna
aktiviteter, utbildningar och arbeten.

-Organisera uppträdanden
- Hålla utbildningar, föreläsningar och
kurser.
- Projekt
-Anordna Turneringar, tävlingar,
konserter, workshops
Verksamheterna blir mötesplatser och
fritidsverksamheter för ungdomar.

- Livskvalitet.
- Socialt kapital och
solidaritet.
- Välbefinnande och
lycka.
- Social integration.

- Tjänsteleverans
Medborgarengagemang
- Individuellt uttryck
- Skapande av socialt
kapital
- Politisk
opinionsbildning

Organisation C

Organisationen utbildar unga inom
självkänsla och konflikthantering för
att förebygga våld och trakasserier,
öka förståelsen för andra
medmänniskor, samt lösa konflikter
utan våld genom ökad självkänsla,
djupare insikter och större
medvetenhet.

- Håller utbildningar för lärare, ledare,
sportcoacher och volontärer.

- Säkerhet.
- Välbefinnande och
lycka.
- Social solidaritet.
- Främjande av
demokrati och
samhällsengagemang.

- Tjänsteleverans.
-Medborgarengagemang.

Organisation D

Organisationen hjälper barn och
ungdomar att klara av sina
grundskolebetyg så att de uppnår
gymnasiebehörighet. Vidare arbetar
även organisationen med att stärka
elevers självförtroende

Organisationen arbetar med ett resultat
fokuserat läxhjälpprogram där man
mäter sina resultat och redovisar
dessa.

- Livskvalitet.
- Social solidaritet och
integration.
- Välbefinnande och
lycka.

- Tjänsteleverans.
- Socialt kapital.

Organisation E

Organisationen har till ändamål att
främja allmän simkunnighet, att verka
för utbredd kunnighet inom
livräddning och att propagera för
säkerhet vid all verksamhet i
anslutning till vatten och is.
Organisationen arbetar gentemot sin
nollvision om drunkningar och att
ingen ska drunkna på grund av
okunskap.

- Bedriver simskolor för barn, unga
och nyanlända.
- Utbildar livräddare.
- Tillför allmänheten med statistik
inom drunkningsolyckor.

- Säkerhet.
- Livskvalitet.
- Social integration.

- Tjänsteleverans

Organisation F

Organisationen arbetar för ett öppet
samhälle som ska vara fritt från
begränsande normer, att alla
människor har ett lika värde och att
mångfald ska betraktas som en styrka.
Målet för organisationen är att öka
medvetenhet om rasism,
diskriminering, demokrati och
rättigheter.

- Långsiktigt arbete genom att starta
samtal, lyfta fram mångfald och stärka
individers civilkurage.
- Arbete i projekt
- Håller utbildningar och
föreläsningar.
-Vara opinionsbildande.

- Främjande av
demokrati och
samhällsengagemang.
- Jämlikhet.
- Social solidaritet och
integration.
- Livskvalitet.
- Välbefinnande och
lycka.

-Medborgarengagemang
-Individuellt uttryck
- Skapandet av socialt
kapital
- Opinionsbildning
- Individuellt uttryck
- Tjänsteleverans

Mycket Låg

Låg

Lagom

Hög

Mycket hög

Grad av värdemätning i tjänsteleverans i offentlig värdemätning (Hills & Sullivan (2006) och offentlig värdeklass
(2012). Graden baseras på antalet uppfyllda mål av offentligt värde som organisationen tillhandahåller samhället
och antalet tjänster som organisationen tillhandahåller för att uppfylla målet.
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6.3.4 Lärande och tillväxt
Lärande och tillväxtperspektiv handlar om att identifiera strukturen för att bygga långsiktig och
kontinuerlig tillväxt enligt Kaplan och Norton (1996). Tabell 14 nedan redogör för de olika
organisationernas sätt att expandera och deras strategi för att uppnå tillväxt.
Tabell 14: Analys av lärande och tillväxt av samtliga fall. Källa: Egen bearbetning.
Tema
Expansion

Form av expansion

Strategier

Organisation
A

Expansion genom att nå ut till fler skolor.

Organisation
B

Expansion genom att öppna upp fler
verksamheter.

Organisation
C

Expansion genom att nå ut till nytt
marknadssegment: Bostadsområden

Organisation
D

Expandera verksamheten genom att nå ut till
fler skolor och parallellt hålla kvaliteten hög i
den nuvarande verksamheten.

Organisation
E

Verksamhetenstillväxt och
medlemsrekrytering.

Organisation
F

Expansion genom ökad kännedom och att
komma närmare den unga målgruppen.

1)Stabila intäkter från de insamlade medlen.
2)Upprätthålla partnerskapen.
3)Få in fler givare.
4)Förtroende från samtliga intressenter gentemot
organisationen.
1)Skapa självfinansierade verksamheter.
2)Mer intäkter för att minska organisationens
bidragsberoende.
3)Sponsorer.
4)Ingen insamling
Effektivisera verksamheten genom att hålla
kostnaderna nere och fokusera på att lägga
kostnaderna på ändamålet.
Fokus på insamling av finansiella medel.
Hålla kvaliteten på en hög nivå.
Rekrytera duktiga läxhjälpare och motivera dem.
Samarbeta med andra organisationer både ideella
och kommersiella, för att stärka kapaciteten inom
de områden som organisation E inte har råd att ha.
Expansionen sker genom organisationens aktiva
projekt.

6.4 Resultat
Transparens, rapportering och utvärdering.
I tidigare avsnitt konstaterades att finansiella mått för de studerade fallen inom litteraturen
närmast beskrivs som verkningslösa för att utvärdera ideella organisationers prestationer och
mål. Finansiella mål är dock en avgörande aspekt att ta hänsyn till inom den ideella sektorn.
Flera forskare framhäver begreppen sociala investeringar i förhållande till social inverkan
(Grieco et al., 2015; Berry & Junkus, 2013; Maier et al., 2016; Salamon, 2014) som en viktig
innovativ finansiell mekanism, och en metod utan några fastlagda standarder för att mäta den
sociala inverkan. Det baseras på en tillit till den tillhandahållna informationen som ideella
organisationer redogör för i deras mått på social inverkan genom lämpliga bedömningar och
mätmetoder (Grieco et al., 2015; Berry & Junkus, 2013). Denna problematiska aspekt av den
ideella sektorn är välkänd bland de studerade fallen, vilket även medfört att den ideella sektorn
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är en bransch som präglas av höga krav på transparens för de mått som ideella organisationer
presenterar för oberoende granskningsorganisationer som Svensk insamlingskontroll och
Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Dessa organisationer genomför en rad åtgärder för att
den

ideella

organisationer

ska

inneha

transparenta

mått,

exempelvis

arbetar

granskningsorgansiationerna med att: Sätta krav på hög grad av bestämdhet, transparens och
kontrollerbara resultat, att årsredovisningar måste utförs av auktoriserade revisorer, att 75% av
de insamlade intäkterna måste gå till ändamålet och årliga granskningar. Detta kan kopplas till
hur de studerade fallen arbetar med prestationsstyrning för att säkra finansiella investeringar
och visa sina sociala utfall (tabeller 5,6,7,8,9).

6.5 Legitimitet
En av viktigaste faktorerna för den ideella sektorn och de studerade fallen var legitimitet
gentemot samhället och organisationernas intressenter. Begreppet legitimitet uttrycktes på olika
sätt av de studerade fallen exempelvis; Förtroende, varumärkesbyggande, transparenta resultat,
kännedom och samarbeten med aktörer som inte hotar organisationens varumärke. Samtliga
organisationer menar att om det legitima anseendet gentemot allmänheten på något sätt skulle
skadas genom dålig publicitet så äventyras hela organisationens varumärke och till och med
överlevnad.
Detta kan kopplas till Moore (2003) som menar att utökat stöd och godkännande från aktörer
är en viktig aspekt av ideella organisationers sätt att bedriva en effektiv affärsverksamhet och
prestanda. Moore (2003) nämner aspekter såsom; relationer med finansiärer och donatorer,
legitimiteten som upprätthålls gentemot samhället, relationer med statliga myndigheter,
organisationens rykte bland media och trovärdigheten bland aktörer i det civila samhället.
Samtliga aspekter som nämns av Moore (2003) kunde konstateras och bekräftas i hög
utsträckning bland de studerade fallen. Vidare kan detta även kopplas till Bagnoli och Megalis
(2011) tre aspekter för att upprätthålla den institutionella legitimiteten och följa de
institutionella lagverk och normer som finns i samhället, vilka består av: Den institutionella
sammanhållningen,

överensstämmelse

mellan

allmänna

och

särskilda

lagar

och

överensstämmelse med sekundära normer.
Ideella organisationer är starkt beroende av samarbeten med olika aktörer för att bedriva sina
verksamheter. Här spelar samarbeten med olika aktörer såsom stiftelser, gåvor från
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privatpersoner, sponsorer, samarbetspartners och företag en viktig roll i att få in finansiella
medel i organisationen och få organisationen att växa. Därav betonades samarbeten med dessa
aktörer som väldigt viktiga bland de studerade fallen. Detta kan kopplas till Granovetter (1985)
inbäddade ekonomiska beteende som betonar relationer, strukturer och nätverk som genererar
förtroende och upprätthållandet av ordning inom dessa organisationer. Relationerna mellan
aktörer och de studerade organisationerna har en grund i ekonomiska motiv då samtliga
organisationer får finansiella medel från aktörerna. Däremot nämnde flera av organisationerna
att det inte enbart grundade sig i ekonomiska förhållanden utan även olika sätt som kan
möjliggöra för fortsatt tillväxt bland de studerade organisationerna, exempelvis synlighet,
kännedom och starkare varumärke. Detta är i linje med Granovetter (1985) som menar att det
inbäddade ekonomiska beteendet inte enbart riktar sig mot ekonomiska motiv och mål, utan
även mot sociala acceptans, erkännande, status och makt. Flera olika ageranden bland
organisationerna kunde även analyseras som irrationella, men som i sammanhanget och utifrån
de sociala begränsningarna inom deras verksamma sektor kunde påvisas som logiska.
Samtliga studerade organisationer menar att de inte kan ingå i samarbeten eller ta emot
finansiella medel från partners eller organisationer vars verksamheter bedrivs i syften som inte
står i samklang med organisationens värderingar, exempelvis tobaks-, vapen- och oljebolag. De
studerade organisationerna menade att sådana samarbeten skulle kunna påverka
organisationens varumärke och kännedom negativt. Detta handlande som utesluter de
ekonomiska fördelarna i ett samarbete för att istället fokusera på värden såsom kännedom och
varumärke kan även kopplas till Granovetter (1985) som menar att ageranden som kan anses
irrationellt handlande kan vara logiska när de inbäddade situationella begränsningarna tas i
beaktning.
Det var även viktigt att de rådande samarbetena upprätthölls med ett förtroende från
samarbetspartnerna gentemot den ideella organisationen. Dels för att fortsätta få in finansiella
medel, dels för att parterna ska vara trygga i att den ideella organisationen använder de
finansiella medlena i enlighet med organisationens ändamålsenliga uppdrag. De studerade
organisationerna menade även att förtroendet skulle kunna svikta och leda till förödande
konsekvenser för organisationen om den ideella organisationen inte arbetade i enlighet med
sina sociala mål. Detta kan kopplas till sociala relationer och upprätthållandet av ordning inom
dessa sociala relationer som viktiga detaljer för att bedriva ekonomisk verksamhet (Granovetter,
1985). Detta kan även kopplas till Granovetter (1985) som menar att en social relation mellan
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individer kan skapa en ekonomisk motivation till att vara förtroendefull, samt att sociala
relationer med en grund i ekonomisk motivation ofta blir överlagda med en social kontext som
bär med sig förväntningar av förtroende och nedtoningar av opportunism.
Som tidigare nämnts används prestationsmätning av de studerade fallen för att redogöra för dels
deras prestationer, och dels för organisationens kostnadsfördelning och hur de insamlade
medlen

används.

Måtten

presenteras

för

samarbetspartners,

oberoende

granskningsorganisationer, allmänhet och för den ändamålsenliga målgruppen. De mått som
kunde konstateras från de insamlade datan visade på både kvantitativa mått av finansiell
karaktär, kvantitativa mått som redogör för resultat kopplade till det sociala ändamålet och
kvalitativa mått om organisationernas sociala värdeskapande. Samtliga konstruktioner av mått
var väsentliga för att redogöra för organisationernas prestanda i sin helhet.
Funktionerna för de kvantitativa finansiella måtten är att visa på hur de insamlade medlen
används, medan de kvantitativa resultaten kompletterar för de olika insatser organisationen
utfört och slutligen visar de kvalitativa måtten vad organisationen skapat för socialt värde.
Samtliga mått står under granskning av oberoende granskningsorganisationer där kraven på
måttens transparens är i fokus. Dessa mått kan kopplas till hur de ideella organisationerna
arbetar med prestationsmätning för att uppnå social legitimitet där transparens i måtten utgör
en viktig del i uppnåendet av legitimiteten (Ebrahim, 2003b; Ebrahim et al., 2014; Hwang &
Powell, 2009). Vidare kan detta även kopplas till Ebrahim et al. (2014) som menar att mätningsoch rapporteringssystem inte enbart fungerar som rationella utvärderingsinstrument, utan också
som politiska sätt att legitimera sig. Ebrahim och Rangan (2014) menar att ideella
organisationer bör presentera transparenta rapporter som är ett underlag för beslutfattare och
investerare, något som kan kopplas till FRIIs metoder och riktlinjer för bättre
utvärderingsinstrument.
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Figur 4: Fallens legitima process. Källa: Egen bearbetning

6.6 Socialt värdeskapande
Det sociala värdeskapandet har varit det primära målet för de studerade organisationerna, vilket
kan kopplas till flera studier (Dzisi & Otsyina, 2014; Lepoutre et al., 2013; Martin & Osberg,
2007). Detta värde hänvisar till de varor och tjänster som levereras av organisationen för att
hantera, lösa eller styra utvecklingen av sociala problem (Austin et al., 2006; Sud et al., 2009).
De sociala värden som skapas av de studerade organisationerna är alla riktade till målgruppen
barn och ungdomar och för att hantera eller lösa olika sociala problem för målgruppen. Detta
kan kopplas till Austin et al., (2006) och Sud et al. (2009) som menar att socialt värde hänvisar
till nödvändiga varor och tjänster som levereras av organisationer med sociala syften som till
exempel gynnar samhällsutveckling, eller försöker lösa andra sociala problem.
Austin och Seitanidi (2012) belyser samverkande värden mellan kommersiella företag och
ideella organisationer som grundar sig på nätverk, relationer och partnerskap. En parallell kan
dras till att samtliga studerade fall använde sig av flera olika typer av partnerskap, relationer
och nätverk för att skapa deras sociala värde. Dessutom att samarbeten med kommersiella
företag är avgörande för att bedriva ideell verksamhet. En del av de studerade organisationerna
var även öppna för gå in i “pro-bono” partnerskap med andra kommersiella företag. Detta kan
kopplas till Austin (2000) som menar att kärnkompetensutbytet använder varje organisations
särskiljande förmåga för att skapa fördelar för partners och samarbetet. Det kan även
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konstateras att de undersökta organisationerna har olika mått beroende på vilka uppdrag, mål,
och intressenter de har, trotts att de verkar inom liknande verksamhetsområde.

6.7 Ideella organisationer och kvantifierbarhet
Jones och Riley (2014) menar att ideella organisationer bör investera i prestationsstyrning
eftersom dataanvändning är avgörande för effektivitet, där de organisationer som lyckas
upprätta högpresterande mätningskultur som grundar sig på datainsamling, dataanvändning,
utvärdering, berättelser och rapportering av information ofta blir framgångsrika. Samtidigt som
organisationer med låg mätningskultur som inte har etablerade prestationsåtgärder och
utvärderingssystem, och som har problem att locka privata finansiärer och stiftelser. Detta
kunde även bekräftas av den insamlade empirin. Efter analys av organisationernas
prestationsmätning genom rapportering av resultat och samhällseffekter kunde nedanstående
tabell visa på samband mellan prestationsmätningar och organisationers sociala kapital. Detta
visar hur väl var och en av organisationerna uppnått olika nivåer av mätningskultur. Det är
viktigt att ta hänsyn till att resultaten inte är en bedömning på organisationernas mätningssätt
eller kvalitet utan det endast är en redogörelse för studiens resultat. Att utläsa från denna tabell
är att organisationer A, B, F är de som uppfyller flest kriterier för att kunna bedömas ha hög
mätningskultur. Organisationer A och B hade hög mätningskultur medan organisation C hade
låg mätningskultur.
Tabell 15: Sammanställning över kännetecknen för en god mätningskultur som uppvisas av de undersökta
organisationerna. Källa: Egen bearbetning.
Organisation
A

Organisation
B

Organisation
C

Organisation
D

Vad baseras måtten på?

4

5

3

3

5

5

Social inverkan eller
effektanalys

5

5

1

4

3

2

Offentlig värdemätning. Hills
& Sullivan

5

4

4

3

3

5

Offentlig värdeklass
Moulton & Eckerd (2012)

5

5

2

2

1

5

Mätningskultur

4,8

4,8

2,5

3

3

4,3
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Organisation Organisation
E
F

Siffrorna är ett värde från 1 till 5 på uppvisad betydelse på respektive kännetecken i tabell 12 (k3, k5); 13(k3, k4) på sidan
Siffrorna i sista raden är ett snittvärde på hur väl de olika organisationerna uppvisade mätningskultur betydelse
1
Mycket låg

2
Låg

3
Medel

4
Hög

5
Mycket hög

De största skillnaderna mellan organisationerna fanns inom ”social inverkan eller effektanalys”
och ”antal sponsorer”. Det konstateras ett starkt samband mellan betydelse i resultat-,
effektmätning samt rapportering och antal sponsorer. Organisationer som skapar mest värde
och har större samhällseffekter, är organisationer A och B som har mest antal olika mått och
antal sponsorer. Här kan även konstateras ett samband mellan det sociala kapitalet, finansiella
mål, värdeskapande och prestationsstyrning.
Tabellen 15 ovan visar att de olika organisationerna har olika nivåer av mätningskultur.
Organisationerna tillämpar olika metoder, processer och verktyg för prestationsmätning vilket
är i linje med Jones och Riley (2014) som menar att ideella organisationer skiljer sig såväl i
deras mätningskultur som deras uppdrag och dess storlek, budget, struktur, strategier och
verktyg.
I figur 5 nedan visas att de organisationer som lägger tonvikt på relationer, sponsorer och
samarbetspartners (intressenter, socialt kapital) har en högre mätningskultur. Dessa strävar att
effektivt arbeta med utvärdering, mätning och analys av effekter för att presentera transparenta
resultat. Detta kan kopplas till Jones och Riley (2104) som menar att organisationer med hög
mätningskultur har prestationsmått och utvärderingsmetoder för att redogöra för sina
intressenter. Dessa mätningar och utvärderingar avgör organisationens framgång.
Figur 5: Organisationers placering i “mätningskultur” (tabell 15) efter antal sponsorer (tabell 10,k2) i respektive
organisation. Källa: Egen bearbetning.
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Sammanfattningsvis har det visat sig att de organisationer med lägre socialt kapital har en lägre
grad av mätningskultur samt att de som har en högre tillämpning av socialt kapital har också
högre mätningskultur. Detta visar att organisationer måste redogöra för deras prestation mot
sina intressenter för att kunna behålla relationer och säkerställa finansiella medel för
överlevnad, utveckling och expansion. Vidare är prestationsstyrning och rapportering
avgörande för att kunna uppvisa värdeskapande. Tabellen kan även visa att större organisationer
har högre kvalitet inom mätningskultur.

6.7.1 Studiens konceptuella modell som bidrag
Figur 6 presenterar de väsentliga komponenterna för ideell prestationsstyrning som tar hänsyn
till bred tillämpning av prestationsstyrning bland ideella organisationer. Det konceptuella
ramverket är i sin tur ett resultat av en konstruktion av flera olika representativa modeller för
prestationsstyrning, där flera perspektiv på prestationsstyrning har varit avgörande för
helhetsbilden. Det var av stor relevans för studien att konstruera en modell vars tillämplighet
och relevans uppmärksammade de kontextuella olikheter som den ideella sektorn består av.
Samt hur dessa olikheter kan härleda ett problematiskt dilemma för prestationsstyrning och dess
begränsningar inom det ideella sammanhanget.
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Efter den empiriska analysen av de undersökta fallen kunde vi konstatera med modellen som
utgångspunkt,

att

det

prestationsstyrningsmodellen

sociala
där

kapitalet
olika

former

spelar
av

en

avgörande

kollaborativa

roll

för

relationer

med

samarbetspartners och sponsorer möjliggör organisationernas sociala ändamålsenliga uppdrag.
Dessutom påvisas även hur metodiken för rapportering av resultat och effekt bör stå i
överensstämmelse med transparenta mått för att uppnå olika former av legitimitet bland
organisationens intressenter. Samtidigt som dessa måste vara kopplade till verksamhetens
finansiella mål, lärande, tillväxt och interna processer. Mot denna bakgrund kan denna
konceptuella modell tillämpas i andra studier och användas som grund för vidare forskning och
teoribildning inom litteraturområdet för ideella organisationer och deras användning av
effektivitetsbaserade styrningsmodeller.
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Figur 6: Studiens bidragande modell: konceptuell modell för prestationsstyrning inom ideella organisationer. Källa:
Egen bearbetning.
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Det avslutande kapitlet redogör för studiens slutsatser. I detta kapitel besvaras studiens tre
forskningsfrågor. Vidare presenteras studiens forskningsbidrag. Slutligen presenteras förslag
för vidare forskning.
___________________________________________________________________________

7. Slutsatser och studiens bidrag
Det avslutande kapitlet redogör för studiens slutsatser. Studiens syfte besvaras genom att
redogöra för studiens tre frågeställningar. Den första frågan redogör för hur prestationer inom
ideella organisationer styrs och utvärderas. Den andra berör rollen av det sociala kapitalet inom
ideella organisationer. Den tredje analyserar hur finansiella mål används och tillämpas inom
ideella organisationer. Vidare redogörs även för litteraturen om prestationsstyrning inom ideella
organisationer. Avslutningsvis diskuteras studiens forskningsbidrag som omfattar teoretiska
och praktiska.
Denna studie har analyserat hur ideella organisationer med likartade verksamhetsområden
använt sig av prestationsstyrning för att uppnå sociala och finansiella mål. Dessutom har
undersökningen studerat problem med prestationsstyrning inom den ideella sektorn.
Följande forskningsfrågor har varit studiens syfte:


Hur styrs och utvärderas prestationer inom ideella organisationer?



Vilken roll har det sociala kapitalet inom ideella organisationer?



Hur används och tillämpas finansiella mål inom ideella organisationer?

I Följande avsnitt presenteras slutsatserna genom att besvara syftet och forskningsfrågorna.

7.1 Slutsatser
Efter en teoretisk undersökning, empirisk datainsamling och analytisk granskning av studiens
insamlade material så finns det mycket att diskutera. De viktigaste resultaten från studien
kan sammanfattas i följande punkter:


Det är komplicerat för ideella organisationer att utforma kvantifierbara mått för att
utvärdera sin prestation. Prestationsmätning inom ideella organisationer förmår att lyfta
fram indikationer på hur de arbetar i enlighet med det ändamålsenliga uppdraget, men
har svårigheter att redogöra för och ge klara mått på deras effekter i samhället på grund
av komplexiteten av deras verksamhet.
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Konstruktion och redogörelse för kvantifierbara mått har varit kontextbaserade till den
specifika organisationens sociala ändamålsenliga uppdrag. Kvantifierbara mått för
ideella organisationer bör grunda sig på organisationens resultat och effekt på samhället,
samt hur organisationen arbetar för att uppnå dessa. Dessutom att det finns höga krav
på transparens av resultaten inom den ideella sektorn.



Finansiella mål inom ideella organisationer säger mer om organisationens kapacitet att
kunna bedriva verksamheten mot sociala ändamål och expansion, snarare än
redogörelse för organisationens framgång.



Prestation inom ideella organisationer bör ta hänsyn till flera olika perspektiv för att
lyckas ge rättvisa bedömningar om ideella organisationers prestation. Samt att
prestationsstyrning måste betraktas i ett sammanhang med koppling till transparens och
legitimitet.



En hög mätningskultur inom organisationer som grundar sig på transparenta mått,
datainsamling, utvärdering, berättelser och rapportering av information förefaller vara
en framgångsfaktor för ideella organisationer.



Det sociala kapitalet spelar flera avgörande roller för organisationer inom den ideella
sektorn för att skapa, bibehålla och stärka relationer med olika intressenter.

Problematiken med prestationsstyrning inom ideella organisationer.
Undersökningen har tydligt visat på den ideella sektorns inneboende problematik, i synnerhet
att organisationer inte kan använda privata företags tillvägagångssätt för att redogöra och mäta
sina prestationer. Problematiken som upplevs av de studerade organisationerna består av flera
utmaningar för organisationer inom den ideella sektorn. Dels måste organisationerna kunna
utforma kvantifierbara mått som ska utvärdera organisationens prestation i frågan om deras
insatser uppfyller organisationens sociala ändamål, och dels ställs ett krav av externa aktörer
som oberoende granskninsorganisationer och organisationens intressenter. Interna faktorer gör
att även kvantifierbara mått blir avgörande för att utvärdera organisationens lyckade eller
misslyckade insatser.
Det finns även en stark betoning inom litteraturen på att ideella organisationers unika
karaktärsdrag inte kan drivas som organisationer inom den offentliga och privata sektorn. Den
ideella sektorns unika karaktärsdrag innebär att finansiella mått blir missvisande redogörelser
av organisationens prestationer och framgång eller misslyckande. Däremot säger de finansiella

91

måtten mer om organisationens kapacitet att kunna bedriva verksamheten mot det sociala
ändamålet. Dessa problemområden leder till frågeställningen om hur investeringar inom den
ideella sektorn kan motiveras när varken avkastning eller intern kontroll av resultat och
prestation inte kan utvärderas. Svaret ligger i varje enskild organisations utmaning är att
konstruera mått på resultat och effekt som ska kunna uppnå organisationens prestation och även
motivera fortsatta investeringar. Vidare är även måtten kontextberoende för den specifika
organisationen, dock finns det regler och riktlinjer som oberoende granskningsorganisationer
konstruerar för att säkra den interna kontrollen inom ideella organisationer.
Hur styrs och utvärderas prestationer inom ideella organisationer och de finansiella
målens roll inom ideella organisationer.
Studiens analys visade att inga gemensamma prestationsmått, standarder eller metoder kan
tillämpas av samtliga organisationer, trots att de studerade organisationerna har liknande
verkningsområden. Detta styrker argumentet om att ideella organisationer har unika
karaktärslag. För att redogöra för hur prestationer utvärderas och styrs inom ideella
organisationer var det viktigt att ta hänsyn till att ideella organisationer inte kan eller bör
utvärderas utifrån samma premisser som organisationer som verkar inom den offentliga eller
privata sektorn. En viktig slutsats blir således att kvantifierbara mått utgör en fundamental
beståndsdel för att redogöra för organisationens insatser. Dessa mått klarar inte ensamt av att
redogöra för organisationens prestation i sin helhet, utan bör kompletteras med flera
dimensioner för organisationens totala prestation.
Prestationer inom ideella organisationer styrs och utvärderas utifrån flera väsentliga perspektiv
som måste tas i hänsyn, såsom: Finansiella perspektiv, Interna Processer, Lärande och tillväxt,
Intressentperspektiv och Det sociala kapitalet. Intressentperspektivet: handlar om rapportering
av resultat och effekt för intressenter. Rapporteringen ska visa uppfyllanden av det sociala
ändamålet och värdeskapande för intressenter. Det interna processperspektivet: redogör för
organisationens interna processer för att leverera det offentliga värdet. Lärande och tillväxt:
handlar om organisationens struktur för att nå långsiktig och kontinuerlig tillväxt. Finansiella
perspektiv: finansiella mål möjliggör organisationernas insatser vilket är ett grundelement för
att förtydliga organisationens långsiktiga mål.
En annan slutsats från undersökningen är att prestationsstyrning måste sättas in i ett
sammanhang där elementen transparens och legitimitet förser prestationsmättningens resultat
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med meningsfullhet för att se den komplexa branschen som ideella organisationer verkar i.
Transparensen i prestationsmätningens resultat är avgörande för organisationernas sätt att
uppnå både social och institutionell legitimitet. Legitimiteten inom den ideella sektorn är den
starkaste faktorn som kan redogöras gentemot organisationens intressenter och samhället, den
beskrivs av samtliga fall som den enskilt mest avgörande aspekten för organisationers
verksamhet inom den ideella sektorn. Prestationsstyrning redogör för den ideella
organisationens arbete mot det ändamålsenliga uppdraget och det sociala värdeskapandet vilket
skapar legitimitet gentemot samhället. Vidare utgör även en hög mätningskultur inom
organisationen som grundar sig på transparenta mått, datainsamling, utvärdering, berättelser
och rapportering av information en stark framgångsfaktor för att bedriva ideell verksamhet.
Vilken roll har det sociala kapitalet inom ideella organisationer?
Ideella organisationers sociala kapital spelar en viktig roll för att behålla partnerskap och
sponsorskap med intressenter. Detta grundar sig på förtroende, relationer och samarbeten. Detta
är sedermera en fundamental aspekt av ideell verksamhet där det sociala kapitalet spelar en roll
i att säkra finansiella resurser från partnerskapen. Det sociala kapitalet spelar även här en
strategisk roll inom ideella organisationers interna länkar. Flera av de studerade fallen nämner
hur de arbetar med styrelsegruppen som ett socialt verktyg för att nå sociala nätverk, eller öka
organisationens synlighet och möjligheter att nå ut till sociala nätverk där organisationer kan
förmedla sitt budskap. Det finns emellertid begränsningar av det sociala kapitalet inom den
ideella sektorn. Sociala och finansiella samarbeten måste stå i överensstämmelse med den
ideella organisationens sociala syfte och ideologi för att inte skada den ideella organisationens
sociala legitimitet. För att lösa dessa problem hade flera av de studerade organisationerna
policys för samarbete och partnerskap. Det sociala kapitalet spelade även en roll för att förbättra
transparens och måtten inom prestationsstyrning genom att samarbeta med frivilliga
granskningsorganisationer för att bygga upp hållbara och transparenta strukturer för ideella
organisationer.
Litteraturen om prestationsstyrning inom den ideella sektorn.
Prestationsstyrning och dess tillämpning har en grund i en rad olika begrepp och terminologier.
Begrepp som managerialism, managerialisation, bolagisering och marknadsanpassning är alla
begrepp som konceptualiserar den affärsmässiga karaktären av icke-vinstdrivande
organisationer. Litteraturen redogör även för förklaringar som ligger till grund för användandet
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av affärsmässiga metoder inom ideella organisationer. Organisationers miljö, diskurser och
ideologier, förhållanden i politik, ekonomi och det civila samhället, samt kollektiva och
enskilda aktörer kan verka som drivkrafter för att driva ideella organisationer att utforma
affärsmodeller efter mer vinstdrivande förhållningssätt. Andra orsaker kan även beröra
organisationens ekonomiska förhållande som konkurrens inom marknaden och strävan efter
finansiella medel. Ideella organisationer påverkas alltså av utvecklingen i omgivningen och i
världen vilket medför att de blir mer marknadsorienterade och kunskapsdrivna.
Den ideella sektor uppvisar många unika karaktärsdrag som står i kontrast till affärsmässiga
metoder. För det första, utgör vinst och ekonomiska incitament centrala perspektiv för att
förklara strukturen och styrningen inom ideella organisationer. I ideella organisationer
genereras intäkter från andra källor än kunder och konsumenter, samt att vinst utgörs utifrån
uppnåendet av det sociala uppdraget snarare än generering av intäkter. För det andra, verkar
ideella organisationer i miljöer som består av volontära aktörer och finansiärer. Personal eller
volontärer inom den ideella sektorn arbetar utifrån en annan preferensstruktur som grundar sig
mer i tron på organisationens uppdrag och en inneboende motivation snarare än ekonomiska
incitament. Volontära finansiärer och intressenter vill se att deras investeringar i organisationen
används i enlighet med organisationens ändamålsenliga uppdrag, att de når sina målsättningar
och att deras investeringar ger effekt. Det är i sin tur en praktisk utmaning för ideella
organisationer, att hitta lämpliga mätmetoder som förmår att redogöra för deras inverkan på det
ändamålsenliga uppdraget. Sammantaget utgör dessa omständigheter ett mer komplext
sammanhang där prestationsstyrning och resultat- och effektmätning spelar en central roll för
de ideella organisationerna inom en unik sektor.

7.2 Studiens forskningsbidrag
7.2.1 Teoretiska bidrag
De övergripande teoretiska bidragen från denna studie är prestationsstyrningens tillämpning
inom ideella organisationer. Ett utmärkande drag för forskning inom fältet för
prestationsstyrning av ideella organisationer är att den karaktäriseras av en mängd olika unika
aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Den kanske mest spännande bidraget i vår studie är
teoriernas begränsade användbarhet, där enbart en teoretisk modell inte förmår att beskriva för
helheten och de problematiska sammanhang som prestationsstyrning inom ideella
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organisationer befinner sig i. Att kombinera olika teorier och modeller för att bygga den
konceptuella modellen medförde ett bredare perspektiv att analysera det empiriska materialet.
Genom att fokusera på det problematiska dilemmat och tillämpandet av prestationsstyrning
inom den ideella sektorn snarare än prestationsstyrningens effekter, har det varit möjligt att i
detalj redogöra för en bredare uppsättning av implikationer som både samspelar med varandra
och har starka inverkningar på organisationer och deras verksamheter inom den ideella sektorn.
En annan viktig aspekt som denna studie kan förklara är det sociala kapitalet som utgjort en
viktig faktor för organisationer inom den ideella sektorn. Framförallt för att behålla partnerskap
och samarbeten som ger finansiellt stöd, tillgång till sociala nätverk och förmedla
organisationens budskap. Dessa aspekter blir således essentiella drivkrafter för värdeskapande,
trovärdighet och legitimitet.
Ett ytterligare teoretiskt bidrag var att visa på de svårigheter och problematiska aspekter i
mätning och identifiering av parametrar av prestationer för organisationer med likartade sociala
områden. Konstruktionen av parametrar för att redogöra för ideell verksamhet bland ideella
organisationer med likartade verkningsområde kan förklaras av att konstruktionen av mått är
kontextberoende till varje enskild organisation.

7.2.2 Praktiska bidrag
Vi har undersökt hur insatser, prestationsstyrning, resultat, värdeskapande och legitimitet
strategiskt behöver struktureras kring organisationers strävan efter organisatorisk effektivitet,
vision och sociala mål. Stora delar av denna studie har fokuserat på kvantifierbarheten i de
sociala måtten för prestation. Studien tillför en rad olika praktiska metoder som tillämpas av
och kan tillämpas av andra ideella organisationer för att presentera för sina prestationer (se
kapitel 5.4.1). Ett annat av de praktiska bidragen är att vi utifrån det insamlade materialet kan
dra slutsatsen om att organisationer som tillämpar en hög mättningskultur som grundar sig på
transparenta mått, datainsamling, utvärdering, berättelser och rapportering av information ofta
blir framgångsrika. Vidare kan samtliga slutsatser inom denna studie bidra med viktiga aspekter
för såväl teoriskapande som praktisk tillämpning för ideella organisationer. Studiens
konceptuella modell kan således tillämpas som ett verktyg och styrningsmetodik för
prestationsstyrning av ideella organisationer.
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7.2.3 Förslag till vidare forskning
För vidare forskning inom området prestationsstyrning inom ideella organisationer bör sociala
relationer och socialt kapital studeras vidare. Detta då det sociala kapitalet hade en stark
inverkan på de ideella organisationernas sätt att bedriva sina verksamheter på.
Då denna studie enbart belyser organisationer med ett liknande verksamhetsområde vore det
intressant att studera ett större antal organisationer med olika verksamhetsområden för att
undersöka om det finns likheter och skillnader mellan de olika mätningsteknikerna. Vidare
skulle de problematiska aspekterna kunna studeras vidare i andra typer av verksamhetsområden.
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Appendix
Appendix 1: Litteraturöversikt: Prestationsmätning i ideella organisationer.
Källa: egen bearbetning
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Appendix 2: Preliminärt urval av organisationer. Källa: Egenkonstruerad
tabell
Organisation

Verksamhetsområde

Mål

Medel

Tillvägagångssätt, Metod
och Verktyg

Organisation 1

Barn och Ungdom, Idrott,
Utbildning

Organisationen jobbar
forskningsbaserat, med kunskap,
verktyg och stöd som hjälper
vuxna att förebygga och förhindra
mobbning bland barn och unga.

Samverkan och förebyggande
samarbeten med skolor och
sponsorer.
Sponsring sker via:
Huvudpartners (3)
Nationella Partners (7)
Företagsvänner,
samarbetspartners (22)
Stiftelser (3)

Driver forskningsprojekt
Besöker skolor och håller
utbildningar.
Bedriver opinionsarbete.
Erhåller rådgivning.

Organisation 2

Barn och Ungdom, Fritid,
Funktionshinder,
Hälsovård, Socialt arbete,
Utbildning, Volontärarbete

Verksamhetens mål är att bygga
på att sprida information och
genomföra aktiviteter för att
stödja personer med ätstörningar
och deras närstående, arbeta
förebyggande inom området och
påverka för bättre vård

Allmänna arvsfonden
Pro-Bono samarbetspartners
(6), Sponsring från givare,
medlemmar och
bidragsgivare.

Erbjuder mentorer samt
anordnar stödgrupper för
drabbade, anhöriga och
partners.

Organisation 3

Barn och Ungdom, Fritid,
Idrott, Kultur, Socialt
arbete, Utbildning

Organisationens mål är att skapa
samhällsnytta genom att förhindra
eller bryta människors
utanförskap och riktar mest mot
unga och göra det möjligt för dem
att genom sina passioner förändra
världen

Finansiering sker genom
skolpeng, bidrag, försäljning,
donationer och
företagssamarbeten. Ett av
målen för år 2020 är att skapa
en självfinansierad
verksamhet.

Bedriver projekt som kan
bestå av nöjesverksamheter,
sociala projekt och även
utbildningar.

Organisation 4

Barn och ungdomar,
Funktionshinder, Socialt
arbete, Utbildning,
Volontärarbete

Organisationens mål är att skapa
en stad som håller ihop och där
ingen människa lämnas utanför.
Organisationen strävar efter att
skapa långsiktig förändring för
människor.

Volontärarbete
Donationer
Företagsvän guld (3)
Företagsvän Silver (8)
Företagsvän brons (24)

-Tar emot mat och kläder,
Volontärarbete, Hyr ut sin
egen bostad.
-Gör samverkan mellan
privatpersoner, offentliga
myndigheter, företag,
stiftelser, kyrkor och
civilsamhället.

Organisation 5

Barn och Ungdom,
Utbildning, Volontärarbete

Organisation 5 ska utan
vinstdrivande intresse öka elevers
förståelse för matematik och dess
roll i samhället, inspirera med
förebilder och erbjuda gratis
matematikstöd i olika former som
ett effektivt komplement till
skolan.

För att bedriva verksamheten
sker sponsring från:
Huvudsponsorer (2)
Offentligt stöd (5)
Stiftelser (17)
Andra sponsorer och
samarbeten (9)

Erbjuder gratis hjälp i
matematik till elever.
Metod
Räknestugor
Digitala Verktyg:
Matteboken.se, luggakuten.se
Formelsamling.se

Organisation 6

Barn och ungdomar,
Mänskliga rättigheter,
Påverkans- och
lobbyarbete, Socialt arbete,
Utbildning, Volontärarbete

Organisationens mål är en värld
där unga får växa och utvecklas
hälsosamt och drogfritt. En väg
att förbättra samhället är att stötta
de som är unga idag. Det kan man
göra på olika sätt, vi använder det
kraftfulla verktyget mentorskap.

Verksamheten finansieras
genom samarbeten med
företag.
General partners (11)
Sponsorer och
samarbetspartner (40)

Erbjuder Personligt
mentorskap, Jobb mentorskap
och föräldrar mentorskapet.
Mentorskapet handlar om att
stötta och utbilda föräldrar
och ungdomar.
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Organisation

Verksamhetsområde

Mål

Medel

Tillvägagångssätt, Metod
och Verktyg

Organisation 7

Barn och ungdomar, Fritid,
Påverkans- och
lobbyarbete, Utbildning

verksamhetens mål är att minska
våldet i samhället. Syftet är att
inspirera, motivera och engagera
unga människor till att bättre
förstå hur man löser konflikter
utan våld. Detta sker genom att
skapa ansvarsfulla unga som leder
världen framåt på ett fredligt sätt

Huvudsponsorer i Sverige (3)
Sponsorer (12)

Utbildar inom icke-våld,
självkänsla och
konflikthantering.

Organisation 8

Barn och Ungdom, Fritid,
Utbildning

”Unga som gör världen bättre” är
organisationens vision. För att nå
visionen fokuseras arbetet på
strategiområden som handlar om
att utveckla personen,
verksamheten och att nå fler
människor.

Donationer från medlemmar.

Anordnar utomhusaktiviteter
samt utbildar i ledarskap.

Organisation 9

Barn och Ungdom,
Utbildning, Socialt arbete

Organisationens syfte är att ge
läxhjälp till ungdomar som
behöver extra hjälp för att klara
skolan. Ambitionen var att fler
elever skulle uppnå betygsmålen
för att komma in på gymnasiet,
och därigenom skapa sig bättre
förutsättningar för att påverka sin
framtid.

Verksamheten är helt
beroende av insamlade bidrag
och medel från näringslivet
och privatpersoner.
Huvudpartners (16)
Fonder och Stiftelser (10)

Bedriver riktat och
resultatfokuserat
läxhjälpprogram för elever
som riskerar att inte klara av
skolan så att elever kan nå
gymnasiebehörighet och få
självförtroende i framtiden.

Organisation 10

Barn och ungdomar,
Mänskliga rättigheter,
Påverkans- och
lobbyarbete, Utbildning

Organisationen arbetar för hållbar
fred och nedrustning genom att
sprida kunskap, bilda opinion och
påverka politiker och makthavare.

Givare och donationer.

Granska roch påverkar
beslutsfattare. Stödjer
fredskrafter i internationella
samarbeten, lokala
fredsorganisationer.
Genom diskussioner och
samtal lyfta fram fredliga
alternativ och lösningar i
säkerhetspolitiska
diskussioner.Projekt med
internationella nätverk.

Organisation 11

Barn och ungdomar, Fritid,
Påverkans- och
lobbyarbete, Utbildning

Organisation 11 har till ändamål
att främja allmän simkunnighet,
att verka för utbredd kunnighet i
livräddning och att propagera för
säkerhet vid all verksamhet i
anslutning till vatten och isar.
Vision om noll drunkningar och
att ingen ska drunkna pga
okunskap.

Samarbetspartners (8)
Officiella leverantörer (4)

Utbildar inom simkunnighet,
livräddning och säkerhet.
Bedriver även webbshop.

Organisation 12

Barn och Ungdom,
Mänskliga rättigheter,
Utbildning, Demokratiska
rättigheter.

Organisationen arbetar för ett
öppet Sverige där allas rättigheter
respekteras oavsett etnicitet, kön,
sexualitet eller funktionalitet.
Organisationen arbetar för
mångfald med skolprojekt,
utbildning och opinionsbildning,
för demokrati och mänskliga
rättigheter.

Verksamheten är helt
beroende av bidrag,
sponsorer och
samarbetspartners.
Sponsorer (30)
Partners (30)

Bedriver långsiktiga arbeten
med fokus på att starta
samtal, lyfta fram mångfald
och stärka individer i deras
civilkurage. Arbetet bedrivs i
form av olika projekt.

Organisation 13

Barn och Ungdom

Organisationen arbetar för
barnens rätt i samhället.

Stat, kommun, landsting
Medlemsavgifter
Organisationer, stiftelser
Företag och postkodslotteriet
Enskilda givare

Online-kanaler, chatt, mejl.
Olika typer av stödhelger.
Utbildning gruppstödsledare i
metod.
Digital plattform live-chattar.
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Appendix 3: Intervjuguide
Vi inleder med info om inspelning och deltagarens rättigheter. Detta skulle vara redan
informerat via mejl eller telefon. Intervjun kommer spelas in så att vi kan gå igenom och
transkribera materialet.

Inledande frågor
Beskriv lite om dig själv, din bakgrund och arbetsroll samt vad du har för arbetsuppgifter och
ansvarsområden inom organisationen.
Hur många anställda är det som jobbar ideellt inom organisationen och hur många anställda
jobbar med annat?
Bakgrund till valet av frågor: Tema prestationsstyrning inom ideella organisationer
(Frågorna är kopplade till kapitlet “mått och mätbarhet”)
Den ideella sektorn och verksamheter inom denna sektorn är av en unik karaktär. Något som
utmärker organisationer inom den ideella sektorn är att de skapar värde utifrån uppnåendet av
det sociala syftet eller uppdrag snarare än att generera intäkter. Intäkter genereras från andra
källor än från kunder och konsumenter som exempelvis donerare och partnerskap.
Prestationsstyrning inom den ideella sektorn är komplicerade av de faktum att ideella
organisationer ofta bedriver uppdrag vars prestationer är svåra att mäta. Mot denna bakgrund
vill vi få en inblick i just hur er organisation mäter och redogör för prestation.
Ni arbetar med…..
1) Arbetar ni med att mäta era prestationer för eran organisations sociala uppdrag?
Om nej, beskriv hur ni arbetar inom er verksamhet för att utvärdera organisationens sociala
uppdrag.
Om “Ja” fortsätter vi med de frågorna nedan
2) Hur arbetar ni för att utvärdera prestation utifrån organisationens sociala uppdraget?
3) Vad för typ av prestationsmått använder ni er av i eran organisation? Och är de uppdaterade?
(Relevanta och aktuella)
4) Vem är prestationsmätningen till för? Vem redogör ni dessa mått för? Intressenter, donerare,
samarbetspartners, allmän info m.fl.? Om sådana aktörer finns vad har de för krav på eran
verksamhet?
5) Upplever ni att det finns svårigheter i att mäta era sociala uppdrag och rapportera dessa?
Rapportering (Frågorna är kopplade till den konceptuella modellen om resultat)
6) Hur rapporterar ni finansiella och sociala resultat? Och vilket resultat lägger ni mest tonvikt
på vid rapportering?
7) Anser ni att det går att rapportera och utvärdera på ett transparent sätt? Finns det hinder?
8) Har externa aktörer såsom (samarbetspartner) någon inverkan på hur ni fattar beslut i
organisationen? Ex investeringar, interna processer hur ni går till väga, mer resurser.
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Frågor om olika perspektiv i vår konceptuella modell (Finansiell, intressenter, intern,
lärande-tillväxt, socialt kapital.)
Finansiellt perspektiv
9) Hur mäter ni avkastning på sociala investeringar?
10) Hur viktigt blir det att bedriva eran organisation med lönsamhet i förhållande till
organisationens sociala uppdrag? Utgör en ekonomisk lönsamhet i organisation en del i eran
strategi eller plan?
Intressenternas perspektiv
11) Hur mäter ni tillfredsställelse hos eran målgrupp?
Interna processperspektivet
12) Hur är era interna arbetssätt utformade för att potentiellt locka flera intressenter och uppfylla
deras förväntningar?
13) Är innovativa eller kreativa arbetssätt något som uppmanas i eran organisation för att skapa
värde? Eller arbetar ni utifrån fastlagda standarder?
14) Arbetar ni med att ständigt förbättra era arbetsmetoder?
Lärande och tillväxt
15) Hur arbetar ni i eran organisation för att expandera verksamheten?
16) Hur arbetar ni med motivation, sammanhållning och utbildning för er personal i
organisationen?
Bakgrund till valet av frågor: Det sociala kapitalet

Det sociala kapitalet som ett ämne kopplat till den ideella sektorn har varit ett forsknings
fenomen som uppmärksammats av många forskare under åren. Inom ideella organisationer är
det sociala kapitalet i flera avseenden, exempelvis för att; utveckla styrelsemedlemmar, utöka
det filantropiska stödet, utveckla strategiska partnerskap, förbättra gemenskapsrelationer och
utveckla strategiska visioner och uppdrag inom organisationen. Det utgör alltså
organisationens sociala infrastruktur. Därav riktas dessa frågor till hur ni arbetar med
nätverkande i ledningen samt hur ni samarbetar med samarbetspartners, volontärer, donerare
m.fl.
Socialt kapital, Nätverk, relationer till intressenter.
17) Har det sociala nätverkandet inflytande på den strategi som ni har för er verksamhet?
18) Hur arbetar eran organisation med samarbetspartners? Och hur ser era samarbeten ut?
Exempel: består de enbart av donationer och finansiellt stöd eller är era samarbetspartner
involverade på andra sätt i eran verksamhet? Ex att de får sitta i styrelsen? Arbeta med
volontärarbete?
19) Hur viktigt är det med nätverkande och partners för er organisation? I syfte att förbättra
organisationen i olika avseenden som ex: för att utveckla det filantropiska stödet, utveckla
strategiska partnerskap m.fl.
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20) Beskriv vad har era hedersledamöter/ambassadörer för funktion och inverkan på eran
organisation?
Legitimitet
21) Hur viktigt är det för er att arbeta för att upprätthålla ett gott anseende gentemot
allmänheten? och gentemot era samarbetspartners?
22) Hur hade er organisation påverkats av dålig publicitet i exempelvis media, allmänheten eller
era samarbeten?
Avlutande fråga
Avslutningsvis har du något att tillägga som du anser är viktigt att ta hänsyn till när en ideell
organisation redovisar för sina sociala resultat?
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