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Sammanfattning 

Syfte: Syftet är att analysera förutsättningarna för ekonomistyrning samt 
identifiera möjligheter att utveckla ekonomistyrningen i en service-
producerande ideell förening. 

Bakgrund: Det finns flera olika typer av organisationer och för en majoritet är 
målet av finansiell karaktär. Den ideella föreningen är dock en orga-
nisationsform som istället har ett ideellt mål och då finns en strävan 
att förverkliga ett ideal istället för att ha vinst och lönsamhet som 
främsta mål. Det går dock inte att komma ifrån att ideella föreningar 
fortfarande är beroende av finansiella medel för att upprätthålla sin 
verksamhet.  

Andra typer av resurser som en ideell förening behöver är tid vilket 
är detsamma som de ideellt arbetade och ett varumärke, som är om-
tyckt och leder till att människor vill engagera sig. En ideell förening 
står inför uppgiften, likväl som andra organisationer, att hushålla 
med ändliga resurser. Om föreningen kan hushålla med dessa på ett 
förnuftigt sätt är sannolikheten högre att målet uppfylls. Ekonomi-
styrning är ett verktyg som utnyttjas för att planera, genomföra, följa 
upp och anpassa organisationer så att olika typer av finansiella och 
icke-finansiella mål kan uppfyllas.  

Problematisering: Kan en serviceproducerande ideell förening med ökat fokus på eko-
nomistyrning underlätta att uppnå det ideella målet? 

Metod: Denna studie har använt en kvalitativ metod med en induktiv ansats. 
Datainsamlingen har till störst del bestått av ett flertal intervjuer 
men även av olika dokument samt en observation. Arbetet med ana-
lysen har gått ut på att se empiriska data utifrån den teoretiska refe-
rensramens perspektiv. 

Slutsats: Förutsättningarna för en väl fungerande kulturell styrning är goda 
och detsamma gäller för utnyttjandet av finansiella och icke-
finansiella nyckeltal. Förutsättningarna för ett fungerande budgetar-
bete är både goda och mindre bra. En möjlighet att utveckla eko-
nomistyrningen är att utforma ett balanserat styrkort. 
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Abstract 

Purpose: The purpose is to analyze the potential for management control and 
identify opportunities to develop the management control in a ser-
vice-producing non-profit organization. 

Background:  There are several different types of organizations and for the majori-
ty the target is of a financial nature. The non-profit organization is 
an organization that has a non-profit objective, and, instead, has an 
aspiration to realize ideals rather than having profit and profitability 
as its primary objective. However, non-profit organizations still has 
to rely on financial means in order to maintain their operations.  

Other types of resources that a non-profit organization need is time, 
which is the same as the volunteer work, and a brand that is popular 
and leads people to become involved. Non-profit organizations are 
being challenged, as well as other organizations, to conserve finite 
resources. If the organization is sensible treating their finite financial 
resources the probability reaching their targeted objectives should be 
increased. Management control is a tool used to plan, implement, 
monitor and adapt the organization in order to achieve various types 
of financial and non-financial objectives.  

Problematization: Can a service-producing non-profit organization with increased fo-
cus on management control facilitate the achievement of its non-
profit objective? 

Method:  This study used a qualitative method with an inductive approach. 
Data collection consisted of interviews, various documents and an 
observation. Seeing the empirical data through the perspective of 
the theoretical framework is the foundation of the analytical part of 
the study.   

Conclusion: The potential for proper use of cultural control and financial and 
non-financial ratios is good. The potential for the budget is, howev-
er, both good and less good. An opportunity to develop the man-
agement control is to formulate a balanced scorecard. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Olika slags organisationer 

Organisationer existerar för att uppfylla mål. Ett aktiebolags övergripande mål är nästan 
uteslutande att, på något sätt, gagna aktieägarna ekonomiskt. Ax, Johansson och Kullvén 
(2005) menar att det finns ett flertal modeller och teorier som företag använder sig av för 
att uppfylla sitt eller sina mål. Dessa innefattar vinstmaximeringsmodellen (som härstam-
mar ur den neoklassiska företagsekonomiska teorin), olika företagsledarmodeller (som i för-
längningen har utvecklats till principal- och agentteorin), satisfieringsmodellen (där målet är 
att uppnå tillfredställande vinst) och intressentmodellen (där företagets mål är att tillgodose 
intressenternas krav). Gemensamt för samtliga modeller är att framgång mäts i finansiella 
termer. Vidare finns det andra företagsformer såsom handelsbolag, kommanditbolag och 
enskild firma som i sig kan drivas olikt ett aktiebolag men där målet också är att gagna äga-
ren eller ägarna ekonomiskt. 

En annan organisationsform är föreningen. Ur en ekonomisk och juridisk synvinkel finns 
det huvudsakligen två typer av föreningar: ekonomisk förening och ideell förening (Thun-
berg, 2006). Thunberg (2006) menar att skillnaden är att en ekonomisk förening har som 
mål att se till medlemmarnas ekonomiska intressen exempelvis som en bostadsrättsförening 
medan en ideell förening, exempelvis en idrottsförening, har som mål att beakta intressen 
av andra slag. Ett sådant intresse kan vara en hälsosammare befolkning, men det grundläg-
gande är en strävan att förverkliga ett ideal. Dock är det viktigt att poängtera att även om 
lönsamhet och vinst inte är målet i en ideell förening är de båda ändå beståndsdelar i ideell 
verksamhet då den också är avhängig viss lönsamhet för att överleva (Ax et al., 2005). 

1.1.2 Den ideella föreningen 

Thunberg (2006) beskriver att det svenska folket under slutet av 1800-talet började inse att 
för att få igenom frågor som rör orättvisor, problem och andra behov krävdes ett starkt 
samarbete. Det var under den här tiden som folkrörelserna uppstod. Idrottsrörelsen, nyk-
terhetsrörelsen och de frikyrkliga samfunden är alla exempel på folkrörelser som växte 
fram. Idag utgörs ofta dessa typer av rörelser, helt eller delvis, av ideell verksamhet. Thun-
berg (2006) menar att det i Sverige inte råder någon tvekan om att människor är ideellt en-
gagerade. Ett konkret bevis på detta är att medlemsantalet i Sveriges ideella föreningar vida 
överstiger antalet invånare. 

Lindblad och Lundén (2006) anser att en uppdelning av ideella föreningar kan göras avse-
ende ekonomisk verksamhet samt vinstsyfte för medlemmarna. Den första typen av ideella 
föreningar kallas för de rent ideella. De bedriver inte ekonomisk verksamhet och har heller 
ej något vinstsyfte för dess medlemmar (ofta föreningar inom idrott, religion och politik). 
Den andra typen kallas för de ideella med ekonomisk verksamhet vilket innebär att eko-
nomisk verksamhet bedrivs men att det inte finns något vinstsyfte för medlemmarna (ofta 
vissa idrottsföreningar samt golfklubbar). Den tredje typen är de ideella föreningar med 
vinstsyfte där ingen ekonomisk verksamhet bedrivs (ofta villaägarföreningar och fackföre-
ningar). Den sista typen är de med ekonomisk verksamhet och vinstsyfte som tekniskt sett 
borde vara en ekonomisk förening men som av någon anledning inte är det. 
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1.1.3 Så bedrivs ideell verksamhet 

Det finns ingen lag som fastställer hur en ideell förening skall vara utan föreningarna får se 
till lagen om ekonomiska föreningar för ledning (Lindblad & Lundén, 2006). Enligt Lind-
blad och Lundén (2006) så innebär tolkningen genom lagen för ekonomiska föreningar att 
en ideell förening kan bildas först när vissa krav uppfylls. Dessa krav utgörs av att före-
ningen måste anta stadgar, ange ett utmärkande namn samt utse en styrelse. Dessa krav 
beslutas om på föreningsstämman, vilken är den ideella föreningens högsta beslutande or-
gan. Vidare är det vid föreningsstämman som medlemmarna kan idka påverkan på före-
ningen genom röstning i olika typer av frågor såsom att utse styrelsen. Thunberg (2006) be-
skriver att det är styrelsen som har ansvaret över förvaltningen av föreningen vilket innefat-
tar att sätta upp rutiner för verksamheten så att ledningen av föreningen sköts på ett till-
fredsställande sätt. Styrelsen brukar enligt Lindberg (1999) tillsätta en förbundsdirektör eller 
verksamhetschef för att leda det dagliga arbetet. Det dagliga arbetet innefattar uppgifter, 
beroende på storleken på föreningen, såsom att sköta föreningens ekonomi, den ideella ar-
betskraften och leda dess personal. 

1.1.4 En demokratisk tankegång 

Som ovan nämnts så grundar sig de ideella föreningarna i Sverige på folkrörelser som växte 
fram under 1800-talet. Folket förstod att för att kunna kräva förändring så var de tvungna 
att gå samman och organisera sig och i grupp driva frågor rörande exempelvis demokrati. 
Just denna historiska tillbakablick är viktig att göra eftersom den ideella föreningens histo-
ria spelar en stor roll i hur de är organiserade idag och underlättar förståelsen för varför 
ideella föreningar värdesätter det demokratiska inom organisationen högt.  

Lindberg (1999) menar att det uppstår lednings- och styrningsproblem då denna strävan ef-
ter demokrati är överordnad eller likställd med effektivitet. I en vidare diskussion delas ef-
fektivitet in i två delar: effektivitet i beslutsprocessen och effektivitet i verkställandeproces-
sen. Då demokrati i vid mening innebär folkstyre blir det naturligt att beslut fattas av med-
lemmarna. Därmed blir det näst intill omöjligt för en ideell förening att uppnå likvärdig ef-
fektivitet med ett företag då det inom näringslivet är fullständigt riktigt och fullt försvarbart 
att kräva effektivt beslutsfattande, med hänvisning till tidsbrist, och att det inte är nödvän-
digt att eftersträva demokratiska beslut. 

Lindberg (1999) fortsätter diskussionen med att slå fast att det inom den ideella sektorn 
uppstått problem med att hålla isär effektivitet i beslutsprocessen och effektivitet i verkstäl-
landeprocessen. Det finns en tendens att ideella föreningar överför den demokratiska tan-
ken även till det verkställande organet, där den egentligen inte hör hemma, och därmed by-
råkratiserar den i teorin mer effektiva verkställande funktionen. Innebörden av en sådan in-
effektiv process går bara att spekulera i men det är troligt att ideella föreningar även här 
tappar mark gentemot traditionella företag.  

1.1.5 Resursmotorn 

Lindblad och Lundén (2006) belyser det faktum att avsikten med en ideell förening är att i 
organiserad form förena en grupp individer som delar ett intresse. Detta intresse kan vara 
av varierande form men tanken är att det gemensamma intresset ska driva medlemmarna 
att engagera sig och på det sättet medverka till att det ideella målet blir uppfyllt. Detta en-
gagemang kallas för ideellt arbete och är en grundsten i den ideella sektorn. Lindberg 
(1999) menar att sådant arbete, det vill säga arbete utan eget vinstintresse, är livsviktigt för 
att föreningen ska kunna drivas på ett fördelaktigt sätt. Medlemmarnas insatser i form av 
ideellt arbete gör dem till en avgörande resurs i den ideella föreningen. Därmed behöver 
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styrelsen och verksamhetschefen förankra sina aktioner hos medlemmarna annars så riske-
rar de att ideellt arbetande medlemmar lämnar organisationen. Detta innebär att föreningen 
blir sårbar för hur medlemmarna uppfattar ledningen av den.  

Collins (2005) menar att en ideell förening som vilken organisation som helst behöver 
pengar. Skillnaden mellan företag och ideell förening är att det som i ett företag är en eko-
nomisk motor med syftet att tjäna pengar i en ideell förening är en resursmotor med syftet 
att uthålligt och effektivt förse organisationen med de resurser som krävs för att utföra 
uppdraget. Collins (2005) delar in de resurser som krävs i tid, pengar och varumärke. Tid 
kan bäst beskrivas som ovan som ideellt arbetande medlemmar. Med andra ord hur väl för-
eningen lyckas locka människor att erbjuda sina tjänster utan ersättning. Resursen pengar 
handlar om att ha ett stadigt kassaflöde och resursen varumärke handlar om att genom ett 
starkt och omtyckt varumärke locka fram känslomässig goodwill, uppmärksamhet och en-
gagemang hos människor.  

Vid en djupare genomgång av resursen pengar utläses ett mönster vari Collins (2005) me-
nar att en ideell förening kan klassificeras in i en av fyra olika typer av ideell förening bero-
ende på vilken drivande faktor som ligger bakom dess ekonomi. De fyra är: ideella före-
ningar som bedrivs med statliga medel, ideella föreningar som bedrivs med donationer och 
privata gåvor, ideella föreningar som bedrivs med affärsintäkter och donationer och privata 
gåvor samt ideella föreningar som bedrivs med affärsintäkter. Skillnaderna i den ekono-
miska dynamiken bakom dessa typer är stora. Exempelvis menar Collins (2005) att de ide-
ella föreningar som är beroende av donationer och privata gåvor måste utveckla insam-
lingsstrategier och skapa känslomässig kontakt med sina donatorer medan den ekonomiska 
dynamiken bakom de ideella föreningar som bedrivs med affärsintäkter, är i stort sett, den 
samma som inom företagsvärlden. 

Inom resursen varumärke är tanken att genom en stor ansträngning som Collins (2005) be-
skriver det få svänghjulet i rullning. Detta sker under en lång tid och ett vanligt sätt är att 
skapa en värdegrund i vilken människor kan känna igen sig. Vidare innebär det i stora drag 
att när en ideell förening väl börjar dra till sig de resurser och det engagemang som krävs 
för att en stark organisation ska kunna byggas så levereras även resultat. Det är som Collins 
(2005) menar vanligt att människor vill uppleva den spänning som framkommer då något 
verkligen fungerar. Och i denna önskan att uppleva bistår den enskilde individen med ny 
kraft till svänghjulet som i sin tur fortsätter att rulla. 

1.1.6 Att hushålla med begränsade resurser 

Organisationer är tvungna att hushålla med begränsade resurser (Ax et al., 2005). Oavsett 
hur duktig en ideell förening är på att dra till sig ideell arbetskraft eller få svänghjulet i rull-
ning kommer de på samma sätt bli tvungna att hantera ändliga resurser. Ax et al. (2005) 
menar att ju förnuftigare och sparsammare en organisation hanterar sina ändliga resurser 
desto bättre möjlighet har de att nå en hög grad av måluppfyllelse. I strävan efter att fatta 
förnuftiga och sparsamma beslut som ligger inom ramen för organisationens mål kan orga-
nisationer använda ekonomistyrning. Ekonomistyrning innebär i bred mening det arbete 
som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp och anpassa organisationer så att 
ekonomiska mål av olika slag blir uppfyllda. 

En av de tydligaste skillnaderna mellan en ideell förening och ett företag är målsättningen. 
En fördjupning som är intressant att göra innefattar ideella föreningar och motsättningen 
mellan det ideella målet och viktiga beståndsdelar i alla verksamheter såsom vinst och lön-
samhet. Orsaken till detta är att problemet ter sig vara ett tämligen outforskat område och 
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att många människor i Sverige idag är aktiva i en eller flera ideella föreningar. Därmed finns 
det också ett allmänt intresse i att öka förståelsen om hur den ekonomiska styrningen av en 
ideell förening går till. 

1.2 Problemdiskussion 

Ur den ovanstående diskussionen framträder en övergripande fråga, vad är det som driver 
en ideell förening? Det förefaller utifrån litteraturen som att det är flertalet drivande krafter 
eller intressenter bakom. Den ideella föreningen är en delikat balansgång mellan medlem-
men, den ideellt arbetande, styrelse/ledning och pengar. Samtidigt menar Lindberg (1999) 
att föreningar behöver anpassa sig till förändringar i omvärlden eftersom samhället har bli-
vit alltmer komplicerat. Detta framgår inte minst i att konkurrensen om människors intres-
sen och konkurrensen från företag och andra organisationer ökar. Det går alltså påstå att 
förutsättningarna för ideella föreningar kraftfullt har förändrats sedan deras intåg i sam-
hället på 1800-talet. 

1.2.1 Måluppfyllelse i en ideell förening 

Som tidigare nämnts har ideella föreningar någon form av mål eller syfte med verksamhet-
en. Det som karaktäriserar dessa mål är att de inte är finansiella utan ofta består, som nam-
net indikerar, av att uppnå ett ideal. Ett exempel kan vara att bekämpa cancer eller att få 
ner dödligheten associerad till cancer. Här uppstår den komplexa frågan, hur går den ideella 
föreningen till väga för att mäta hur väl de har uppfyllt målet och på så sätt underlätta led-
ningen och styrningen av föreningen mot det uppsatta målet? Relaterat till exemplet ovan, 
går det påstå att det är den ideella föreningens arbete som påverkat cancerdödligheten eller 
är det andra faktorer som spelar in? Hur går den avvägningen till ur mätnings- och styr-
ningssynpunkt?  

Silverman och Taliento (2005) hävdar att det är två aspekter som gör den ideella sektorn 
mer svårbemästrad än näringslivet. Det är svårare att lyckas eftersom målen är mer kompli-
cerade att uppfylla än de i näringslivet samt att det är svårt att mäta hur väl målen har blivit 
uppfyllda. En liknande argumentation förs av Sawhill och Williamson (2001) där de disku-
terar kring en organisations mål. Ju abstraktare mål desto svårare är det att utveckla me-
ningsfulla sätt att mäta utfallet och att styra organisationen på ett effektivt sätt i riktning 
mot målet. Även Lindberg (2006) hävdar att ideella föreningar är mer svårstyrda än företag. 
Balansgången mellan effektivitet och idealitet är inte enkel och förutsättningarna för att 
kunna mäta framgångar är inte alls självklara. Vidare involverar Kaplan (2002) organisat-
ionens strategi som en viktig beståndsdel i möjligheterna att styra den på ett effektivt sätt. 
Kaplan (2002) hävdar att ideella föreningar har ovanan att ta fram långa strategidokument 
som innehåller en lista över vad som skall göras istället för en lista över vad som skall pres-
teras. Diskussionen fortsätter kring att ideella föreningar också är för ovilliga att specificera 
vad som är viktigast då de värdesätter i stort sett alla intressenter lika högt.  

Vidare argumenterar Sawhill och Williamson (2001) att det i stort sett är omöjligt eller i alla 
fall alldeles för dyrt att mäta grad av måluppfyllelse när målet är ideellt. Det är enligt förfat-
tarna smartare att använda ett målorienterat surrogat att mäta och styra emot. Så länge sur-
rogatet är relevant och lämpligt satt ska även det underliggande ideella målet bli uppfyllt.  

Lindberg (2006) fortsätter resonemanget med att konstatera att det finns olika typer av ide-
ella organisationer och att ledning och ekonomisk styrning av dem varierar. Lindberg påstår 
att det är sannolikt att den demokratiska tankegången inom en serviceproducerande eller 
annan nyttighetsproducerande ideell förening spelar mindre roll. Detta eftersom medlem-
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marna torde vara nöjda så länge som den service som deras medlemsavgift avser blir upp-
fylld. En liknande argumentation för Collins (2005), som ovan nämnts, vad gäller förening-
ar baserade på affärsintäkter. I sådana sammanhang är det också troligt att ledningens 
handlingsfrihet är markant större än i en traditionell ideell förening och att likheterna med 
näringslivet är stora, i alla fall ur en ekonomisk synvinkel.  

1.2.2 Ekonomistyrning för måluppfyllelsen 

Som tidigare nämnts använder sig organisationer utav ekonomistyrning för att styra sin 
verksamhet i riktning mot ett förutbestämt mål. Ekonomistyrning avser ”avsiktlig påverkan 
på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål (Ax et al., 2005, s. 58). Greve 
(2009) delar in styrning i två olika perspektiv, vertikalt och horisontellt. Vertikal styrning 
innefattar den del av styrningsmomentet som kan sägas följa befälsordningen och vars 
uppdrag är att skapa värde för ägarna. Exempel på sådan styrning och mål kan vara en viss 
försäljningsvolym, ett visst försäljningspris eller avkastning på satsat kapital. Horisontell 
styrning å andra sidan innefattar den styrning som är till för att skapa värde för kunden. 
Här handlar det mer om resursförädling i form av material, arbetskraft eller kapital. I steg 
förädlas resurserna till prestationer i form av varor eller tjänster som säljs till kunderna. 
Den horisontella styrningens uppdrag är således att styra förädlingen av resurser så att den 
går till på bästa sätt. Med andra ord så är ekonomistyrningens uppgift att tillhandahålla be-
slutsfattaren med relevant information om organisationen så att denna information kan un-
derlätta ett effektivt styre. 

Metoder som är frekvent använda inom ekonomistyrningen är budgetering, kalkylering, va-
riansanalys och nyckeltal. Balanserat styrkort är ett annat exempel på en metod som är ut-
vecklad för företag men vars utvecklare påstår att dess potential är stor även för ideella för-
eningar (Kaplan, 2001).  

1.3 Problematisering 

Ekonomistyrning, och framförallt dess metoder är, i stor utsträckning, utvecklade för före-
tag. Men ekonomisk styrning spelar en roll även i andra slags organisationer såsom kom-
muner och landsting och i ideella föreningar (Greve, 2009). Hur ser ekonomistyrning ut i 
serviceproducerande ideella föreningar? Hur kombinerar en serviceproducerande ideell för-
ening dess ideella mål med de finansiella och andra delmål som används i ekonomistyrning-
en? Går det att konstruera exempelvis finansiella surrogat som leder till att ett ideellt mål på 
ett effektivt sätt blir uppfyllt? Kan serviceproducerande ideella föreningar underlätta att 
uppnå det ideella målet med exempelvis finansiell och/eller icke-finansiell prestationsmät-
ning? Vidare är det intressant att se på medlemmarna och de ideellt aktiva, speciellt i en 
serviceproducerade ideell förening, och till vilken utsträckning de påverkas av ekonomi-
styrning. 

Ovanstående problematisering leder fram till följande fråga. 

Kan en serviceproducerande ideell förening med ökat fokus på ekonomistyrning underlätta 
att uppnå det ideella målet? 

Denna frågeställning mynnar ut i följande syfte. 

1.4 Syfte 

Syftet är att analysera förutsättningarna för ekonomistyrning samt identifiera möjligheter att 
utveckla ekonomistyrningen i en serviceproducerande ideell förening. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 2: Metod 

Kapitlet redogör för hur data har samlats in samt hur analysarbetet har gått tillväga. Den 
kvalitativa metoden med induktiv ansats beskrivs och vilka överväganden som har gjorts 
samt metodkritik.  

Kapitel 3: Empirisk data – fallstudie 

I detta kapitel åskådliggörs empiriska data som framkommit genom intervjuer med verk-
samhetschefen, ekonomiansvarige, funktionärer, anställda och medlemmar. Material från 
olika dokument och en observation finns även presenterade. Materialet är strukturerat uti-
från relevanta teman som rör problemet.  

Kapitel 4: Teoretisk referensram 

Här framställs den teoretiska referensram som ska belysa den framtagna empirin. Först be-
skrivs ekonomistyrningens utveckling samt den holistiska ekonomistyrningssynen. Därefter 
presenteras kulturell styrning, nyckeltal, budget och vidare det balanserade styrkortet.  

Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel analyseras förutsättningarna för ekonomistyrning i en serviceproducerande 
ideell förening. Först analyseras den kulturella styrningen, sedan nyckeltal och därefter bud-
getarbetet. Vidare följer en identifikation av möjligheter till utveckling av ekonomistyrning-
en och här presenteras det balanserade styrkortet.    

Kapitel 6: Slutsats 

Detta kapitel redogör för de förutsättningar som finns i en serviceproducerande ideell för-
ening att använda ekonomistyrning samt vilka möjligheter det finns att utveckla ekonomi-
styrningen i en sådan typ av organisation.  

Kapitel 7: Diskussion  

Här diskuteras resultaten från analysen tillsammans med de relevanta teman och frågeställ-
ningar som finns presenterade i inledningskapitlet. Även förslag till vidare forskning fram-
förs i detta kapitel.  
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2 Metod 

2.1 Ansats 

2.1.1 Överförbarhet  

Johannessen och Tufte (2003) menar att den kvantitativa ansatsen ofta förknippas med 
statistisk generalisering. Med ett urval som grund generaliseras resultaten och appliceras på 
en hel population. En kvalitativ ansats skiljer sig dock avsevärt, diskuterar Johannessen och 
Tufte (2003). Målet är inte att generalisera utan karaktäriseras av en strävan efter överför-
barhet. Överförbarhet innebär att de tolkningar, begrepp och förklaringar ett studieobjekt 
har gett upphov till, sedan kan överföras och användas i andra liknande situationer. Över-
förbarhet är även målet med denna studie. Ett studieobjekt har undersökts ingående och 
flera analyser och tolkningar har gjorts genom en kvalitativ ansats. Dessa kan sedan vara 
användbara och applicerbara i andra fall som rör ideella föreningar. Studien ska generera ny 
kunskap och förståelse som kan utnyttjas i andra liknande miljöer och sammanhang. Syftet 
är dock inte att få fram teorier som generellt gäller för alla ideella föreningar.  

2.1.2 Induktiv ansats 

Halvorsen (1989) diskuterar två dominerande tankesätt inom den samhällsvetenskapliga 
metodläran. Det första tankesättet är den induktiva ansatsen som innebär att det görs rena 
observationer, det vill säga utan att använda sig av någon form av teori. Forskningsfältet 
närmas förutsättningslöst, med endast vag kunskap om studieobjektet. Här är meningen att 
skapa egna teorier och begrepp. Enligt det deduktiva perspektivet är ren observation en 
omöjlighet. Syftet enligt denna ansats är att undersöka hur hållbara utvalda teorier är. Som 
författare till denna studie klarläggs att undersökningen är av induktiv karaktär. Syftet med 
undersökningen är att skapa förståelse och ny kunskap om ett tämligen outforskat område.  

2.1.3 Forskningsprocessen 

Bryman (2011) diskuterar de olika stegen som finns i en kvalitativ undersökningsprocess. 
Denna modell har varit grund för den kvalitativa metoden i denna studie. Det första steget i 
processen är de generella frågeställningarna och det är här forskningsfrågorna formuleras 
rörande området som är i fokus och som det finns begränsad kunskap om. I detta steg har 
frågor rörande den ideella föreningen och dess förutsättningar för att använda ekonomi-
styrningsverktyg diskuterats. Frågeställningar kring hur ekonomistyrning som ofta förknip-
pas med finansiella mål kan kopplas ihop med den ideella föreningens ideella mål har även 
beaktats.  Det andra steget är val av relevanta platser och undersökningspersoner som där-
efter följs av det tredje steget, som är själva insamlingen av relevanta data. I dessa steg i 
forskningsprocessen har beslut tagits om att undersöka en serviceproducerande ideell före-
ning genom att använda sig av en kvalitativ ansats som datainsamlingsmetod. När in-
samlingen är gjord sker tolkningen av data och sedan i det femte steget så utförs det be-
greppsliga och teoretiska arbetet. Det sista steget är att göra en formulering av forsknings-
rapporten, det vill säga utformning av analys och slutsatser. Det är inte meningen att fors-
karen endast ska förmedla vad denne har sett och hört utan det gäller att skapa en trovär-
dighet när det kommer till de tolkningar som har gjorts.  

2.2 Fallstudie 

För att kunna analysera förutsättningarna för ekonomistyrning och vilka möjligheter att ut-
veckla ekonomistyrning som finns i en serviceproducerande ideell förening har en fallstudie 
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genomförts. Enligt Johannessen och Tufte (2003) kan fallstudier skilja sig avsevärt från 
varandra men de har alltid två karaktärer gemensamt. Den första är att det finns en klar av-
gränsning av vad som utgör en del av fallet och vad som ligger utanför. Den andra egen-
skapen hos en fallstudie är att en grundlig och djupgående beskrivning görs av det be-
stämda fallet.   

2.2.1 Kriterier 

Orsaken till valet av en fallstudie är att den ger mycket detaljerad information om ett enskilt 
fall, vilket leder till en djupare förståelse om hur en ideell förening fungerar. En annan för-
del är att en fallstudie öppnar upp möjligheter till både kvalitativa och kvantitativa ansatser. 
För att undersöka hur en ideell förening kan utnyttja ekonomistyrningsverktyg krävs denna 
typ av metod då den är grundlig och noggrann. Fallstudien ska kunna bidra till att besvara 
syftet och då krävs vissa kriterier. I första hand måste studieobjektet vara en ideell förening 
eftersom undersökningens avsikt är att belysa just denna organisationsform. Ett annat kri-
terium är att den ideella föreningen ska vara tillräckligt stor för att det ska finnas en möjlig-
het att samla tillräckligt med information. Ett tredje kriterium som måste uppfyllas är att 
den ideella föreningen ska bedriva näringsverksamhet. Det är grundläggande för att belysa 
förutsättningarna för ekonomistyrning i en ideell förening. Det sista kriteriet som har beak-
tats är att studieobjektet, det vill säga den ideella föreningen, ska vara serviceproducerande. 
Friskis&Svettis Jönköping (F&S) är studieobjektet som har valts till denna enkelfallstudie, 
då denna förening uppfyller de ovannämnda kriterierna. F&S är en stor, serviceproduce-
rande ideell förening som bedriver ekonomisk verksamhet.  

2.3 Primär och sekundärdata 

Halvorsen (1989) definierar begreppet primärdata med att det är då forskaren själv inhäm-
tar material och detta gör forskaren genom att använda sig av en eller flera datainsamlings-
metoder. Halvorsen (1989) beskriver även begreppet sekundärdata och menar att den ut-
görs av alla andra data, det vill säga data som har inhämtats av andra. Detta material finns 
redan och har olika grad av tillgänglighet. Sekundärdata kan delas upp i flera undergrupper 
och dessa är processdata, bokföringsdata och forskningsdata. Processdata är det som upp-
står genom pågående aktiviteter i samhället i form av exempelvis artiklar. Bokföringsdata 
kan exempelvis vara företagsredovisningar och personalregister i företag. Den sista under-
gruppen forskningsdata är sådant material som andra forskare har samlat in genom någon 
slags metod. Primärdata i denna rapport utgörs av materialet som framkommit under inter-
vjuerna. När det kommer till sekundärdata har en av de ovannämnda undertyperna använts. 
Bokföringsdata finns i form av ekonomiuppgifter erhållna från ekonomisystemet och även 
olika dokument som föreningen har låtit forskarna ta del av, såsom årsredovisningen för 
2010 och stadgarna.   

2.3.1 Förklarande intervju  

Enligt Darmer och Freytag (1995) finns det flera olika typer av kvalitativa intervjuer.  En 
förklarande intervju innebär att man hämtar in kunskap om det man sedan innan endast 
har begränsad kunskap om, eller om det man inte känner till. Denna typ av intervju är för-
delaktig att ha som grund till en kvalitativ undersökning. Intervjutypen är passande då om-
råden med ofullständig kunskap undersöks. En förklarande intervju är den typ som appli-
cerats på denna studie då den passar syftet. Syftet avser ett relativt outforskat område och 
kräver därmed öppna frågor med utrymme för avsteg från det ursprungliga schemat. 
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Vidare diskuterar Darmer och Freytag (1995) att det finns olika sätt att strukturera en inter-
vju. Ett sätt är att genomföra en semistrukturerad intervju som går ut på att man har som 
grund en checklista med olika ämnen som ska tas upp under intervjun. Detta resulterar så-
ledes i att intervjun blir mer som en dialog mellan intervjuare och respondent. Checklistan 
kan likväl bestå av fullständiga frågor som inledningar till olika ämnen. En semistrukturerad 
förklarande intervju uppfyller inte kraven för att kunna göra en generalisering, data som in-
hämtas är inte kvantifierbar. Avsikten är istället att skapa insikt om respondentens verklig-
het. När det kommer till att besvara syftet med denna studie är en semistrukturerad intervju 
fördelaktig att utnyttja. Detta ämne med sin begränsade tidigare kunskap kräver en dialog 
med respondenten. Att ha en förklarande intervju som är semistrukturerad leder till en flex-
ibilitet som anses nödvändig. Intervjuaren får möjlighet att ställa djupgående frågor om in-
tressanta teman som uppkommer under intervjuns gång. Att den intervjutypen med sin 
semistrukturerade utformning inte kan få fram kvantifierbar data är i denna studies fall 
inget problematiskt, det beror på att en generalisering heller inte är meningen med syftet.  

Till viss del har även förklarande intervjuer med strukturerad utformning genomförts. Jo-
hannessen och Tufte (2003) menar att vid en sådan intervju fastställer intervjuaren frågorna 
och dess ordningsföljd innan intervjun. Syftet med dessa intervjuer har varit att kunna göra 
en slags kvantifiering, det vill säga att fråga så många som möjligt och till viss utsträckning 
kunna dra generella slutsatser.   

2.3.2 Val av respondenter 

Bryman (2011) menar att vid användande av en kvalitativ metod jobbar forskaren i de flesta 
fall med så kallade målstyrda urval. Målstyrda urval innebär att man väljer ut respondent 
med direkt koppling till forskningsproblemet. Vid val av respondenter till den förklarande 
intervjun med semistrukturerad utformning har flera olika kriterier beaktats. Responden-
terna måste ha en ledande ställning i den ideella föreningen då det innebär att de då har till-
gång till ekonomiska data samt kunskap om strategier. Dessa kriterier är mycket viktiga ef-
tersom de då kan ge svar på hur förutsättningarna ser ut för att kunna använda ekonomi-
styrningsverktyg. Valet föll naturligt på verksamhetschefen Johan Thor samt ekonomian-
svarige Lars Eriksson. De uppfyller dessa kriterier och intervjun med dem har varit en av-
görande del av metoden. De förklarande intervjuerna med strukturerad utformning genom-
fördes med sju stycken funktionärer med olika funktioner i föreningen. Dessa respondenter 
valdes ut på grund av deras roll som betydelsefull resurs för föreningen. Det ställdes även 
frågor till två anställda samt fem medlemmar för att kunna verifiera uttalanden från led-
ningen. 

2.3.3 Relation mellan intervjuare och respondent 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) finns det en rad olika faktorer som är viktiga att ta i 
beaktning vid en intervju. Dessa faktorer påverkar intervjuns utfall avsevärt och kan därför 
vara värt att ta hänsyn till. Situationen kan ha avgörande betydelse, det vill säga platsen där 
intervjun äger rum. Det kan vara positivt att intervjua respondenten på en plats där denne 
känner sig avslappnad och trygg. En annan viktig faktor är hur intervjuaren som person 
påverkar respondenten. Olika egenskaper hos intervjuaren kan antingen framkalla avstånd 
eller närhet mellan intervjuare och respondent.  Även utseende och uppträdande kan vara 
av stor betydelse. Dessa typer av frågeställningar har beaktats i denna studie. Den förkla-
rande intervjun med semistrukturerad utformning, det vill säga med verksamhetschefen 
och ekonomiansvarige, har ägt rum i F&S konferensrum vilket skapar en trygg atmosfär 
där respondenterna kan känna sig som hemma och även att de befinner sig lite i överläge. 
Intervjuarna hade inga utmärkande kläder som kunde stjäla uppmärksamhet eller vara dis-
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traherande. Ett starkt intresse för föreningen och dess verksamhet visades vilket uppmunt-
rade till utförliga svar. Strategiskt beslutades det även om att utföra intervjuerna enskilt med 
verksamhetschefen respektive ekonomiansvarige. Varje respondent fick då tillräckligt med 
utrymme till att framföra just sina uppfattningar om ämnet och chansen att viktig informat-
ion gick till spillo minskades. Informationen som framkom under intervjuerna har doku-
menterats genom inspelningar. På detta sätt kunde båda intervjuarna delta aktivt med att 
ställa frågor samt diskutera, istället för att den ena endast ska fokusera på att anteckna det 
som sägs. Intervjuerna med funktionärerna och de anställda utfördes på telefon medan 
medlemmarna kontaktades på F&S.  

2.3.4 Dokument 

Uppgifter från F&S ekonomisystem har utnyttjas för att bedöma förutsättningarna för att 
kunna utnyttja ekonomistyrningsverktyg. Det har utforskats vilken typ av information som 
finns att tillgå samt hur dessa kan användas i olika typer av verktyg inom ekonomistyrning. 
Andra dokument såsom årsredovisningen för 2010 och F&S stadgar har varit en betydande 
del av undersökningen. Den så kallade ”svarta boken” beskriver F&S värderingar och även 
den har behandlats i empirin.  

2.3.5 Observation 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är en observation när forskaren befinner sig på platser 
som är av betydelse för studien. Denne registrerar iakttagelser på platsen genom att främst 
se och lyssna. Data skapas genom att anteckningar görs antingen under tiden eller efter ob-
servationen. Yin (2007) belyser två olika typer av observationer och dessa är direkta obser-
vationer och deltagande observationer. Forskarna till denna studie har valt att göra en di-
rekt observation där de inte på något sätt är deltagande, utan det har gjorts ett fältbesök. 
Forskarna har utfört en observation av hur det ser ut i F&S lokaler, de har tittat på hur 
planlösningen ser ut samt möblemanget. Sinnesintrycken har därefter antecknats i efter-
hand. Johannessen och Tufte (2003) talar om att vid en observation kan forskaren anta fyra 
olika fältroller och dessa är fullständig deltagare, observerande deltagare, ren observatör el-
ler deltagande observatör. I detta fall har forskarna haft roller som rena observatörer. Detta 
innebär då att forskarna inte har någon som helst delaktighet i fältet samt att de som blir 
iakttagna inte heller är medvetna om det.  

2.4 Analysarbetet 

Då denna studie är av induktiv karaktär har den teoretiska referensramen först haft bety-
delse efter det att datainsamlingen genomförts, det vill säga i det analytiska arbetet. Yin 
(2007) beskriver flera olika strategier för det analytiska arbetet i en studie. Den strategi som 
har utnyttjats till denna studie är den som innebär att det görs en utformning av en fallbe-
skrivning, som enligt Yin (2007) är ett deskriptivt sätt att analysera på. Fallstudiens genom-
förande och utformning präglas då av en deskriptiv ram. Detta innebär att fallstudien har 
indelats i olika teman som är relevanta för syftet och som sedan även ligger till grund för 
analysarbetet. På detta sätt har olika analytiska infallsvinklar skapats. Yin (2007) menar att 
efter att en strategi har valts ska en analytisk teknik ses ut. En teknik som belyses, som även 
varit den teknik som utnyttjats i denna studie, är att göra mönsterjämförelser. Här sätts det 
empiriska grundade mönstret i förhållande till det förväntade mönstret. Om mönstren 
stämmer överens med varandra kan det höja studiens tillförlitlighet. Forskarna har sett det 
insamlade empiriska materialet ur den teoretiska referensramens glasögon. Det har gjorts 
jämförelser och sedan identifikationer av likheter och avvikelser i förhållande till teorin.    
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2.5 Kriterier för bedömning 

Bryman (2011) menar att vanliga kriterier för bedömning av metoder är begreppen reliabili-
tet och validitet. Dessa begrepp används dock främst inom den kvantitativa ansatsen. Reli-
abilitet och validitet är något som i de flesta sammanhang kopplas ihop med mätning och 
generaliserbarhet. Intresset för begreppen är därför svagt bland kvalitativa forskare. Bry-
man (2011) diskuterar alternativa kriterier för bedömning som passar just den kvalitativa 
ansatsen, dessa är tillförlitlighet och äkthet. 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Det första kriteriet är tillförlitlighet (Bryman, 2011). Tillförlitlighet består av fyra delkrite-
rier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och till sist möjligheten att styrka och konfir-
mera. För att skapa trovärdighet i en studie, menar Bryman (2011), måste det fastslås att 
studien har utförts i enlighet med de regler som finns. Ett annat sätt att skapa trovärdighet 
är att efter det att studien har genomförts, ska forskarens resultat presenteras till de perso-
ner som ingått i studiemiljön, för att därmed bekräfta att uppfattningarna är korrekta. 
Denna studie uppfyller trovärdighetskriteriet på ett tillfredsställande sätt, regler har följts 
och respondenterna har även fått ta del av materialet som framkommit under intervjuerna 
som sedan har behandlats av forskarna. Inga invändningar från respondenterna har gjorts 
om innehållet och forskarna har tolkat det de har förmedlat korrekt.  

Det andra delkriteriet, överförbarhet, handlar om att det är en unik social verklighet som 
studeras. Bryman konstaterar (2011) att det ofta görs utförliga beskrivningar som sedan kan 
bidra till att de kan överföras även till andra miljöer. Studien uppfyller en viss grad av över-
förbarhet, men det krävs att jämförelse sker mellan en liknande ideell förening, då dessa 
kan skilja sig avsevärt åt.  Pålitligheten, som är det tredje delkriteriet som Bryman (2011) 
belyser, innebär att forskarna ska ha ett kritiskt synsätt. Det ska således finnas en ingående 
och övergripande beskrivning av hur forskningsprocessen har gått till. Studien är pålitlig då 
det finns en klar beskrivning om hur forskningsprocessen har gått till och forskarna har 
haft ett kritiskt tänkande under forskningens gång. Det sista delkriteriet i begreppet tillför-
litlighet är möjligheten att styrka och konfirmera. Bryman (2011) menar att detta delkrite-
rium innefattar att forskaren ska utgå från att dennes subjektivitet påverkar studieresultatet. 
Forskaren ska påvisa att denne ej avsiktligt har låtit vissa värderingar och teorier influera 
studien. Forskarna är väl medvetna om deras subjektivitet och detta har gjort att de har va-
rit aktsamma för att låta den påverka undersökningen på ett negativt sätt.  

2.5.2 Äkthet 

Bryman (2011) diskuterar det andra kriteriet som är äkthet. Även detta begrepp består av 
flera delkriterier. En av dessa är rättvis bild och betyder att de åsikter och uppfattningar 
som kommit fram ska framhållas på ett rättvisande sätt. Med aktsamhet har forskarna be-
handlat empirin som framkommit i form av respondenternas åsikter och uppfattningar. 
Det är viktigt att respondenterna känner de har blivit tolkade på rätt så att inget av materi-
alet har blivit förvrängt. Ontologisk autenticitet är ett annat delkriterium som Bryman 
(2011) beaktar och ställer frågan om studien hjälper de involverade att förstå sin situation 
bättre. Denna studie uppfyller detta delkriterium mycket väl. Responsen från responden-
terna var god och de poängterade hur bra det var att få tänka på ett nytt sätt om sin egen si-
tuation. Under vardagens gång finns det inte mycket tid för reflektion över sin tillvaro. Ka-
talytisk autenticitet ställer frågan om undersökningen har bidragit till att personerna i stu-
dien kan förändra sin situation. Syftet med studien är just att öppna upp möjligheter för 
förändring och även komma upp med konkreta förslag till hur detta kan ske. Därmed upp-
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fyller undersökningen även Brymans (2011) sista delkriterium som är taktisk autenticitet 
och innebär att man ser ifall deltagarna har fått bättre möjligheter till ta till de åtgärder som 
krävs. 

2.6 Metodkritik 

En klar medvetenhet finns att som egenskap av genomförare av undersökningen, påverkas 
resultatet på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter, kunskaper och attityder. Den ena 
författaren har flera års erfarenhet som ideellt arbetande på F&S och besitter en djup kun-
skap om föreningen och dess värderingar. Denne har attityder, åsikter och känslor kring 
studieobjektet som därmed kan sätta sin prägel på resultatet. Som motsats har den andra 
författaren inga av dessa tidigare erfarenheter och detta kan således ge en tillfredsställande 
balans mellan subjektivitet och objektivitet. Som ekonomistudenter innehas kunskap om 
ekonomiska teorier som kan påverka sättet att se på problemet.  

Utfallet av den kvalitativa metoden, det vill säga intervjuerna, påverkas även av författarna 
och deras olika roller. Att den ena författaren med sina erfarenheter, kunskaper och enga-
gemang i föreningen har betydelse för resultatet kan man förutspå. Då respondenterna, 
verksamhetschefen och ekonomiansvarige, är bekanta med denne och vet att samma värde-
ringar delas kan detta inge ett förtroende och en trygghet. Detta kan då leda till att mer in-
formation avslöjas samt att mer utförliga svar ges. Den andra författaren med sin brist på 
tidigare erfarenheter och kunskap om föreningen kan även bidra positivt, men på ett an-
norlunda sätt. Denne genomförde intervjun på grund av att då förväntades inte verksam-
hetschefen och ekonomiansvarige lämna något utanför då de känner att de talar med någon 
utan tidigare kunskap.  

Johannessen och Tufte (2003) poängterar omöjligheten att ha full överblick över ett feno-
men. Informationen som samlas in av en undersökning ses genom forskarens glasögon, 
och präglas därför av dennes bagage i form av tidigare kunskap och uppfattningar om fe-
nomenet. Vid tolkningen av data fäster forskare olika fokus vid olika information vilket i 
sin tur påverkar resultatet. En forskare är således selektiv i sin tolkning. I denna studie finns 
en medvetenhet om hur man i egenskap som forskare påverkar resultatet beroende på för-
ståelse och fokus. Forskarna har, som även de flesta andra forskare, uppfattningar om stu-
dieobjektet redan innan undersökningen, och även förväntningar om resultatet. Istället för 
att vara som tomma blad sker en selektiv observation samt en selektiv tolkning. Att vara 
medveten om detta vid en undersökning kan dock tänkas reducera vissa eventuella negativa 
effekter som uppstår till följd av detta fenomen.  

Även om den kvalitativa ansatsen är ett bra val med hänsyn till denna studie finns även 
vissa svagheter hos denna metod. Bryman (2011) diskuterar exempelvis den subjektivitet 
som finns i denna metodtyp. Kvalitativa resultat präglas således av forskarens egna upp-
fattningar om vad som är väsentligt och värt att lägga tonvikt på. Detta problem gäller även 
själva undersökningen då den ofta är ostrukturerad samt att fokus läggs på det som intres-
serar forskaren själv. En tredje svaghet som är nämnvärd är det faktum att generalisering är 
problematiskt. Många kritiker menar att det ofta är en omöjlighet att överföra slutsatserna 
till andra miljöer, eftersom det oftast är ett begränsat antal individer som undersöks. Brist 
på transparens är en annan svaghet som är värd att poängtera. Det är ofta problematiskt för 
läsaren att genomskåda hur forskaren har kommit fram till frågor och även valt ut personer 
att undersöka. I en kvantitativ metod finns det ofta ingående och fullständiga beskrivningar 
att tillgå. Även den kvalitativa dataanalysen präglas av denna oklarhet om exakt hur forska-
ren har kommit fram till de olika slutsatserna. 
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2.7 Överväganden 

Flera överväganden har gjorts på grund av tidsbegränsning. Det fanns intresse av att göra 
en jämförande fallstudie av en icke ideell förening för att utreda vilka skillnader och likheter 
som finns. Att lägga all tid på fallstudien av F&S prioriterades dock på grund av att det är 
att föredra att samla så mycket information som möjligt om detta fall. Det är även mer 
kongruent med syftet som är just att undersöka hur fallet ser ut i en ideell förening. Ett an-
nat övervägande som har gjorts är att göra en fallstudie av en annan ideell förening. Detta 
är dock problematiskt då det finns så många olika typer av ideella föreningar med olika ty-
per av verksamhet. Jämförbarheten minskar därmed och syftet med studien är inte att 
skapa en generalisering utan det är att undersöka ett enskilt fall.  
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3 Empirisk data - fallstudie 

3.1 Friskis&Svettis  

Friskis&Svettis består idag av 158 ideella idrottsföreningar (www.friskissvettis.se). Varje så-
dan förening måste vara medlem i Friskis&Svettis Riksorganisation samt vara ansluten till 
Riksidrottsförbundet för att kunna kalla sig Friskis&Svettis-förening. Riksorganisationen 
går även under namnet Föreningarnas Förening och dess främsta uppgift är att främja rö-
relsens och medlemsföreningarnas intressen. I detta uppdrag ingår också att förvalta Fris-
kis&Svettis idé och kvalité. Verksamhetsområden som Riks behandlar är utvecklingen av 
träningsformer, utbildning av personal samt extern och intern kommunikation kring denna 
utveckling. 

F&S startades år 1985 och verksamheten bestod då av jympa som utfördes på Idrottshuset 
samt på Per Brahegymnasiet (www.friskissvettis.se/jonkoping). Utbudet bestod till en bör-
jan av två medelpass per vecka. Idag har F&S sina egna lokaler, ett utbud utgörandes av 
100 pass per vecka av ett 30-tal olika typer. Dessutom erbjuds spinning och gym. Lokalerna 
har en yta på 4 400 kvm och 320 ideellt arbetande funktionärer som engagerar sig i före-
ningen. Dessa funktionärer består av ledare, värdar och instruktörer. Medlemsantalet ligger 
strax under 18 000, vilket utgör 14 % av kommunens invånare. 

3.2 F&S mål 

Vid intervjuerna med ekonomiansvarige och verksamhetschefen delgavs det att målet med 
organisationen F&S är att ”få så många som möjligt att röra på sig”. Det är dock mycket viktigt 
att denna strävan inte går ut över de existerande medlemmarna, det vill säga att lokalerna 
blir överbefolkade och att en hög kvalité alltid ska upprätthållas. Verksamhetschefen fyller i 
att F&S har ett mål, en vision och en affärsidé. Ett leende på läpparna hos de aktiva, det vill 
säga att uppleva rörelseglädje, är något som eftersträvas dock ska det sägas att detta är vis-
ionen och inte ett mål i sig. Verksamhetschefen menar att verksamhetsidén är att erbjuda 
lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla och verksamhetschefen menar att 
denna verksamhetsidé är lika med F&S strategi. I årsredovisningen från 2010 bekräftas 
dessa utlåtanden om idé, vision och mål. I förvaltningsberättelsen understryks att visionen 
för F&S är att bli den ledande F&S-föreningen i Sverige samt att när folk tänker på träning 
ska de le. Vidare är det fastställt i F&S stadgar att ändamålet med organisationen är att upp-
fylla verksamhetsidén (affärsidén) med en målsättning som lyder: ”att få så många som möjligt 
att motionera och uppleva rörelseglädje, att erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med F&S värde-
ringar och kvalitet som grund och att öka insikten om motionens betydelse för välbefinnande och hälsa” 
(F&S årsredovisning 2010). 

Verksamhetschefen belyser att i F&S idé inkluderas även att hålla en hög kvalitet. Om med-
lemsantalet ökar så mycket så att det blir för trångt så svarar de med att bygga ut en lokal 
till. Syftet med detta är dock inte att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att få fler 
medlemmar och därmed skapa mer rörelseglädje. Detta utesluter inte att de vill tjäna 
pengar för att kunna få verksamheten att gå runt.  

På frågan hur F&S följer upp utfallet av målet svarar ekonomiansvarige att de ser att med-
lemsantalet ökar, medlemmarna är detsamma som F&S kunder. Medlemsantalet har under 
den tiden som ekonomiansvarige arbetat i föreningen ökat från 12500 medlemmar 2006 till 
ca 18000 medlemmar per sista december 2010. Medlemsökning är ett sätt för föreningen 
att mäta hur många som rör på sig och det är något som det sker uppföljning på. Summe-
ringen av antalet medlemmar sker kontinuerligt varje år och då inkluderas alla sorters med-

http://www.friskissvettis.se/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marcus/My%20Documents/Dropbox/Uppsats/Senast%20uppdaterade%20huvudfil/www.friskissvettis.se/jonkoping
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lemmar, de som köper årskort men likväl de som köper kvartalskort. Dock klargör antalet 
medlemmar inte om medlemmen verkligen tränar eller ej och inte heller hur mycket. För 
att hantera denna brist används ett alternativt sätt att följa upp målet och det är att räkna 
antalet träningstillfällen, dock sker denna uppföljning i liten omfattning men verksamhets-
chefen hoppas kunna öka användningen.  

En brist i uppföljningen, menar verksamhetschefen, är att de inte ser hur länge folk är med-
lemmar och hur många nya som tillkommer. Däremot har F&S bra insyn i vilka typer av 
kort det är som köps men vem som köper dem, en ny medlem eller en medlem som redan 
tränat på F&S i tio år, vet de som sagt inte. Ett annat mått som är intressant att följa upp är 
hur stor andel av kommunens invånare som tränar på F&S, i dagsläget är det ca 14 %. 

3.3 Idealitet – vad betyder det att vara en ideell förening? 

Att F&S är en ideell förening speglas då alla pengar som intjänas investeras tillbaka till med-
lemmarna, då de kan ses som ägare av organisationen. Ekonomiansvarige vill understryka 
att det i detta avseende finns en skillnad jämfört med företag där en del av pengarna delas 
ut i form av utdelning.  

För ett par år sedan ansågs det inte som något positivt att vara en ideell förening utan det 
var ett dåligt varumärke. Idealiteten var inget som föreningar ville stoltsera med och det var 
då inget att utmärka sig med i marknadsföringen. Verksamhetschefen menar att idag har 
det dock skett en förändring och att vara en ideell förening medför en positiv anda. Det 
ligger i tiden och idealiteten likställs med att föreningen har ett gott syfte. Det faktum att 
F&S är en ideell förening låter bra i medlemmarnas öron, de vet då att pengarna de betalar 
går tillbaka till dem själva. Medlemmarna vet också att det inte är någon som tjänar pengar 
på grund av att de kommer dit och tränar.  

F&S har blivit en modern förening och det har skapats en stolthet och identitet bland 
funktionärerna. Funktionärer är benämningen som F&S har på de ideellt arbetande. Om 
funktionärerna är glada förmedlas den positiva känslan i sin tur även till medlemmarna. 
Uppfattningen är att majoriteten av medlemmarna inte tros ha någon vetskap om det fak-
tum att F&S är en ideell förening men det spelar ingen roll, att de ska få en positiv upple-
velse är det viktiga, menar verksamhetschefen. Att föreningen slipper avlöna funktionärer-
na är en annan fördel med idealiteten. Ekonomiansvarige pekar på ytterligare en positiv 
aspekt med idealiteten och det är att de får en skattelättnad. 

Att vara en ideell förening innebär att det sker demokratiska processer, det vill säga att alla 
medlemmar har rätt att påverka i organiserad form. Det kan också göra att beslutsfattandet 
kan bli tungrott och gå lite trögt, men detta är inte något som påverkar just F&S, utan F&S 
Riks menar verksamhetschefen. I stadgarna står det fastställt att när betalning av medlems-
avgift skett förklarar sig vederbörande därmed villig att följa de rättigheter och skyldigheter 
som medförs medlemskapet. I stadgarna bekräftas att medlemmarna har rätt att delta i 
sammankomster avsedda för medlemmar och att ta del av föreningens angelägenheter. Rät-
tigheterna avser också att kunna delta i årsmöten och där avge förslag som ska behandlas.  

Idealiteten tas även i uttryck i marknadsföringen där F&S aldrig framhäver priser för olika 
kort som huvudbudskapet. De gym som drivs som företag driver ofta kampanjer där priset 
är i fokus medan F&S försöker framhäva den roliga upplevelsen istället. I marknadsföring-
en kan man se glada människor som tycker det är kul att träna och detta går hand i hand 
med F&S idé som är att skapa ett leende.  
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Idealiteten i föreningen har betydelse i olika avseenden och en svaghet belystes som påver-
kar effektiviteten i föreningen negativt. Det händer att vissa anställda inte arbetar så effek-
tivt som de skulle kunna göra under arbetstid, utan ursäktar ett ineffektivt beteende med 
det faktum att de jobbar i en ideell förening och det är annorlunda jämfört med ett vanligt 
företag. Det finns åsikter om att det kan vara aktuellt att kartlägga hur mycket de anställda 
arbetar. 

3.4 Vilka resurser finns? 

3.4.1 Tid – den ideella arbetskraften 

De ideellt arbetande kallas för funktionärer och i det begreppet inkluderas en mängd olika 
roller som de har i föreningen. Det finns exempelvis ledarna vars uppgift är att leda ett visst 
antal pass i veckan och det finns olika typer av passvärdar. Passvärdarnas uppgift är att en 
gång i veckan vara delaktig på ett pass. De ska komma en halvtimme innan passets start, 
kontrollera att det finns papper och att det ser rent och fräscht ut i toaletterna i omkläd-
ningsrummen. Under passets gång ska de sköta musiken samt läsa en information i slutet 
av passet. Efter passet ska de även ha ansvar för att duscharna är fräscha och då bland an-
nat skrapa bort vatten. Ledarna får i gengäld ett mindre arvode för varje pass samt gratis 
träning, medan de olika typerna av värdar får gratis träning.  

En viktig fråga i en ideell förening är hur de ideellt arbetande ska motiveras till att stanna 
kvar och arbeta för föreningens bästa. Här finns flera olika motivationsfaktorer och eko-
nomiansvarige väljer att poängtera främst aktiviteterna som hålls enbart för den ideella ar-
betskraften. Aktiviteterna kan vara fester, föreläsningar och att få testa på olika pass. Det 
finns även olika kurser som de får lov att delta i. Han tror dock att den allra viktigaste mo-
tivationsfaktorn ligger i att funktionärerna känner en gemenskap i föreningen. De känner 
sig behövda och uppskattade. Verksamhetschefen väljer också att belysa den här typen av 
motivationsfaktorer. Det är viktigt att funktionärerna tycker att det är kul att vara på F&S 
och föreningen ska förknippas med lust, upplevelser och vara en mötesplats. I intervjuer 
med flera funktionärer verifieras även dessa uttalanden då alla tillfrågade belyste just den 
trivsamma stämningen, det härliga umgänget samt den familjära känslan som bidragande 
faktorer till att de arbetar ideellt. En funktionär talade om hur kul det är att få fylla en 
funktion som bidrar till att folk tränar. En annan funktionär menar att det hjälper henne 
personligen att gå och träna regelbundet. Funktionärerna motiveras till att utföra de sysslor 
som ingår i uppdraget på grund av att de är sedda av de andra funktionärerna. Det finns 
ofta andra funktionärer närvarande i lokalerna och då vill de inte visa att de missköter sina 
uppgifter. 

En av de tillfrågade menar att anledningen till att han blev funktionär var på grund av att 
han fick träna gratis, men efter en tid har han också uppskattat gemenskapen och den är 
numera enda orsaken till varför han arbetar ideellt. Gemensamt för dem alla är att de tycker 
att det är kul att träna och samtliga tror eller är helt säkra att de sprider glädje till motion-
ärerna. Detta kan tas i uttryck genom att de får leenden tillbaka från motionärerna men 
även i uppskattande ord. 

Funktionärerna talade om hur uppskattning tas i uttryck för den insats som de gör för för-
eningen. Samtliga menar att de känner en enorm uppskattning från motionärerna och 
många menar att det är en stark motivation till att de stannar kvar i föreningen. Det är den 
här typen av uppskattning som värderas mest. Uppskattningen från föreningen i sin tur är 
inte lika påtaglig och endast hälften väljer att föra på tal de olika festerna och aktiviteterna 
som F&S anordnar. Ett stort antal funktionärer har varit medlemmar under en längre pe-
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riod i F&S samtidigt som det hela tiden tillkommer nya funktionärer som väljer att vara ak-
tiva i föreningen.  

3.4.2 Pengar – ideell förening med en ekonomisk tanke 

Föreningen är ideell, dock finns det i flera fall en ekonomisk tanke bakom vissa beslut och 
tankegångar. Ett tydligt sådant exempel är prissättningen av respektive kort. Det gäller att 
maximera de intäkter de olika träningskorten ger upphov till menar ekonomiansvarige och 
tillägger att en ideell förening också måste vara smarta vad det gäller ekonomi. Han menar 
att medlemmarna alltid tänker på vad som är bäst för dem vad gäller köp av träningskort 
och föreningen måste då aktivt arbeta med prissättning för att inte bli överkörda. Vidare 
finns tanken att F&S existerar i ett marknadsekonomiskt samhälle där andra träningslokaler 
konkurrerar på det ekonomiska planet vilket innebär att F&S hela tiden måste tänka ur en 
ekonomisk synvinkel.  

Ekonomiansvarige sammanfattar tankarna kring ekonomin i följande resonemang. Före-
ningen ska inte ha någon ekonomisk vinning men däremot ekonomi så att investeringar i 
ny utrustning och nya träningsformer går att genomföra. Vidare diskuteras att pengar måste 
genereras och att ett positivt resultat bör redovisas eftersom det resultatet leder till att före-
ningen slipper låna pengar som i sin tur innebär en räntekostnad.  

F&S utgår ifrån att medlemmen är införstådd i att det är en ideell förening och att det inte 
är någon ägare som tar hand om överskottet utan att det är medlemmarnas pengar som 
återinvesteras i föreningen. Samtidigt har föreningen i dagsläget inga lån utan är helt självfi-
nansierat.  

Verksamhetschefen är öppen inför att ha ekonomiska mål som ett komplement för att 
uppfylla F&S ideella mål. Det krävs då att det eventuella finansiella måttet ska gå hand i 
hand med det ideella målet. Detta ska leda till att kvalitén förbättras och att folk vill träna 
mer eller ett ökat medlemsantal. 

Finansiella och icke-finansiella nyckeltal 

F&S använder inga finansiella nyckeltal men under intervjuerna kunde det konstateras att 
likviditeten är väldigt god och är för tillfället den bästa likviditeten föreningen någonsin 
haft. Den höga likviditeten beror på att medlemmarna betalar sina träningskort i förskott. 
Soliditeten i sin tur är 100 % då föreningen inte har några lån utan det totala kapitalet ut-
görs helt och hållet av eget kapital. 

Budgetens roll 

F&S använder resultatbudget. Intäkterna i budgeten är styrda efter den förväntade omsätt-
ningen under de olika månaderna. F&S har störst omsättning i januari och februari vilket 
innebär att den budgeterade intäkten för dessa månader är störst. Jan 20 %, feb 15 % sen 
går det ner till 3-4 % under sommaren för att sedan öka igen 7-8 % till 10-12 % under 
höstmånaderna.  

Vidare är budgeten lagd för att föreningen ska ha översikt av intäkter och kostnader och att 
i förväg kunna uppskatta det ekonomiska läget vid årets slut. Budgeten är säsongsbaserad 
för att fördelas så korrekt som möjligt över perioderna. Data till budgeten utgår ifrån histo-
risk försäljningsstatistik och inkluderar framtida data i form av prishöjningar, nya tränings-
former, rabatter och eventuella nya träningskort. Dessa framtida data är dock interna vilket 
medför att resultatbudgeten saknar externa data som kan vara av relevans. 
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Syftet med budgeten, enligt ekonomiansvarige och verksamhetschefen, är att följa att före-
ningens verkliga utfall ligger inom rimlig avvikelse från det budgeterade. Dessa avvikelser 
behöver nödvändigtvis inte åtgärdas men det skapar en medvetenhet om att de finns. Den 
planerade effekten är att F&S vill veta vilket resultatet blir vid årets slut. Resonemanget förs 
i ljuset av att det är medlemmarnas pengar och att det ligger i ekonomiansvariges uppdrag 
att följa och planera för att deras pengar förvaltas på det bästa sättet. Ett negativt resultat 
innebär att medlemmarna ifrågasätter den ekonomiska styrningen som inom vilken organi-
sation som helst. Ekonomiansvarige ser vidare viss risk i att bara använda interna redovis-
ningsdata för att sätta upp budgeten men att extern data framförallt är viktigt i strategisk 
planering på längre sikt. Uppföljning av budgeten sker månadsvis. 

Planering är en annan del av syftet med budgeten, det vill säga att i förväg diskutera igenom 
förväntningar på den kommande perioden. Det är verksamhetschefen och ekonomiansva-
rige som deltar i arbetet med budgeten vilken sedan övriga anställda får ta del av i efter-
hand. Verksamhetschefen anser att budgeten fungerar tillfredsställande och att detta dels är 
på grund av att organisationen är liten och det är därmed inte tidskrävande. Verksamhets-
chefen menar att budgeten gärna skulle kunna uppfylla fler funktioner.  

Begränsad användning av kalkyler 

Användandet av kalkyler är mycket begränsad. Det sker ingen kalkylering gällande de olika 
aktiviteterna gym, jympa och spinning exempelvis vilka som står för kostnader respektive 
intäkter. Detta är något som önskas men kan ej göras på grund av tidsbegränsning. Kring 
öppnandet av den nya lokalen på A6-området har det gjorts en investeringskalkyl. Verk-
samhetschefen utför vissa kalkyler gällande prissättningen men i mycket liten skala. 

3.4.3 Varumärke – organisationens kultur 

Verksamhetschefen betonar vikten av ett starkt varumärke. Han hoppas att budskapet förs 
fram genom bra marknadsföring samt att medlemmen trivs i föreningen och sprider bud-
skapet om att det är roligt att träna vidare till vänner och bekanta. 

Det som är det allra viktigaste när det kommer till varumärket är att funktionärerna och de 
anställda lever värderingarna som F&S står för och genom olika motivationsfaktorer kan 
detta bli möjligt. Motivationsfaktorer, som både verksamhetschefen och ekonomiansvarige 
nämner, är de olika festerna och aktiviteterna som F&S tillhandahåller. Vidare står det be-
skrivet i årsredovisningen för 2010 att flera jubileumsaktiviteter ägde rum under året och att 
uppslutningen var mycket god. Uppfattningen var att året har varit lyckat och F&S hade 
spridit en positiv känsla hos funktionärerna och att de var stolta över att vara en del av för-
eningen. 

Utifrån funktionärernas perspektiv betyder idealiteten mycket för F&S framgång. De har 
uppfattningen om att det är en mer familjär känsla hos F&S, att alla är välkomna och man 
kan komma precis som man är. Klädsel och utseende spelar mindre roll utan det viktigaste 
är att ha roligt. En ledare säger ”att gå till F&S är som att gå hem”. Få av de tillfrågade 
funktionärerna har erfarenheter av andra gym men de har ändå uppfattningen att det är 
mer opersonligt och utseendefixerat på andra träningslokaler.  

I ”den svarta boken” som är en bok som tilldelats alla som är verksamma i föreningen, finns 
en grundläggande redogörelse för F&S värderingar och identitet. Ur boken redogörs det att 
F&S grundades med avsikten att sjukvården och idrottsrörelsen skulle kunna ta del av 
varandras kunskap. Genom F&S kunde dessa två arbeta närmare varandra, under samma 
tak. F&S fungerade som en modell att inspireras av men dessa idéer var svåra att anpassa 
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till de redan existerande organisationerna och då startades istället Idrottsföreningen F&S. 
F&S anser att de inte har några konkurrenter, bara kollegor. Det de strävar efter att åstad-
komma ligger på ett högre plan enligt dem själva, att få människor att uppleva rörelseglädje. 
Som aktiv i föreningen är man med och inspirerar och att bygga något bra.   

Utifrån boken kan det förstås att F&S ”aldrig ska bli ett vanligt träningsinstitut”. Det talas om 
vikten av att behålla identiteten och att vårda den. Identiteten hindrar dock inte F&S från 
att hänga med i utvecklingen av nya träningsformer, men de sätter sin egen prägel på den. 
Viktiga värderingar i F&S är glädjen, det viktiga med träningen är att den ska vara rolig och 
det ska den vara redan första gången. Pekpinnar och att strikt följa olika träningsprogram är 
ingenting för F&S, utan man ska göra det man känner för utifrån sitt eget välmående. Det 
finns en avslappnad attityd till träning, mat och dryck. Träningen ska vara något som läggs 
till i ens livsstil och inte bara för motionens skull, utan för att den ska ge kraft att få männi-
skor att uppleva mer. Således grundas F&S kultur i kopplingen mellan träning och välbe-
finnande, träningen ska vara präglad av glädje och frihet, inte tvång. Ett perfekt genomfört 
träningspass är inte huvudsaken, det är lusten som är i fokus. F&S erbjuder träning för alla 
och ”alla som vill, är välkomna precis som de är”.  

Vid en observation av F&S lokaler upptäcktes det att vid ingången finns receptionen belä-
gen som är bemannad med informellt klädda funktionärer. Där intill står ett flertal datorer 
på rad där motionärerna kan komma och hämta ut sin biljett till ett pass eller gym. Två 
omklädningsrum för respektive kön är även placerade i närheten. Nära receptionen finns 
även en liten lekhörna för barn där de kan vänta på sina föräldrar medan de tränar. Vidare 
finns en stor och rymlig väntsal som är belägen utanför två stora jympasalar. I väntsalen 
finns flera höga bord där motionärerna kan stå och prata med varandra. Det finns ett flertal 
sittplatser och en stor discokula är uppsatt mitt i salen. Lite längre fram är gymmet lokali-
serat. Gymmet har två våningar och även här finns det höga bord där motionärerna kan 
socialisera med varandra. På andra våningen i gymmet finns kontoren och här är ett antal 
anställda samt verksamhetschefen stationerade, även de i informell klädsel. Bakom gymmet 
är två omklädningsrum till placerade och även spinningsalen. 

3.4.4 Personal 

Verksamhetschefen tycker att det är viktigt att motivera anställda och hela tiden följa upp 
hur de trivs med att arbeta i föreningen. Detta tas i uttryck genom att han regelbundet utför 
medarbetarsamtal. Han menar att de anställda har möjlighet att gå på olika kurser för att 
utvecklas men då är det deras eget ansvar att hitta dessa utbildningar. Dessa utlåtanden ve-
rifieras också under samtalen med de anställda som blev tillfrågade. De menar att en dri-
vande orsak till varför de jobbar på F&S är på grund av kompetensutvecklingen. Att få gå 
på kurser och utbildningar är en stor motivationsfaktor. ”Vill man något, finns det alla möjlig-
heter men det är upp till en själv” säger en anställd. Verksamhetschefen poängterar också att det 
hålls möten en gång i månaden. Dessa möten består av diskussion mellan ledningen och de 
anställda. Genomgång av den senaste månadens resultat och andra viktiga frågor som rör 
den operativa verksamheten tas upp såsom medlemstillströmning och de anställdas syn på 
tillvaron. 

Frihet och ansvar är något annat som uppskattas av de anställda. En anställd berättar att 
han började arbeta på F&S av en slump men han motiverades inte till att stanna kvar på 
grund av lönen, utan det som lockade var den personliga utvecklingen. Under sin arbetstid 
har han fått ett ökat ansvar och fått arbeta med flera olika områden. Att kunna planera sin 
egen tid är en annan fördel som nämns eftersom arbetet blir mer flexibelt. Personalen har 
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även möjlighet att träna en gång i veckan på arbetstid vilket enligt dem själva gör dem pig-
gare.  

Likt funktionärerna beskriver de anställda F&S som en arbetsplats med en härlig atmosfär 
där de möter många olika trevliga människor varje dag. En anställd poängterar att det är 
härligt att se engagemanget från funktionärerna som ställer upp och arbetar ideellt. De an-
ställda är väl medvetna om målet för F&S, de vet att F&S strävar efter att få så många som 
möjligt att röra på sig men även att det är viktigt att skapa ett leende, att det ska vara kul att 
träna.  

3.4.5 Informationssystem 

F&S använder ekonomisystemet VISMA 1000 och i detta system inkluderas bland annat 
verifikationer, artiklar, order, faktura, resultatenheter, leverantörer och bokföring. Intäkter-
na är uppdelade efter de olika korten samt medlemsavgift. Kostnaderna är indelade i många 
olika konton och respektive intäkt och kostnad har en budgeterad siffra. Det finns ytterli-
gare ett system som är ett informationssystem men det finns ingen integration mellan dessa 
system utan ett underlag från inpasseringssystemet skrivs ut för att sedan föras in i ekono-
misystemet och därefter sker fakturering.  

Det pågår diskussioner om man ska införa ett nytt inpasseringssystem som ger större möj-
ligheter att mäta vad medlemmen gör. Önskemål på det nya systemet är att det ska kunna 
utläsa hur mycket den enskilde medlemmen tränar, inom vilken aktivitet och vid vilka tider. 
F&S vill även veta vad för slags träningskort som olika medlemsgrupper köper till exempel 
man, kvinna och ålder och så vidare. Medlemsregistret är annars en nyckel till verksamhet-
en men när det ska utföras statistiska körningar går det mycket långsamt. Därför är tidsbrist 
en anledning till varför F&S i nuläget är begränsade vad gäller statistiska analyser.  

3.5 Viktiga faktorer för tillhandahållandet av servicen  

F&S har ingen speciell målgrupp som det fokuseras på utan de försöker nå ut till alla, likväl 
de äldre och funktionshindrade som barn och tonåringar. Att medlemmen har ett starkt in-
flytande i F&S råder ingen tvekan om. Föreningen är också lyhörd för medlemmarnas öns-
kemål. Det som medlemmarna efterfrågar försöker F&S att tillgodose menar verksamhets-
chefen och fyller i att sådana önskemål allt som oftast meddelas till styrelsen, de i recept-
ionen eller till ledarna av de olika passen. Detsamma gäller klagomål då det vid missnöje 
vidtas åtgärder för att handskas med eventuella svagheter i verksamheten. Detta kan gälla 
exempelvis att det är trångt i lokalerna och därmed har en ny lokal öppnats på A6-området. 
Att hänga med i utvecklingen av nya träningsformer anses mycket viktigt då medlemmarna 
måste känna att föreningen utvecklas i takt med omvärlden. 

Det finns flera olika faktorer som anses viktiga när det kommer till den service som F&S 
kan erbjuda sina medlemmar. Den faktor som är av störst vikt, enligt ekonomiansvarige, är 
att det ska vara så få inställda pass som möjligt. Om en ledare är sjuk eller av annan anled-
ning inte kan dyka upp till sitt pass ska denne hitta en ersättare. Det är viktigt att kunna er-
bjuda det som utlovas till medlemmen. Ekonomiansvarige menar att detta verkar fungera 
bra men att uppföljning inte sker. Att passen alltid ska börja i tid för att det inte ska skapa 
problem i medlemmens vardagsliv är av betydelse och denna process fungerar utan större 
problem idag. Att ledarna som håller i passen alltid ska vara av hög kvalitet är ännu en vik-
tig process och här sker regelbundet så kallad ledaruppföljning vilket fungerar tillfredsstäl-
lande.  
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En annan viktig faktor som nämns är renhållning av omklädningsrum och toaletter. Att det 
alltid ska vara rent och fräscht är något som läggs stor vikt på. Här vet F&S att de kan bli 
bättre och det belystes även på det senaste styrelsemötet. Att utrustningen i gymmet samt 
redskapen till olika pass ska vara fungera är något som anses väsentligt när det kommer till 
frågan om att ge hög service till kunderna. Föreningen har valt att till viss del hyra sin ut-
rustning och då ingår underhåll och reparation och detta har fungerat väldigt bra. Att hyra 
utrustning ger fler fördelar, det blir lättare att planera kostnader då inga överraskningar 
uppstår och i och med att utrustningen hela tiden slits ut är det inte värt att köpa den. Ett 
vänligt bemötande från dem som arbetar i receptionen är centralt men här sker en begrän-
sad uppföljning. Ekonomiansvarige menar att de som står i receptionen spelar en speciell 
roll för att det är de som är ansiktet utåt för F&S och att medlemmarna blir omhändertagna 
och inte nonchalant bemötta är av stor vikt.  

Verksamhetschefen vill starkt poängtera den goda uppföljning som sker när det kommer 
till funktionärsleden vilket i sin tur leder till god kvalitet på gym och pass. Funktionärerna 
som arbetar i receptionen och på passen blir uppföljda varje år och det frågas om hur pass 
bra omhändertagna de blir på F&S. En annan faktor som just verksamhetschefen nämner 
är marknadsföringen. Det är i marknadsföringen det skapas en slags stolthet att vara en del 
av F&S både som funktionär och medlem. Det är viktigt att den bild som marknadsföring-
en ger av föreningen stämmer överens med verkligheten. Det har tidigare genomförts med-
lemsundersökningar som mynnat ut i mycket positiva resultat, men detta var för några år 
sedan.  

För att bekräfta att det verkligen är dessa faktorer som är av störst vikt för medlemmarna, 
blev de tillfrågade om detta. Priset, kvaliteten på utrustning och lokaler, personalens och 
funktionärernas bemötande och kvaliteten på ledarna är alla faktorer som har avgörande 
roll vid valet av träningslokal. Flera nämnde den folkliga och trevliga känslan som finns på 
F&S och att de känner sig som hemma där. En medlem sade ”jag gjorde ett uppehåll från trä-
ningen ett tag och när jag kom tillbaka var det som jag aldrig hade varit borta”. En annan medlem 
poängterar också personalens och funktionärernas betydelse, det är deras bemötande som 
skapar trivseln. Priset är som tidigare nämnt en viktig faktor och F&S ses som det billigare 
alternativet och detta kopplas ihop med det faktum att det är en ideell förening.  



 

 
22 

4 Teoretisk referensram 

4.1 Ekonomistyrningens utveckling 

Greve (2009) menar att innan 1970-talet ansågs ekonomistyrning vara åtskilda administra-
tiva ekonomiuppgifter, däribland innefattades exempelvis budgetering och upprättande av 
produktkalkyler och ekonomiska rapporter för internt bruk. Sedan började dessa tre funkt-
ioner ses som beroende av varandra och viktiga delar av ekonomisystemet. Ett ekonomisy-
stem präglas av en mängd rutiner som innebär att olika uppgifter bearbetas, registreras, 
sammanställs och rapporteras. Det var även under 1970-talet som företagen insåg att eko-
nomisystemet fungerar som ett styrsystem som är av stor betydelse för organisationen. 
Styrsystemet innehåller två viktiga funktioner, dels en sensor som noterar utfallet och dels 
en målsättning. Denna målsättning sätts i relation till utfallet och organisationen kan då 
göra en återkoppling och anpassa sig efter målsättningen. Vidare sammanfattar Greve 
(2009) resonemanget med att förtydliga att ekonomistyrning betyder att ledningen utnyttjar 
ekonomisystemet för att styra mot organisationens ekonomiska mål.  

Ekonomistyrning kan ske på olika nivåer i organisationen och kan tas i uttryck på olika sätt. 
Greve (2009) belyser användandet av budgeten som ett tydligt exempel. Budgeten beskriver 
den ekonomiska utvecklingen som organisationen planerar för en bestämd period. Denna 
planering är då lika med målsättningen och vid periodens slut görs en jämförelse mellan det 
verkliga resultatet och det budgeterade resultatet. I styrningen ingår även att utföra en ana-
lys för att hitta orsaker till eventuella avvikelser. Under 1970-talet likställdes målsättning 
inom ekonomistyrningen med finansiella mål, det vill säga mål som kan mätas i pengar. Ut-
vecklingen har dock gått emot en bredare definition av målsättningen, idag inkluderas även 
mål av andra slag som mäts med icke-finansiella mått.  

På ett liknande sätt definierar Ohlsson (2003) ekonomistyrning med att en organisation och 
verksamhet styrs mot vissa ekonomiska målsättningar. Nilsson, Olve och Parment (2010) 
menar att ekonomistyrning är detsamma som att information används och informationen 
är den data om verksamheten som registreras. Informationen påverkar organisationens 
handlingar med hänsyn till hur det kan hushålla med resurser för att kunna uppnå sina mål. 
Rutinerna och processerna i organisationen är således informationsbaserade som ledningen 
i sin tur utnyttjar för att utforma strategier och sedan utföra dem genom att influera bete-
enden i organisationen.  

Andersson, Ekström och Gabrielsson (2004) diskuterar ekonomistyrning på ett djupare 
plan. Författarna menar att begreppet innefattar de metoder och rutiner som utnyttjas av 
ledningen i en organisation för att kunna planlägga och följa upp lönsamheten och finansie-
ringen. Det är bland annat metoder och rutiner för budgetering och redovisning som ingår 
i ekonomistyrningen. Utöver detta är tillvägagångssättet för att analysera det ekonomiska 
materialet och därefter dra korrekta slutsatser av stor vikt. Andersson et al. (2004) belyser 
även ett annat intressant perspektiv och diskuterar att ekonomistyrningen kan användas till 
att göra en analys på individnivå. En korrelation mellan organisationens intäkter och an-
ställdas prestationer går att finna. Den enskilda individen och varje avdelning ska tydligt 
kunna se sambandet mellan hårdare arbete och ett bättre ekonomiskt resultat för avdel-
ningen.  
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4.2  En holistisk ekonomistyrningssyn 

Ekonomistyrningens utveckling, som ovan beskrivits, har inneburit att begreppet ekonomi-
styrning har blivit ett vidare begrepp nu än vad som var fallet innan 1970-talet. En genom-
gång av hur ekonomistyrningens olika delar hänger ihop är därför nödvändig. 

Malmi och Brown (2008) menar att det är centralt att särskilja på olika typer av verktyg som 
en organisation kan använda sig av. I de fall då verktyget, modellen eller systemet finns till 
för att styra anställdas aktiviteter och/eller beteende är det ett ekonomistyrningsverktyg. I 
de fall då verktyget, modellen eller systemet finns till för att ta fram information för att un-
derlätta beslutsfattande så är det ett informationssystem eller internredovisningssystem. 
Malmi och Brown (2008) tillägger att det är viktigt att förstå att i båda fallen kan informat-
ionen som används vara redovisningsdata men det är sättet data används på som avgör vil-
ken typ av verktyg det är. 

Enligt Malmi och Brown (2008) så består en organisations ekonomistyrning i många fall av 
flertalet ekonomistyrningsverktyg.  Eftersom dessa verktyg inte alltid är designade på lik-
nande sätt och att de inte heller alltid har blivit avsiktligt koordinerade så menar Malmi och 
Brown (2008) att det är befogat att illustrera en organisations ekonomistyrning som ett pa-
ket av olika ekonomistyrningsverktyg, ett ekonomistyrningssystem (management control 
systems package). Ett ekonomistyrningssystem består av fem övergripande komponenter. 
Dessa fem komponenter är ekonomisk styrning med kultur, planering, kompensation, ad-
ministration och cybernetik (se figur 4-1).  Syftet bakom dessa komponenter är att skapa en 
plattform som gör att alla inom en organisation arbetar mot organisationens mål. 

 

Figur 4-1 Management control systems package (Malmi & Brown, 2008, s.291) 

Malmi och Brown (2008) utvecklar komponenten planering med att det innefattar ekono-
mistyrningsverktyg som syftar till att sätta upp mål som sedan sätts i relation till det verkliga 
utfallet. I denna illustration av ett ekonomistyrningssystem så innefattar komponenten pla-
nering inga finansiella data utan koncentrerar mätningen till strategisk planering där syftet 
är att arbeta med en långsiktig fokus. Vidare är syftet att genom planeringsprocessen enga-
gera anställda och andra i organisation så att de genom engagemanget också följer plane-
ringen.  

Malmi och Brown (2008) menar att cybernetisk styrning innefattar det som i mångt och 
mycket associeras med ekonomistyrning. Det definieras som en process som består av en 
återkopplingscirkel vari det används ett prestationsmål, mätning av verkligt utfall, variansa-
nalys och återkoppling av vad som behöver justeras. Exempel på ekonomistyrningsverktyg, 
inom cybernetisk styrning, är budget, nyckeltal och det balanserade styrkortet.  
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En organisations kultur definieras som en uppsättning värderingar, övertygelser och sociala 
normer som delas av organisationens medlemmar och påverkar deras sätt att tänka och 
agera (Malmi & Brown, 2008).  Enligt Malmi och Brown (2008) finns det tre sätt att se på 
ekonomisk styrning med kultur: värderingsbaserad styrning, symbolbaserad styrning och 
klanstyrning. 

Komponenten kompensation innefattar verktyg som syftar till att styra organisationen ge-
nom att den anställde får monetär ersättning då dennes aktiviteter gynnar organisationen 
(Malmi & Brown, 2008). Den administrativa komponenten tar upp det faktum att hur en 
organisation organiserar sig (det vill säga vem som rapporterar till vem) spelar en stor roll 
för hur anställda uppträder (Malmi & Brown, 2008).  

Det är givetvis så att vissa ekonomistyrningsverktyg överlappar de gränser som finns mel-
lan komponenterna men Malmi och Brown (2008) menar att deras modell inte är en kate-
gorisering av ekonomistyrningsverktyg utan en modell över vilka typer av ekonomisk styr-
ning som ett ekonomistyrningssystem behandlar. Beroende på hur till exempel ett balanse-
rat styrkort sätts upp skulle det kunna innefatta många delar i ekonomistyrningssystemet.  

4.3 Motiverande översikt av referensramen 

Detta är en studie med en induktiv ansats vilket betyder att den teoretiska referensramen är 
baserad på de empiriska data som ligger till grund för studien. Därmed kommer nedan en 
teoretisk presentation av ekonomistyrningsverktyg med empirikapitlet som utgångspunkt. 
Sett ur figur 4-1 rör sig den teoretiska referensramen bland följande komponenter: ekono-
misk styrning med kultur och cybernetisk styrning.   

4.4 Ekonomistyrning i form av organisationskultur 

Merchant och Van der Stede (2007) menar att styrning med kultur existerar för att skapa en 
organisatorisk norm för hur anställda ska uppträda. Hur sådan styrning gestaltar sig skiljer 
mycket från organisation till organisation. Genom att en organisation bygger upp ett system 
av traditioner, värderingar, ideologier och attityder som sedan delas av medarbetarna skapas 
en känsla av samhörighet där individer influerar varandra att agera i organisationens bästa. 
Merchant och Van der Stede (2007) påpekar att organisatorisk kultur både kan vara ned-
skriven som en formell uppförandekod (”code of conduct”) likväl informell som i att led-
ningen agerar på ett visst sätt där tanken är att detta sätt ska sprida sig till de anställda. 
Malmi och Brown (2008) menar att styrning med kultur är ett kraftfullt ekonomistyrnings-
verktyg som, om det används på rätt sätt, skapar konkurrensfördelar.  

I en djupare beskrivning av formandet av organisationskultur, beskriver Merchant och Van 
der Stede (2007), att det formella sättet är att antingen upprätta uppförandekoder och/eller 
använda gruppbelöningar. Uppförandekoder är formella och skrivna dokument som främst 
består av generella uttalande om organisationens värderingar och hur ledningen önskar att 
organisationen bedrivs. Gruppbelöningar går ut på att anställda belönas för något som har 
utförts i grupp. Dessa belöningar kan tas i uttryck på flera olika sätt såsom bonus och 
vinstandel. Vidare diskuterar Merchant och Van der Stede (2007) de mer informella meto-
derna för att forma en organisationskultur. Malmi och Brown (2008) beskriver även en an-
nan typ av kulturell styrning som kallas för symbolbaserad styrning. Denna styrning går ut 
på att organisationen skapar synliga uttryck för kulturen, exempel på detta kan vara bygg-
nadens och arbetsplatsens design och klädkod. 

Vidare är det viktigt att behålla personalen under en längre tid i organisationen då det stär-
ker organisationskulturen eftersom det skapas en stabilitet. Personalen blir då socialiserade i 
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organisationens värderingar och i sättet den arbetar. Något annat som har stor påverkan är 
organisationsledningens engagemang. Hur de agerar och själva lever efter de värderingar 
som uttalats är avgörande. Möjligheterna för att skapa en stark organisationskultur ökar av-
sevärt om den formas redan tidigt i organisationens livscykel.    

Värderingsbaserad styrning som är en typ av kulturell styrning går att skapa på flera olika 
sätt, menar Malmi och Brown (2008). Ett alternativ är att en organisation genom att an-
ställa personal med rätt värderingar underlättar för organisationen att få en homogen grupp 
som arbetar på rätt sätt. Ett annat alternativ är att socialisera individer, det vill säga förändra 
deras värderingar till att passa organisationens. Ytterligare ett alternativ är att genom en tyd-
lig beskrivning av hur organisationen vill att anställda ska uppträda driva anställda till att 
uppträda enligt beskrivningen även om de inte delar värderingarna.  

4.5 Nyckeltal 

Ax et al. (2005) menar att det idag är ett vanligt fenomen att organisationer mäter olika pre-
stationer inom verksamheten. En prestation kan ha flera olika betydelser men generellt in-
nebär det att något har åstadkommits eller ska åstadkommas i framtiden. Utförandet av en 
tjänst kan vara ett exempel på en prestation. För att få fram information om en prestation 
används nyckeltal som kan säga något om flera olika aspekter av prestationen. Måttet kan 
exempelvis precisera vilka kostnader prestationen gett upphov till, hur lång tid den tog och 
vilken kvalité den hade. Ax et al. (2005) framhäver att organisationer finns till med syftet att 
uppfylla mål som i sin tur kan delas upp i olika delmål. Dessa mål kan vara av finansiell ka-
raktär och ha fokus på exempelvis lönsamhet och tillväxt, men de kan även vara icke-
finansiella och fokusera t.ex. på kunder och anställda. Nyckeltalen som utnyttjas av organi-
sationer grundar sig i dessa olika mål.  

Andersson, Ekström och Gabrielsson (2004) framhåller att nyckeltalens främsta uppgift är 
att följa upp verksamheten i en organisation. Det är då väsentligt att nyckeltalen som ut-
nyttjas har en klar koppling och speglar den dagliga verksamheten. Det kan då utföras jäm-
förelser med tidigare beräkningar och avvikelser kan då identifieras. Som följd kan organi-
sationen på ett effektivt sätt vidta nödvändiga åtgärder.  

Ax et al. (2005) poängterar att det finns olika typer av nyckeltal, både finansiella och icke-
finansiella. Finansiella nyckeltal är de dominerande och mäter finansiella prestationer såsom 
resultat, kostnader och lönsamhet. Det har dock skett en utveckling mot ett utnyttjande av 
mer icke-finansiella mått i organisationer och dessa har utvecklats för att kompensera vissa 
svagheter hos de finansiella nyckeltalen. Enligt Ax et al. (2005) kan dessa svagheter vara att 
de finansiella måtten har en stor fokus på vad som redan inträffat och motiverar även till 
ett kortsiktigt tänkande. Andra svagheter kan vara att dessa mått är svåra för dem som ar-
betar i organisationen att förstå och de inte inkluderar betydelsen av organisationens intres-
senter.  

4.5.1 Finansiella mått  

Johansson och Runsten (2005) belyser antagandet om att organisationsledningar uttrycker 
både lång- och kortsiktiga finansiella mål för sina verksamheter, däribland lönsamhetsmål. 
Lönsamhetsmål baseras på redovisningen och uttrycks i så kallade räntabilitetsmått. För-
delningen av en organisations totalkapital mellan skulder och eget kapital uttrycks i olika 
kapitalstruktursmått. 

Johansson och Runsten (2005) diskuterar att när det är tal om finansiella mål talas det ofta 
om vinst och lönsamhet dock råder en generell ovisshet om vad dessa begrepp verkligen 
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innebär. De två begreppen måste åtskiljas, att endast ta vinsten i beaktning säger ingenting 
huruvida en organisation är lönsam eller ej. För att kunna uttrycka sig om en organisation 
är lönsam måste vinsten sättas i relation till det egna kapitalet, denna relation kallas räntabi-
litet på eget kapital. Andersson et al. (2004) framhåller att det därför finns två möjligheter 
att förbättra räntabiliteten. Det första alternativet är öka vinsten vilket uppnås antingen ge-
nom en ökning av intäkter eller genom en sänkning av kostnader. Som hjälp finns ett pas-
sande nyckeltal att tillgå, vinstmarginalen. Vinstmarginalen beräknas genom att sätta rörel-
seresultatet plus ränteintäkter i relation till omsättningen. Denna beräkning visar med andra 
ord vad organisationen tjänar per försäljningskrona. Andersson et al. (2004) diskuterar vi-
dare med att förklara den andra möjligheten till att förbättra räntabiliteten är att minska till-
gångarna. Ett nyckeltal som passar in här är den så kallade kapitalomsättningshastigheten 
som visar hur effektivt organisationen utnyttjar sina resurser 

Andersson et al. (2004) framhäver två finansiella nyckeltal som de menar är av störst bety-
delse. Det handlar om den kortsiktiga betalningsförmågan och den långsiktiga betalnings-
förmågan. Betalningsförmågan på kort sikt benämns kassalikviditet och är ett mått på hur 
väl en organisation kan betala tillbaka sina kortfristiga skulder. I detta mått sätter man om-
sättningstillgångarna exklusive varulager i relation till de kortfristiga skulderna. Detta mått 
bör vara 100 %. Betalningsförmågan på lång sikt benämns soliditet och uttrycker hur pass 
bra en organisation kan hantera eventuella nedgångar. Soliditeten ökar när desto mer av 
kapitalet är finansierat med eget kapital. Ett eget kapital innebär mindre risk än ett lånat ka-
pital och då ökar därmed möjligheterna att överleva ekonomiska kriser. Andersson et al. 
(2004) menar att en önskvärd soliditet ligger på 50 %. Nyckeltalet utformas genom att sätta 
det egna kapitalet i relation till det totala kapitalet.  

4.5.2 Icke-finansiella mått  

Ax et al. (2005) nämner kundtillfredsställelse som ett exempel på ett icke-finansiellt mått 
och det finns ett flertal sätt att mäta det. Ett sätt är att utifrån en skala låta ett urval av kun-
derna berätta hur pass nöjda de är med produkterna/tjänsterna. I en mer detaljerad under-
sökning kan man fråga om tillfredsställelsen gällande flera olika aspekter av produkter-
na/tjänsterna, en sådan aspekt kan exempelvis vara service. Ax et al. (2005) menar att det 
finns flera intressanta mått när det kommer till kunderna. De flesta organisationer strävar 
efter att locka fler och fler kunder och ett relevant mått blir då att sätta antalet nya kunder i 
relation till totalt antal kunder. Ett liknande mått är att räkna ut hur stor del av försäljning-
en som har gått till nya kunder. Kvalitén på produkterna/tjänsterna är också intressant att 
mäta menar Ax et al. (2005). Detta kan göras genom att relatera antalet klagomål till det to-
tala antalet kunder.  

Medarbetartillfredsställelse är ännu ett viktigt icke-finansiellt mått enligt Ax et al. (2005). 
Måttet är av stor relevans då personalen utgör en mycket viktig intressentgrupp som orga-
nisationer bör ta hänsyn till. Även i detta fall kan en mätskala användas för att se hur stor 
medarbetartillfredsställelsen är. När det kommer till medarbetarna kan det ibland vara aktu-
ellt att se hur stor personalomsättningen är.  

4.6 Budget och budgetering 

Begreppen budget och budgetering för tankarna till en återkommande process i vilken före-
tag och organisationer planerar utfallet av en framtida periods händelser i finansiella termer 
(Ax et al., 2005). Ax et al. (2005) definierar begreppet budget som följer: ”En budget uttrycker 
förväntningar och åtaganden för en organisation, om ekonomiska konsekvenser för en kommande period 
(Ax et al., 2005, s. 317)” och begreppet budgetering som: ”Budgetering är en metod för ekonomisk 
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styrning vilken innebär uppställande och användande av budgetar (Ax et al., 2005, s. 318)”. En bud-
get kan löpa över olika långa tidsperioder. Givetvis varierar detta från organisation till or-
ganisation men tidsperioder varierar också inom en organisation beroende på vilken form 
av planering det är. Ax et al. (2005) menar att strategisk planering ofta löper över tre eller 
fler år medan operativ planering som handlar om att planera aktiviteter rör sig i perioder 
som den kommande månaden eller en enskild order. Budgetering brukar av de flesta place-
ras under taktisk planering. Taktisk planering löper vanligtvis över räkenskapsår och har till 
uppgift att implementera strategin ut i verksamheten.  

Syftena med att budgetera kan vara många. Enligt Merchant och Van der Stede (2007) har 
en organisation i huvudsak fyra syften med att budgetera. Dessa är att planera, att koordi-
nera, att underlätta ledningens översikt av organisationen och att motivera. Ax et al. (2005) 
och Greve (2009) nämner utöver de ovan fler syften såsom prognostisering, samordning, 
uppföljning, målsättning och kommunikation med flera som alla viktiga ingredienser i bud-
getarbetet. Viktigt att förstå är att det skiljer mellan organisationer vad som ligger bakom 
behovet av att budgetera.  

Merchant och Van der Stede (2007) går djupare i syftena och beskriver organisatoriska för-
delar som kommer av att budgetera. Människor överlag tenderar att sjunka in i tillsynes vik-
tiga problem men ofta med en alltför kortsiktig agenda. Genom budgetering uppmanas de 
att tänka långsiktigt och planera för framtiden. En budget innefattar också, i viss mening, 
beslutsfattande i förväg. Budgeteraren tvingas tänka igenom och allokera resurser i förväg 
vilket bidrar till en bättre förståelse för organisationen och dess styrkor och svagheter. 
Budgetprocessen innebär vidare att enheter måste byta information med varandra vilket 
Merchant och Van der Stede (2007) menar bidrar till att öka samordningen mellan enheter-
na mot samma övergripande mål samt att kommunikationen både vertikalt som horisontellt 
inom organisationen ökar. Genom att budgetprocessen också innehåller en utvärderande 
del där det planerade utfallet ställs mot det faktiska utfallet agerar budgeten som en motive-
rande faktor. Det innebär att budgeten är ett verktyg för att mäta prestationen både på en-
het som på organisationsnivå.  

4.6.1 Olika typer av budgetar 

Det finns enligt Ax et al. (2005) i huvudsak tre övergripande budgetar: resultatbudget, likvi-
ditetsbudget och budgeterad balansräkning. Resultatbudgeten är en sammanställning av or-
ganisationens planerade intäkter minus kostnader under en period och visar således det 
planerade resultatet. Ofta är intäkterna och kostnaderna uppdelade i olika ansvarsområden 
såsom försäljning, marknadsföring och personal. Dessa ansvarsområden kräver i sin tur 
delbudgetar där intäkter och kostnader som härrör till respektive område budgeteras. Där-
med är organisationens resultatbudget egentligen en sammanställning av de olika enheter-
nas resultatbudgetar och kostnadsbudgetar. Ax et al. (2005) menar att processen att ta fram 
likviditetsbudgeten är den samma. Skillnaden är den att i likviditetsbudgeten görs istället 
bedömningar för in- och utbetalningar. Eftersom en intäkt inte alltid uppstår samtidigt som 
inbetalningen kan det behöva göras vissa justeringar gentemot det budgeterade i resultat-
budgeten för så kallat arbetande kapital.  

Den budgeterade balansräkningen är enligt Ax et al. (2005) de tillgångar, skulder och eget 
kapital som organisationen förväntas ha vid en viss tidpunkt i framtiden. För att upprätta 
denna krävs en tidigare balansräkning samt uppgifter från resultatbudget och likviditets-
budget för den perioden som sträcker sig emellan den tidigare balansräkningen och den 
tidpunkten i framtiden som den budgeterade balansräkningen gäller för. Som i de andra fal-
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len består ofta organisationens budgeterade balansräkning av delbudgetar gjorda på lägre 
nivå i organisationen. 

4.6.2 Budgetprocessen 

Budgetprocessen består enligt Ax et al. (2005) av två steg: budgetuppställande och budget-
uppföljande. Budgetuppställandet kan skilja mycket mellan organisationer men det är vanli-
gen tre grundläggande metoder som nämns: uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden 
och den iterativa metoden. Uppbyggnadsmetoden innebär enligt Ax et al. (2005) att hu-
vudbudgetarna byggs upp underifrån av delbudgetar. Ledningen lämnar förutsättningar för 
budgetarbetet vilket omfattar organisationens strategiska inriktning, en omvärldsanalys och 
ledningens målsättningar för verksamheten under nästa period. Budgeteraren som upprät-
tar en delbudget tar in dessa tankar och för en dialog inom sin enhet vari kommande peri-
ods verksamhet diskuteras. Delbudgeten lämnas sedan uppåt för att slås ihop med andra 
delbudgetar till en huvudbudget. 

Budgetuppställande 

Ax et al. (2005) menar att ledstjärnorna i uppbyggnadsmetoden är engagemang och kreati-
vitet. Merchant och Van der Stede (2007) menar att genom att personalen engageras i pro-
cessen skapas det motivation att rätta sig efter de ramar som budgeten ställer upp. Vidare 
brukar samarbetet inom den avdelning som budgeten gäller för att öka. Till nackdelarna 
med denna metod hör att den är tidskrävande samt att samarbetet och informationsutbytet 
mellan avdelningar ofta blir lidande.  

Nedbrytningsmetoden är motsatsen till uppbyggnadsmetoden. Nedbrytningsmetoden in-
nebär att ledningen startar processen genom att ställa upp en huvudbudget som baseras på 
den strategiska inriktningen, en omvärldsanalys och olika målsättningar (Ax et al., 2005). 
Huvudbudgeten agerar sedan som ramverk för de delbudgetar som tas fram på lägre nivå i 
organisationen. Ax et al. (2005) menar att en fördel med denna metod är att budgeteringen 
utgår från hela organisationen. Det vill säga att delbudgetarna som tas fram kommer att 
vara gjorda i organisationen som helhets bästa. Nackdelar är att nedbrytningsmetoden inte 
ger mycket utrymme för medarbetarnas idéer vilket kan sänka motivationen. 

Den iterativa metoden är den metod som är vanligast i praktiken (Ax et al., 2005). Denna 
metod är en blandning av de två tidigare metoderna. Det vill säga att ”budgetarbetet är en upp-
repande process där ledningens överordnade mål möter de förutsättningar som arbetats fram på underord-
nade enheter” (Ax et al., 2005, s.389). Den iterativa metoden baserar mycket av budgetproces-
sen på diskussion och kommunikation mellan ledning och avdelningar. Med diskussion 
som utgångspunkt sker sedan löpande förändringar av både mål som förutsättningar. Den 
iterativa metoden är en blandning av uppbyggnadsmetoden och nedbrytningsmetoden vil-
ket innebär att den har för- och nackdelar från båda de andra metoderna.   

Budgetuppföljning 

Det andra steget i budgetprocessen är budgetuppföljning. Enligt Ax et al. (2005) så innebär 
budgetuppföljning att sätta de budgeterade värdena i relation till de verkliga värdena. Skill-
naden mellan dessa värden brukar kallas för avvikelse. Budgetuppföljningen kan, beroende 
på vad organisationen har för avsikt med budgeteringen, ha olika syften. Dessa är att stå 
som underlag för framtida budgetar, som avvikelseanalys för åtgärder av problem, att ut-
kräva avvikelseansvar så att någon tar hand om problemet, som information till diskussion 
rörande verksamheten och att vara stötestenen i ett belöningssystem.  
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De ovan nämnda syftena är i mångt och mycket olika former av beräkningar där informat-
ionen sänds till de ansvariga. Men Merchant och Van der Stede (2007) anser att den viktig-
aste beståndsdelen i budgetuppföljningen är den kommunikation och diskussion som upp-
följningen ger upphov till. Kommunikationen baseras på avvikelsedata men tar också in 
annan information för att i bästa möjliga mån producera en givande diskussion som avgör 
hur ansvariga ska agera.  

4.6.3 Kritik 

Det framförs även en del kritik mot budgeten. Bland annat så menar Lindvall (2001) att det 
i budgetprocessen fokuseras för mycket på planering (att sätta mål) istället för att följa upp 
om målet blivit uppfyllt. Det kan till exempel innebära att en organisation får för många 
mål att uppfylla. Denna kritik är dock inte riktad direkt mot budgeten som verktyg utan 
mot det sätt som budgeten används på. Vidare menar Johnson och Kaplan (1987) att den 
fokus som budgeten fäster vid redovisningssiffror kan göra att organisationen får svårt att 
styra mot framtiden då redovisningen behandlar historiska data.  

I takt med att affärssystem ger upphov till ökade möjligheter att få tag i information krävs 
det verktyg att synliggöra den väsentliga informationen både för planering samt för upp-
följning. Lindvall (2001) lyfter fram det balanserade styrkortet som ett alternativ eller kom-
plement till budgeten och andra mer traditionella ekonomistyrningsverktyg. Det balanse-
rade styrkortet fokuserar både på organisationens mål och på vägen dit genom att belysa de 
samband som råder för att uppnå ekonomisk framgång.  

4.7 Det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet presenterades första gången 1992 av Kaplan och Norton i tid-
skriften Harvard Business Review (Lindvall, 2001). Verktyget går ut på att styra verksam-
heten i riktning mot strategin (Greve, 2009). Det mest grundläggande i metoden är att en 
organisation inte bara ska styras med hjälp av ett finansiellt perspektiv utan ska beakta även 
andra faktorer som kan tänkas ha inverkan på en organisations framgång (Greve, 2009). 
Som Kaplan och Norton (2005) beskriver så bestod modellen initialt av fyra perspektiv. På 
engelska är dessa ”financial perspective”, ”customer perspective”, ”internal business perspective” och 
”innovation and learning perspective”. Över tid har dessa namn kommit att justeras något med 
det är av mindre betydelse då innebörden fortfarande är den samma (Olve & Sjöstrand, 
2006). På svenska är namnen på de fyra perspektiven ”det finansiella perspektivet”, ”kund-
perspektivet”, ”processperspektivet” och ”lärande- och utvecklingsperspektivet” (se figur 
4-2) (Kaplan & Norton, 1999).   

Innan en djupare genomgång av respektive perspektiv är det av intresse att förstå hur per-
spektiven hänger ihop. Olve och Sjöstrand (2006) menar att det balanserade styrkortet ef-
tersträvar att ge en komplett bild av organisationen. Till att börja med består det av en tids-
dimension där det förstås att exempelvis dagens lönsamhetssiffror till stora delar är en kon-
sekvens av vad som gjordes under förra kvartalet eller till och med under förra året och att 
investeringar idag i exempelvis utbildning borde ha en effekt i nästa års sammanräkning. 
Olve, Petri, Roy och Roy (2003) menar att det balanserade styrkortet tar in att en verksam-
het är beroende av både interna och externa faktorer och att en åtgärd som får en positiv 
effekt ibland de interna processerna inte alltid korrelerar med den externa uppfattningen av 
samma åtgärd. Slutligen är det balanserade styrkortet en orsak och verkan samband där en 
viktig aspekt är att reflektera över hur starka sammanlänkningarna mellan de olika perspek-
tiven och mellan individuella mått är. Greve (2009) beskriver orsak och verkan sambandet 
med att det balanserade styrkortet innehåller både drivande mått och utfallsmått. De dri-
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vande måtten är mått som mäter orsaksfaktorer exempelvis hur väl organisationen klarat av 
att förändra de faktorer som skapar framgång medan utfallsmåtten mäter hur väl resultatet 
av strategin blev det vill säga är det faktiska utfallet i nivå med det förväntade utfallet?  

Olve och Sjöstrand (2006) beskriver vidare logiken bakom hur perspektiven interagerar i 
tre steg. För att en organisation ska lyckas finansiellt så måste kundernas behov tillfredsstäl-
las så att de köper produkterna eller tjänsterna som organisationen tillhandahåller. För att 
kunderna skall bli tillfredsställda så måste de interna processerna vara effektiva så att pro-
dukter och tjänster passar kundernas behov. Till sist, för att förbättra de interna processer-
na behöver organisationen lära och utveckla sig självt för att möta framtidens krav.  

4.7.1 De fyra perspektiven 

Kaplan och Norton (1999) beskriver det balanserade styrkortet som en intention att knyta 
finansiella målsättningar till organisationens strategi. En strategi är organisationens långsik-
tiga riktning så de styrtal som används i det finansiella perspektivet ska således vara långsiktiga. 
Ett vanligt exempel på finansiellt styrtal är avkastning på arbetande kapital (Greve, 2009). 
Vidare diskuterar Kaplan och Norton (1999) att det är det viktigt att koppla styrningen till 
organisationens nuvarande situation vad gäller dess livscykel. En tillväxtorganisation kräver 
annorlunda styrning än vad en mogen organisation gör. I en tillväxtorganisation är det vik-
tigt med omsättningsökning och att se var den ökningen sker exempelvis hos nya kunder 
och produkter samt att mäta hur stora investeringar i till exempel FoU det görs medan det i 
en mogen organisation är viktigare att fokusera på kunders och produkters lönsamhet och 
olika nyckeltal på utnyttjandet av det investerade kapitalet. Gemensamt för samtliga per-
spektiv och styrtal menar Kaplan och Norton (1999) är att det inte finns någon mall för 
vilka styrtal som ska användas. Det är upp till varje unik strategi att utgöra basen för det ba-
lanserade styrkortet och därmed de styrtal som används. 

I Kaplan (2001) presenteras kundperspektivet som ett tudelat perspektiv. För det första ska 
organisationens prestation mätas med utfallsmått av typen marknadsandel eller andel nya 
kunder. För det andra ska denna prestations kvalité eller hur väl organisationen skapar 
värde för sina kunder mätas. Ett annat sätt att beskriva samma sak använder sig Kaplan och 
Norton (1999) av och menar att det i kundperspektivet handlar om att mäta kundernas be-
hov och med styrtal relaterade till kundernas behov styra organisationen. Hur måtten ska 
formuleras beror på organisationens vision och strategi och det centrala är att strategin 
omvandlas till mätbara styrtal. Lindvall (2001) diskuterar kundmått och menar att organisat-
ionerna ofta uttrycker kundens tillfredställelse på olika sätt till exempel genom att ”över-
träffa kundens förväntan” eller uppnå ”nöjda kunder”. För att göra dessa uttryck mätbara 
föreslår Lindvall (2001) styrtal som leveranssäkerhet och kundens kvalitetsuppfattningar, 
både vad gäller bemötande av personal och tjänsten i sig, som relevanta. Greve (2009) 
stämmer in i kvalitetstanken och anser att sådant kan mätas med andelen reklamationer i 
förhållande till totala antalet leveranser. Andra kundmått som är av intresse kan vara kund-
rekrytering och leveranspunktlighet. Kaplan och Norton (1999) föreslår kundmått såsom 
kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och kundlönsamhet. 

Enligt Kaplan och Norton (1999) ska det i processperspektivet identifieras vilka processer som 
har störst betydelse för att uppnå kundmålen och uppnå de finansiella målen. Det gäller 
med andra ord att finna och koncentrera sig på de processer som är nödvändiga för att de 
nämnda målen ska bli uppfyllda. Vanligt är att ledningen för organisationer skissar fram en 
fullständig intern förädlingskedja som börjar med identifikation av framtida kunders behov 
(innovationsprocessen), fortsätter med generation av nutida kunders behov (supplyproces-
sen) och avslutas med de tjänster och produkter som utökar värdet av den sålda produkten 
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eller tjänsten (eftermarknadsprocessen). Enligt Greve (2009) är det många organisationer 
som strävar efter att korta ned ledtider och Lindvall (2001) fyller i med mått som time-to-
market och time-to-customer som viktiga styrtal. Utöver tid så är det relevant att också 
mäta processers kvalité och kostnad.  Beroende på vad som önskas av kunden kan det vara 
väsentligt att väga in varumärkesvård och köpupplevelse bland de interna processerna och 
mäta även emot de styrtalen (Kaplan & Norton, 1999).  

 

 

Figur 4-2 Det balanserade styrkortet (Kaplan, 2001, s.355) 

I lärande- och utvecklingsperspektivet fastställs de målsättningar som ska gälla för medarbetare 
och informationssystemets prestanda så att de kan stödja de ambitiösa målsättningar som 
finns i de andra tre perspektiven (Kaplan & Norton, 1999). Kaplan och Norton (1999) ut-
vecklar sitt resonemang med att investeringar i detta perspektiv är långsiktiga och stämmer 
väl överens med en organisations strategiskt långsiktiga riktning. Personalmål som är van-
ligt förekommande är personaltillfredsställelse, personallojalitet och personalens produkti-
vitet. Alla dessa styrtal strävar efter att öka medarbetares motivation till att arbeta och lära 
samtidigt som de visar hur organisationen vill att personalen ska arbeta. Vidare är dessa 
styrtal exempel på utfallsmått men det finns också styrtal för drivande mått såsom utbild-
ningskostnad per anställd eller utbildningsdagar per anställd (Greve, 2009).   

4.7.2 Att konstruera ett balanserat styrkort 

De exempel på styrtal som tagits upp ovan är generella och det är upp till varje organisation 
för sig att utveckla anpassade styrtal. I figur 4-2 har Kaplan skisserat det balanserade styr-
kortet. Till de olika perspektiven hör det en medföljande fråga. Enligt Kaplan och Norton 
(1999) är det dessa frågor som ska besvaras och utefter de svaren sedan utveckla styrtal. 
Olve et al. (2003) menar att det balanserade styrkortet beskriver den affärslogik, det orsak 
och verkan samband, som ligger till grund för organisationen. I sin enklaste form kan ett 
balanserat styrkort se ut som följer: ”Om vi är rätt bemannade (utvecklingsperspektivet) och dessa 
gör rätt saker (processperspektivet) så kommer våra kunder att bli nöjda (kundperspektivet) och då kom-
mer vi att kunna upprätthålla och utveckla vår affärsverksamhet (finansiella perspektivet)” (Olve et al., 
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2003, s.29). Affärslogiken måste inte följa någon speciell väg igenom styrkortet, vilket pilar-
na i figur 4-2 visar, utan det är den individuella organisationens affärslogik som avgör.  

Organisationer tenderar att vara mer komplexa än i det exempel som Olve et al. (2003) tar 
upp ovan. Det kan därför vara på sin plats att, för att förenkla, förklara affärslogiken i en 
strategikarta (se figur 4-3). En strategikarta är en visualisering av hur organisationen går till 
väga för att skapa värde (Kaplan & Norton, 2004). En strategikarta är också, enligt Olve et 
al. (2003), första steget i att ta fram ett balanserat styrkort. Strategikartans syfte är att identi-
fiera några viktiga strategiska mål inom varje perspektiv. Dessa mål länkas sedan i form av 
sambandskedjor i kartan. De strategiska målen går även under benämningen framgångsfak-
torer. I arbetet med det balanserade styrkortet gäller det att knyta ett eller flera styrtal eller 
prestationsmått till varje sådan framgångsfaktor. Olve et al. (2003) tar upp ”öka anställdas 
kompetens” som ett tydligt exempel på en framgångsfaktor i lärande- och utvecklingsper-
spektivet. Ett styrtal att knyta an till den målsättningen kan vara antal utbildningstimmar 
och målet x antal utbildningstimmar. På detta sätt används den strategiska kartans olika 
framgångsfaktorer för att utveckla ett balanserat styrkort med en klar och tydlig koppling 
till organisationens strategi och övergripande mål.  

Olve et al. (2003) menar att styrkortet måste förankras hos majoriteten av de anställda och 
förstås för att mätning och uppföljning av styrtalen inte ska upplevas som en meningslös ri-
tual eller en börda. Där spelar den strategiska kartan en stor roll därför att den visualiserar 
logiken bakom styrkortet, det vill säga varför måtten i styrkortet överhuvudtaget existerar 
(Olve et al. 2003). 

 

Figur 4-3 En strategikarta (Olve et al., 2003, s.31) 

Figur 4-3 är en strategikarta som visar framgångsfaktorer för en hypotetisk organisation. 
Enligt Olve et al. (2003) illustreras den omnämnda affärslogiken av pilarna i figuren. Till 
exempel beskriver figuren hur en ökad kundfokus i processperspektivet (orsak) hänger 
ihop med mer tillfredsställda kunder i kundperspektivet (verkan). Vidare beskriver figuren, 
genom återkopplingspilen mellan det finansiella perspektivet och utvecklingsperspektivet, 
hur organisationen genom starkare finanser kan fortsätta att investera i organisationen, det 
vill säga i utveckling av anställda, ny teknik och organisationen självt.  

I figur 4-4 illustreras hur strategikartans framgångsfaktorer (i figur 4-4 kritiska framgångs-
faktorer (KFF)) är länkade till det balanserade styrkortet (Olve et al., 2003). Till varje fram-
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gångsfaktor tas det fram ett eller flera mått (styrtal) och ett eller flera mål samt en hand-
lingsplan för hur organisationen ska gå till väga för att uppnå målet/n. 

 

 

Figur 4-4 Det balanserade styrkortet och strategikartan (Olve et al., 2003, 
s.168) 

4.7.3 Informationssystem 

Olve et al. (2003) påpekar att det är av stor vikt att organisationen har någon form av IT-
stöd för det balanserade styrkortet. Kontinuerlig uppdatering med aktuell och relevant in-
formation är avgörande för hur väl styrkortet fungerar. Utan sådan information förlorar 
styrkortet vikt vid strategiska diskussioner och lärprocesser. En viktig fråga för organisat-
ionen blir då vilka rutiner och system som ska utgöra grunden för informationsinsamlandet 
och kommunikationen av prestationsmätningen till rätt personer. Olve et al. (2003) menar 
att det finns både enkla system där inmatning av informationen sker manuellt som det finns 
komplicerade datorlösningar där informationen samlas in automatiskt. Viktigt är att den 
valda lösningen passar organisationen.  

4.7.4 Balanserat styrkort i ideella föreningar 

I inledningen till denna studie argumenterades det i avsnitt 1.2 för att graden av måluppfyl-
lelse är svårare att mäta då målet med organisationen är ideellt samt att kongruenta surrogat 
mycket väl kan underlätta den ekonomiska mätningen och styrningen av en sådan organi-
sation. Kaplan (2001) menar att ideella föreningar i många fall, istället för att mäta hur väl 
det ideella målet blivit uppfyllt, mäter hur väl olika interna program och initiativ blivit ut-
förda. Detta val är ofta en konsekvens av svårigheterna med att mäta utfallet av ett ideellt 
mål. Vidare anser Kaplan (2001) att ideella föreningar i allmänhet har svårt att hålla en sta-
dig fokus på det som de finns till för att göra. Det är i många fall så att ideella föreningar 
försöker att göra allting för alla hela tiden. Detta utan en grundlig genomgång av det nya 
och om det verkligen faller inom ramen för organisationens mål och strategi, passar dess 
kärnkompetenser eller om det finns någon annan som gör eller kan göra det bättre än dem. 
Det är, precis som för ett företag, så att en ideell förening har begränsade resurser och 
därmed måste rikta sina resurser på det som de är bäst på. Att försöka göra allt för alla 
skapar ineffektivitet. I dessa problem ovan menar Kaplan (2001) att det balanserade styr-
kortet, med sin kvantifiering av strategin, underlättar prestationsmätning och preciserar den 
otydlighet som kan uppstå med ett ideellt mål rörande hur målet ska bli uppfyllt.  
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I figur 4-4 har Kaplan (2001) skisserat en övergripande bild över hur ett balanserat styrkort 
i en ideell förening kan vara konstruerat. Vid studier av flertalet organisationer har det visat 
sig att den ursprungliga arkitekturen för styrkortet med det finansiella perspektivet överst 
inte riktigt passar in i en ideell förening (Kaplan, 2001). Den grundläggande finansiella 
kopplingen mellan organisationen och dess ägare är inte synlig på samma sätt, i en ideell 
förening, som i ett företag. Därför är det vanligt menar Kaplan (2001) att ideella föreningar, 
ovanför kundperspektivet, placerar sitt ideella mål. Det är också vanligt att ideella förening-
ar arrangerar om perspektiven så att kundperspektivet hamnar överst efter målet och att 
det finansiella perspektivet placeras på någon annan position än dess ursprungliga. Sådana 
förändringar är fullt i linje med vad det balanserade styrkortet finns till för.  

 

Figur 4-5 Det balanserade styrkortet för den ideella sektorn (Kaplan, 2001, 
s.361) 

Det balanserade styrkortet är både ett ekonomistyrningsverktyg för att styra mot organisat-
ionens strategi som det är en beskrivning av organisationens strategi. Om målet som strate-
gin ska styra mot går ut på något annat än avkastning så är det naturligt att det finansiella 
perspektivet får flytta på sig. Olve et al. (2003) argumenterar på samma linje och menar att 
organisationer utan vinstintresse såsom ideella föreningar även byter namn på perspektiven. 
Bland annat är det brukligt för ett universitet att byta namn på det finansiella perspektivet 
till exempelvis huvudmannaperspektivet för att poängtera att det primära målet inte är av 
finansiell art. 

Utöver de justeringar som hittills nämnts så menar Olve et al. (2003) att ideella föreningar 
behöver tolka perspektiven något annorlunda gentemot det ursprungliga styrkortet. Det fi-
nansiella perspektivet är ägarens perspektiv och ska således visa hur organisationen tillgo-
doser de behov som leder till att ägarens mål blir uppfyllt. När detta mål inte är finansiellt 
så bör perspektivet innehålla aktiviteter som är riktade mot det målet. Därmed inte sagt att 
styrtalen inte kan vara av ekonomisk art men tolkningen av perspektivet ska inte vara finan-
siellt. Vidare menar Olve et al. (2003) att kundperspektivet också bör tolkas annorlunda. 
Detta perspektiv ska visa hur framgångsrik organisationen är att nå och samverka med sina 
kontakter i samhället. Utöver kunden, som företaget har, så behöver ideella föreningar ofta 
hantera andra kontakter som spelar lika stor roll för att målet ska uppfyllas. De andra två 
perspektiven kräver ingen större förändring då alla organisationer kräver effektiva interna 
processer, introduktion av ny teknik och kompetent personal för att överleva.  
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5 Analys 

5.1 Inledande analytisk översikt  

De empiriska data som studien utgår från kommer nedan att analyseras med hjälp av den 
teoretiska referensramen. Följande analytiska frågeställningar kommer till en början att vara 
i fokus: Vilka typer av ekonomistyrning är en del av F&S verksamhet? Hur väl utnyttjar 
F&S potentialen i ekonomistyrningsverktygen? Malmi och Browns (2008) holistiska eko-
nomistyrningssyn som presenterades i avsnitt 4.2 kommer vara det ramverk som strukture-
rar de jämförelser mellan empiri och teori denna studie ämnar göra. Givetvis berör analysen 
enbart de delar av ekonomistyrningen som kommit upp i empirin vilket gör att några kom-
ponenter av det generella ekonomistyrningssystem som illustreras i figur 4-1 faller bort. I 
en andra del av analysen går studien vidare med att identifiera möjligheter till utveckling av 
ekonomistyrningen i F&S. En frågeställning i fokus i denna del är: Finns det förutsättningar 
att stärka ekonomistyrningen i F&S?  

5.2 Ekonomistyrning med kultur i F&S 

5.2.1 Värderingsbaserad styrning 

Som Merchant och van der Stede (2007) resonerar kan kulturer grundas i flera olika fak-
torer såsom delade traditioner, normer, ideologier, attityder och värden. I F&S fall är upp-
fattningen om att funktionärerna har ungefär samma slags attityder och värderingar. Funkt-
ionärerna är glada och positiva människor som trivs ihop med andra trevliga människor, de 
har ett behov av att fylla en funktion och att känna sig betydelsefulla och viktiga. Kulturen 
grundas även i att alla är välkomna, vem man än är. Att ha dessa gemensamma attityder och 
värderingar skapar en god förutsättning för att kunna utnyttja fördelarna med kulturell 
styrning. Sådan styrning klassificeras, enligt Malmi och Brown (2008), som värderingsbase-
rad styrning. 

Merchant och van der Stede (2007) menar att styrning med kultur fungerar bättre än att 
upprätta skriftliga kontrakt och detta beror på den moraliska och sociala pressen. Detta re-
sonemang kan appliceras på F&S kultur, på grund av den starka gemenskapen och samhö-
righeten som funktionärerna känner, leder detta till att de agerar utifrån föreningens bästa 
utan att reflektera över det. F&S värderingar är starkt kopplat till målet och visionen. Att få 
så många som möjligt att träna och att skapa rörelseglädje har således en stark koppling till 
de olika värderingarna som bland annat säger att träningen ska vara lustfylld utan pekpin-
nar. Att funktionärerna trivs så bra på F&S genom den familjära känslan som finns, smittar 
sedan av sig till motionärerna. När funktionärerna är glada och positiva syns detta utåt och 
motionärerna tar i sin tur del av den känslan. När motionärerna visar sin uppskattning och 
glädje fungerar detta som bekräftelse för funktionärerna, de känner sig viktiga och att de 
fyller en funktion. Denna uppskattning blir då en motivation till att stanna kvar i förening-
en. Funktionärerna agerar alltså i föreningens bästa intresse utan att vara medvetna om det.  

Funktionärernas uppgift är inte endast att sprida glädje till motionärerna utan de har även 
en viktig roll när det kommer till renhållning av duschar och toaletter. Den kulturella styr-
ningen spelar här en avgörande roll då funktionärerna känner en social press. Att strunta i 
städsysslorna vill de inte göra framför sina vänners ögon. Att funktionärerna känner av en 
social press att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt är en bra förutsättning för att 
den kulturella styrningen ska fungera effektivt.  
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5.2.2 Formandet av organisationskulturen 

Enligt Merchant och van der Stede (2007) finns det olika sätt för ledningar i organisationer 
att skapa och forma organisationskulturer. De två viktigaste metoderna är uppförandekoder 
samt gruppbelöningar. Uppförandekoderna är dokument där organisationens värderingar 
och beskrivning om hur organisationen ska fungera står skrivet. F&S har ”den svarta boken” 
där värderingarna står skrivna och som delas ut till alla som är aktiva i föreningen, denna 
bok saknar dock större betydelse. Uppfattningen är att funktionärerna automatiskt redan 
från början har dessa värderingar och att det är därför de har valt att engagera sig i F&S. 
Värderingarna handlar om sådana saker som att ha kul, lustfylld träning, ha en avslappnad 
attityd kring mat, dryck och träning samt att alla ska vara välkomna precis som de är. 
Denna typ av värderingar är svåra att ”lära” någon, antingen tycker man att det är kul eller 
så gör man det inte helt enkelt. Den andra metoden för att forma en organisationskultur är, 
enligt Merchant och van der Stede (2007), gruppbelöningar. Dessa belöningar som är grun-
dade på kollektiva utföranden är inget som F&S använder sig av. Uppfattningen är att detta 
skulle vara svårt. Dels på grund av att de arbetar ideellt och det är inte meningen att de ska 
få belöning, samt att det skulle vara svårt att koppla den belöningen till F&S mål och vis-
ion. Det är svårt att mäta hur en funktionär gör så att fler tränar på F&S eller hur denne gör 
motionärerna glada.  

Andra metoder för att forma organisationskulturer, som behandlas av Merchant och van 
der Stede, är bland annat att genom utformningen av byggnaden och dess interiör ge ett 
synligt uttryck för kulturen. Även Malmi och Brown (2008) behandlar detta i sina resone-
mang om symbolbaserad styrning, organisationen ger uttryck för kulturen på ett synligt sätt 
genom exempelvis designen av byggnaden och arbetsplatsen och klädkoder. Detta är en 
styrning som F&S i bred utsträckning har använt sig av. För det första är planlösningen i 
lokalerna väl planerad för att det ska finnas utrymme för motionärerna och likväl funktion-
ärerna att socialisera med varandra. I gymmet finns det bord där man kan stå och prata vid 
och likaså utanför jympasalarna där motionärerna står och väntar på passen. Att umgås och 
att ha det trevligt i samband med träningen är en vital del av F&S kultur. För det andra så 
har funktionärerna inga egna ingångar till jympasalarna eller egna omklädningsrum och det 
skapar ett ökat interagerande med motionärerna. Således blir det en informell och jämlik 
atmosfär vilket också är viktigt för F&S.  

Vidare beskriver Merchant och van der Stede (2007) en metod som handlar om att behålla 
sina anställda länge. Detta skapar en stabilitet vilket i sin tur leder till ett homogent perspek-
tiv i organisationen. I F&S finns ett stort antal funktionärer som har varit engagerade i för-
eningen under en väldigt lång tid, detta är då positivt för de har då socialiserats in i organi-
sationens värderingar och sätt att göra saker och ting på. Ett annat sätt att forma organisat-
ionskultur är att ledningen i organisationen är utgångspunkten. Merchant och van der Stede 
(2007) menar att de måste agera förebilder och de måste leva upp till den kulturen som de 
själva försöker skapa. Att säga en sak och sedan göra en annan är inte framgångsrikt i for-
mandet av en organisationskultur. I F&S lever ledningen värderingarna och ett av sätten 
som detta tas i uttryck är den informella klädseln. Genom den informella klädseln visar de 
att de har en avslappnad attityd, de skapar närhet till motionärerna och det blir en jämlik 
atmosfär. Alla dessa metoder som F&S har utnyttjat för att forma F&S kultur är goda för-
utsättningar för att den kulturella styrningen ska fungera så bra som möjligt.  

Den största möjligheten till att skapa en stark organisationskultur är, enligt Merchant och 
van der Stede (2007), om den funnits med redan från början. Detta är en fördel som F&S 
har dragit nytta av. Redan från F&S start var kännetecknet för föreningen att den erbjuder 
lustfylld träning för alla med en informell och hemtrevlig atmosfär. Aldrig har F&S exem-
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pelvis förknippats med fitness, strikt kost och utseendefixering. Att ha en sådan stark kultur 
kan också vara en nackdel då det blir svårt att ändra den vid behov.  

Vid en djupare reflektion över F&S kulturella styrning fastslås att den fungerar tillfredsstäl-
lande. När funktionärerna genom sin gemenskap och sammanhållning förmedlar glädje till 
motionärer, leder detta i sin tur att fler och fler kommer och tränar på F&S.  

Det går inte att undgå att ledningen är duktig på att förmedla de värderingar och budskap 
föreningen står för, dock ställs frågan hur pass stor betydelse själva ledningen har när det 
kommer till kulturen och upprätthållande av värderingarna. Alla tillfrågade funktionärer ta-
lade om vikten av de andra funktionärerna och motionärerna som drivande faktorer till att 
de ville vara aktiva i föreningen. Umgänget med de trevliga och glada funktionärerna och 
uppskattningen från motionärerna är således viktiga motivationsfaktorer och fungerar per 
automatik. Det är det vardagliga som har betydelse, men ledningen i föreningen har upp-
fattningen om att en stor del av motivationen ligger i de fester och aktiviteter som F&S an-
ordnar. Dessa har dock bara nämnts av ett fåtal funktionärer, men självklart kan de hjälpa 
till att styrka gemenskapen. Den goda uppslutningen på evenemangen är ett bevis på sam-
manhållningen bland funktionärerna.  

5.3 Nyckeltal 

5.3.1 Nyckeltal för att mäta måluppfyllelse  

Nyckeltal grundar sig i olika mål enligt Ax et al. (2005), det vill säga både organisationens 
huvudmål men även mindre delmål. Målen som nyckeltalen grundar sig i kan både vara av 
finansiell och icke-finansiell karaktär. Andersson et al. (2004) menar att nyckeltalens största 
syfte är att fungera som uppföljning till den dagliga verksamheten. F&S mål är av icke-
finansiell karaktär, att få så många som möjligt att röra på sig, de använder ett nyckeltal och 
det är att räkna antalet medlemmar. Medlemsökning är således föreningens sätt att mäta 
måluppfyllelse och det sker kontinuerligt uppföljningar på detta.  

I medlemsantalet inkluderas alla medlemmar med alla olika typer av kort, allt från en-
månadskort till årskort. Måttet är bristfälligt då medlemsantalet inte säger något om hur 
mycket eller om medlemmen verkligen rör på sig och måttet har då inte tillräckligt stark 
koppling till målet. Det borde därför läggas mer fokus på det alternativa mått som saktelig-
en har börjat utnyttjas av verksamhetschefen. Detta alternativa mått är att räkna antalet trä-
ningstillfällen och det är ett steg i rätt riktning för att skapa kongruens mellan nyckeltal och 
mål. För att komplettera detta mått behövs mer information på medlemsnivå och således 
ett bättre och mer utförligt informationssystem. Det är väsentligt att ta reda på vem det är 
som köper kort, om det är en ny medlem eller om medlemmen tränat i ett flertal år. Det 
pågår en diskussion om F&S ska investera i ett nytt informationssystem, där den typen av 
information om medlemmarna som behandlas ovan, kan inhämtas. Detta är positivt och 
något som verkligen borde genomföras för att kunna mäta måluppfyllelse på ett mer kor-
rekt sätt. F&S kan redan inhämta information om vilka typer av kort det är som säljs, detta 
är en fördel då de strävar efter att få fler årskort sålda och då kan de på ett effektivt sätt 
följa upp detta.  

Vidare är kundtillfredsställelse, som Ax et al. (2005) belyser, ett intressant nyckeltal för just 
F&S då detta är essentiellt för att behålla de redan befintliga medlemmarna. Medlemsun-
dersökningar borde hållas på regelbunden basis för att hela tiden hålla sig uppdaterad hur 
medlemstillfredställelsen ser ut. Ett annat mått som också har behandlats av Ax et al. 
(2005) är att sätta antalet nya kunder i relation till det totala antalet kunder. F&S intresse 
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ligger då i att hålla denna procentsats hög men givet att antalet befintliga medlemmar stan-
nar kvar. Ax et al. (2005) belyser ännu ett viktigt icke-finansiellt mått värt se över och det är 
medarbetartillfredsställelse. Att se till att de anställda trivs på sin arbetsplats och att hålla 
personalomsättningen låg är något som är speciellt viktigt för F&S. Beroende på F&S 
starka kultur och identitet är det viktigt att de anställda är nöjda och vill stanna kvar för att 
skapa stabilitet i organisationen. Medarbetartillfredsställelsen är redan hög har det visat sig 
och kontinuerligt håller verksamhetschefen medarbetarsamtal för att följa upp hur de trivs i 
sin arbetssituation.  

5.3.2 Finansiella nyckeltal som surrogat till det icke-finansiella målet  

Verksamhetschefen är öppen till förslaget att använda sig av finansiella nyckeltal och såle-
des skapa finansiella surrogat för att uppnå målet. Ett finansiellt mål går hand i hand med 
att uppfylla deras icke-finansiella mål, en god ekonomi krävs för att investera i och vidare-
utveckla verksamheten för att tillfredsställa de existerande medlemmarna samt locka nya 
medlemmar. Andersson et al. (2004) talar om soliditet som ett mått på långsiktiga betal-
ningsförmågan. Detta mått har mindre betydelse för en organisation som F&S då de inte 
har ett lånat kapital överhuvudtaget. Det positiva med att inte ha något lånat kapital är att 
de slipper kapitalkostnaderna. Mer intressant blir då kassalikviditeten, även den behandlad 
av Andersson et al. (2004), och den mäter den kortsiktiga betalningsförmågan. Kassalikvidi-
teten mäter hur väl en organisation kan betala sina kortfristiga skulder. Detta mått är myck-
et viktigt för F&S för att då kunna följa upp om de kan betala sina leverantörer.  

Att undersöka om föreningens verksamhet är lönsam är intressant och Andersson et al. 
(2004) menar att då krävs det att vinsten sätts i relation med det egna kapitalet. Denna re-
lation kallas för räntabilitet på eget kapital. Det finns olika sätt att förbättra räntabiliteten 
och ett alternativ är att öka vinsten. Öka vinsten görs genom en ökning av intäkter eller ge-
nom en sänkning av kostnader. Ett lämpligt nyckeltal i detta sammanhang är den så kallade 
vinstmarginalen som visar vad organisationen tjänar per försäljningskrona. I nuläget görs 
ingen typ av lönsamhetsanalys i F&S, men med ledningens vilja och ökat fokus på att tänka 
mer som ett företag finns det goda förutsättningar att göra detta.  

Användandet av nyckeltal är enligt Malmi och Brown (2008) en del av cybernetisk styrning. 
Denna typ av process innebär flera steg såsom användandet av prestationsmål, mätning av 
utfallet, en variansanalys och därefter justering efter behov. Den cybernetiska styrningen 
fungerar då som en återkopplingscirkel. Vid exempelvis mätning av kassalikviditeten i F&S 
skulle det då ske en återkoppling till hur väl de kan betala sina leverantörer.   

5.4 Budgeten i F&S 

Merchant och Van der Stede (2007) nämner att en budget kan ha flera olika syften såsom 
planering, underlättande av ledningens översikt av organisationen och motivation. Ax et al. 
(2005) och Greve (2009) belyser ytterligare syften med budgeten och dessa är prognostise-
ring, samordning, uppföljning, målsättning och kommunikation. Syftet med budgeten i 
F&S är, enligt föreningen, att planera, prognostisera och följa upp det ekonomiska utfallet. 
Budgetprocessen, som enligt Ax et al. (2005) innehåller två delar uppställande och uppfölj-
ning, involverar verksamhetsledningen det vill säga verksamhetschefen och ekonomiansva-
rige som tillsammans tar fram det underlag som ligger till grund för budgeten. Resultatet 
förs sedan vidare till resten av personalen. Då verksamheten är förhållandevis liten så finns 
det enbart en resultatbudget.  
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Vidare menar Ax et al. (2005) att det finns tre olika metoder för att ta fram en budget: upp-
byggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden och den iterativa metoden. Då budgeten tas fram 
av ledningen som sedan för den vidare till resten av organisationen kallas metoden för ned-
brytningsmetoden. Uppföljningsarbetet sköts också det enbart av verksamhetsledningen. 
Där jämförs det budgeterade utfallet med det verkliga utfallet, en så kallad avvikelseanalys 
(Ax et al., 2005), och skapar medvetenhet om vilka intäkter och kostnader som följer och 
inte följer budget. Dock så analyseras inte utfallet mer noggrant utan stannar vid kännedom 
om det.  

5.4.1 Budgetuppställande 

Förutsättningen för att budgetuppställande, som är det första steget i budgetprocessen (se 
avsnitt 4.6.2) vid nedbrytningsmetoden ska fungera väl kräver att ledningen börjar med att 
granska omvärlden sett ifrån organisationens strategiska inriktning och målsättningar. Utan 
sådan extern information är det svårt att ta fram en budget som är baserad på relevant data. 
I F&S inledande budgetarbete så utnyttjas inte extern information utan den konstrueras 
helt på historisk försäljningsstatistik, interna prishöjningar, nya träningsformer och så vi-
dare. Viktig marknadsinformation om exempelvis konkurrenter, konjunkturförändringar 
och liknande behandlas inte. När omvärldsanalysen är genomförd ska således budgeten ta 
sin form (Ax et al., 2005). F&S använder en säsongsbaserad budgetkurva för intäkter och 
för rörliga kostnader där de grovt prognostiserar förväntad omsättning per månad. När 
budgeten tagit sin form så ska den spridas till resten av organisationen. F&S sprider sin 
budget till de berörda anställda.  

F&S saknar dock några förutsättningar för ett väl fungerande budgetuppställande. Som Ax 
et al. (2005) och Merchant och Van der Stede (2007) poängterar är några av de viktigaste 
funktionerna med budgeten att samtala och dela information inom organisationen. Me-
ningen är att genom dessa samtal få till en diskussion vari medarbetare blir medvetna om 
hur de påverkar organisationen och kan således, om det behövs, ändra sitt beteende så att 
de arbetar för organisationens bästa. Vidare, om de anställda medverkar i budgetarbetet, så 
kan budgeten agera som en målsättning, något att sträva efter, och därmed som en motivat-
ionsfaktor. F&S drar inte nytta av dessa funktioner vid budgetuppställandet.  

5.4.2 Budgetuppföljande 

Budgetuppföljande, som är det andra steget i budgetprocessen, innebär att jämföra det 
verkliga utfallet med det budgeterade, att göra en avvikelseanalys. Förutsättningen för att 
uppföljningen ska fungera är att något av följande syften såsom att vara underlag för fram-
tida budgetar, som avvikelseanalys för åtgärder av problem eller som avvikelseanalys för att 
utkräva problemansvar med flera (se avsnitt 4.6.2) uppfylls. Som i uppställandesteget är det 
återigen information som är i fokus. Det viktiga är att med avvikelseanalysen i botten sprida 
information om utfallet så att berörda kan agera i ljuset av den. F&S utnyttjar uppföljning 
för att skapa medvetenhet om hur föreningen ligger till ekonomiskt.  

Vidare så kommuniceras resultatet vid de månadsmöten som verksamhetsledningen har 
med de anställda. F&S anser inte att det är speciellt viktigt att sedan undersöka hur avvikel-
sen uppstått och varför, det vill säga använda budgeten för något av de syften som är förut-
sättningen för ett väl fungerade uppföljningsarbete. Som det ser ut idag används budgeten 
alltså framförallt som underlag för beslutsfattande exempelvis genom att till viss mån ligga 
till grund för prissättningen av de olika träningskorten och för hur finansieringen av trä-
ningsutrustningen ska se ut. Men som ekonomistyrningsverktyg (jämför Malmi & Brown, 
2008) utnyttjas den inte fullt ut. Dock har det kommit fram att verksamhetschefen och 
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ekonomiansvarige, båda två, är intresserade av budgetarbetet och tycker att det är ett bra 
och intressant ekonomistyrningsverktyg.  

5.5 Summering av förutsättningar för ekonomistyrning i F&S 

Att F&S har goda förutsättningar för att dra nytta av kulturell styrning råder det ingen tve-
kan om. Funktionärerna har likadana attityder och värderingar och detta är en grundförut-
sättning för att den kulturella styrningen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. När den 
starka gemenskapen och kulturen i en organisation leder till att funktionärerna känner av en 
social press att göra rätt ifrån sig medför även detta goda förutsättningar för en önskvärt 
fungerande kulturell styrning. En annan förutsättning för denna typ av styrning, som F&S 
besitter, är uppförandekoder som F&S har i form av ”den svarta boken”.  

Planlösningen, möblemanget samt klädkoder på F&S är något som bidrar till att de kan dra 
nytta av symbolbaserad styrning, som är en annan aspekt av den kulturella styrningen. 
Andra egenskaper som är passande för den värderingsbaserade styrningen är att funktion-
ärer väljer att stanna under en längre period. De har då fått chansen och tiden att sociali-
seras in i kulturen med dess värderingar och föra vidare detta till nykomlingar, således 
skapas även en stabilitet. Det är även positivt att ledningen är goda förebilder när det 
kommer till värderingarna och att F&S identitet har varit med ända från start vilket bidrar 
till en stark kultur.  

Vidare när det kommer till utnyttjande av nyckeltal finns även här goda förutsättningar. 
Först och främst finns det en stark vilja hos ledningen att börja utnyttja mer nyckeltal, detta 
gäller även nyckeltal av finansiell karaktär. De är villiga att använda finansiella nyckeltal som 
surrogat för att mäta det ideella målet, så länge det finns en klar koppling. De vill tänka mer 
som ett företag. Det finns även en medvetenhet om att det nuvarande icke-finansiella måt-
tet, det vill säga att räkna medlemsantalet, som används i dagsläget är bristfälligt och inte 
kongruent med det ideella målet.  

Det finns både goda som mindre bra förutsättningar för ett väl fungerande budgetarbete. 
Ledningen är mycket positiv till budgeten som verktyg och ser stor potential i den. Samti-
digt så utnyttjar de inte de fördelar som budgeten kan ge upphov till. Med detta engage-
mang, varför saknas det ändå något? Svaret på frågan återfinns i F&S verksamhetsidé och 
målsättning i vilken F&S uttrycker en strävan efter att ”med F&S värderingar och kvalitet som 
grund” få så många som möjligt att röra på sig. Det är alltså kvalité och värderingar som ska 
styra F&S inte ett budgeterat ekonomiskt utfall. Det betyder att, även om förutsättningar i 
form av vilja att använda budgeten finns, så är förutsättningarna i form av verksamhetsidé 
och målsättning inte på samma nivå vilket gör att budgeten som verktyg inte utnyttjas fullt 
ut. 

5.6 Identifikation av möjligheter att utveckla ekonomistyr-
ningen 

5.6.1 Behov  

F&S värderingsstyrda kultur är vad som driver föreningen. Utan den skulle det vara svårt 
att attrahera ideell arbetskraft. Ett ekonomistyrningsverktyg, för F&S, bör då väva in dessa 
värderingar där det går samt att med stöd i verksamhetsidén fokusera på kvalité. Då före-
ningen också anser det nödvändigt att styra med finansiell information, såsom en budget el-
ler finansiella nyckeltal, är det viktigt att kunna länka denna form av styrning till kvalité och 
F&S värderingar (jämför F&S verksamhetsidé och målsättning). De förutsättningar som 
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föreningens resurser i form av ideell arbetskraft, pengar och varumärke (organisationens 
kultur) skapar måste samtidigt involveras i ekonomistyrningen för att kunna konstruera ett 
verktyg som på bästa sätt styr organisationen framåt och drar nytta av de fördelar som lig-
ger inbäddade i resurserna.  

F&S saknar i dagsläget både relevant målsättning av och uppföljning av vissa vitala delar re-
laterat till de mest framstående resurserna men då viljan att använda ekonomistyrning finns 
inom föreningen går det att utveckla detta. 

Kaplan (2001) menar att det balanserade styrkortet är ett utmärkt ekonomistyrningsverktyg 
för en ideell förening med dess fokus både på finansiell och på icke-finansiell prestations-
mätning. Kaplan har även utvecklat ett balanserat styrkort för den ideella sektorn. F&S be-
sitter dock vissa förutsättningar som gör att de kan utnyttja det vanliga balanserade styrkor-
tet. Dessa förutsättningar är organisatorisk vilja, möjligheter att använda finansiell styrning 
och att kärnan i verksamheten (serviceproducerande) är affärsmässig. Vid konstruktion av 
det balanserade styrkortet är det strategin samt organisationens mål som ska vara vägle-
dande (Kaplan & Norton, 1999). Strategin i F&S fall är verksamhetsidén. Sett till målsätt-
ning och verksamhetsidé är det styrning med värderingar och kvalité som då blir gällande. 
Genom att använda en strategikarta går det att isolera framgångsfaktorer vilka speglar hur 
organisationen skapar värde för sina medlemmar samt underlätta arbetet med att ta fram 
det balanserat styrkort. Sett ur Malmi och Browns (2008) holistiska ekonomistyrningssyn 
klassificeras det balanserade styrkortet som cybernetisk styrning.  

5.6.2 Strategikarta 

En strategikarta består i vanliga fall av (jämför Olve et al., 2003) fyra perspektiv som länkas 
genom en orsak och verkan samband. Olve et al. (2003) argumenterar att det översta per-
spektivet ska beskriva, genom strategiska mål eller framgångsfaktorer, hur målet med orga-
nisationen ska bli uppfyllt. I ett företag består målet ofta av finansiella åtaganden exempel-
vis lönsamhet, tillväxt eller produktivitet (därmed logiken att ha det finansiella perspektivet 
överst). Dessa målsättningar bör ha en direkt koppling till ägarna av organisationen. I en 
ideell förening är målet, som denna studie tagit fasta vid, inte finansiellt utan ideellt vilket 
skapar andra förutsättningar. Det vill säga, ägarna av organisationen är inte primärt intres-
serade av en viss lönsamhet utan ser det finansiella som en resurs för att uppnå något an-
nat. Därmed är det, för F&S, relevant att justera den ursprungliga hierarkin i strategikartan 
och lägga fokus på ”ägarna” det vill säga medlemmarna istället. Samtidigt, då det finansiella 
ses som en resurs blir det naturligt att flytta detta perspektiv nedåt i kedjan. Det översta 
perspektivet blir nu istället kundperspektivet. Då F&S inte har kunder utan medlemmar är 
det relevant att byta namn på perspektivet till medlemsperspektivet istället. 

Vidare, för att illustrera vikten av det ideella målet och visionen i organisationen anser för-
fattarna att ett femte ”perspektiv”, som svävar utanför strategikartan, innehållandes dessa 
två (se figur 5-1), ska introduceras. Som Olve et al. (2003) menar är det inte nödvändigt att 
förändra processperspektivet och utvecklingsperspektivet något då alla organisationer krä-
ver effektiva processer samt investeringar i anställda, IT-system och organisationen i övrigt, 
för att överleva. Den orsak och verkan samband som nämns ovan kan även beskrivas som 
den affärslogik som organisationen är uppbyggd kring (jämför Olve et al., 2003).  I en stra-
tegikarta illustreras detta med hjälp av pilar mellan framgångsfaktorer (för vidare förklaring 
se avsnitt 4.7.2).  

Nedan följer en argumentation för vilka framgångsfaktorer som ska placeras i en strategisk 
karta för att utgöra underlag för framtagande av det balanserade styrkortet. 
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Vision och ideellt mål – ”det femte perspektivet” 

De två framgångsfaktorerna som detta perspektiv innehåller är tagna direkt ifrån vad verk-
samhetschefen sagt om övergripande mål och vision. Samtidigt representerar de vad verk-
samhetsidén vill uppnå i form av fler aktiva samt att den rörelse som de aktiva ger upphov 
till också ska resultera i glädje. Framgångsfaktorerna i ”det femte perspektivet” är ”rörel-
seglädje” och ”få så många som möjligt att röra på sig”. Mellan dessa går det en länk 
från ”få så många…” till ”rörelseglädje” som beskriver hur fler medlemmar borde öka 
den samlade mängden rörelseglädje (se figur 5-1) 
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Processperspektivet 

 

 

Utvecklingsperspektivet 

 

 

Finansiella perspektivet 

 

 

Figur 5-1 F&S strategikarta 

Medlemsperspektivet 

Kaplan (2001) menar att medlemsperspektivet (kundperspektivet) har till uppgift att belysa 
två delar av organisationen. En del ska fokusera på organisationens prestation och den 
andra delen ska fokusera på prestationens kvalité, det vill säga, hur väl värde skapas för 
medlemmen. Viktigt i detta läge är att de framgångsfaktorer som identifieras har en direkt 
koppling uppåt till ”det femte perspektivet” så att affärslogiken blir beskriven på rätt sätt. 

Verksamhetsledningen följer i nuläget upp verksamhetsidén och målsättningen, det vill säga 
organisationens prestation, med antalet medlemmar. Kritik har, i denna studie, riktats mot 
att detta nyckeltal inte, fullt ut, är kongruent med målsättningen. En framgångsfaktor som 
är mer kongruent med målsättningen är antalet träningstillfällen, som också uppmärksam-
mats av organisationen. Framgångsfaktorn bör också inkludera en strävan efter att alltid ut-
vecklas därmed blir framgångsfaktorn för F&S som ska beskriva organisationens prestation 
”ökat antal träningstillfällen”. En direkt koppling finns till ”det femte perspektivet” ge-
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nom att fler träningstillfällen innebär, såvida inte ökningen i träningstillfällen enbart sker i 
existerande medlemmar, att fler individer rör på sig.  

Den andra delen av medlemsperspektivet är prestationens kvalité. Prestationens kvalité illu-
streras bäst av hur nöjd medlemmen är med servicen som tillhandahålls. ”Ökad medlems-
tillfredställelse” är därmed en framgångsfaktor som beskriver det viktiga med att ha nöjda 
medlemmar samt vikten av att sträva efter att förbättra den. Från framgångsfaktorn går det 
en länk till ”ökat antal träningstillfällen”, nöjda medlemmar borde innebära att de vill 
träna mer, och en länk till ”rörelseglädje” som illustrerar vad medlemstillfredställelse i 
F&S ska betyda. Enligt författarnas uppfattning innefattar ”rörelseglädje” både glädje och 
kvalitetsträning (se verksamhetsidé) vilket innebär att medlemstillfredställelse, i det balanse-
rade styrkortet, ska mätas utifrån dessa två kriterier.  

En sista framgångsfaktor i medlemsperspektivet är behovet av att attrahera nya medlemmar 
för att på så sätt uppnå målsättningen ”få så många som möjligt att röra på sig”. Givetvis inne-
bär nöjda medlemmar att viss tillströmning av nya medlemmar borde ske då dessa nöjda 
medlemmar sprider sin uppfattning av F&S till ickemedlemmar. Men för att organisationen 
ska kunna påverka detta själva krävs ett starkt varumärke. En framgångsfaktor av viktig 
strategisk karaktär är då ett ”starkare varumärke”. Kopplingar finns både till ”det femte 
perspektivet” och till ”ökat antal träningstillfällen” eftersom fler medlemmar borde in-
nebära att fler personer tränar. Detta argument är taget med viss reservation för att inte alla 
medlemmar tränar utan kan vara passiva medlemmar, som påpekats ovan.  

Processperspektivet  

I processperspektivet ska de processer identifieras som har störst betydelse för att fram-
gångsfaktorerna i de övre perspektiven (se figur 5-1) ska uppnås (Kaplan & Norton, 1999). 
Sett till teorin brukar det talas om en intern förädlingskedja där framtida kunders behov, 
nutida kunders behov och eftermarknadsbehov identifieras (Kaplan & Norton, 1999). 
Framtida medlemmars behov (även kallat innovationsprocessen) i F&S fall, menar verk-
samhetschefen, handlar om att hänga med i utvecklingen av nya träningsformer, det vill 
säga, att erbjuda det senaste i träningsväg av hög kvalité. Skillnaden mot nutida kunders be-
hov är inte stor då de riktar sig mot alla. Vem som helst kan vara en potentiell ny medlem. 
Därmed är det samma slags innehåll i processerna av vikt både för nutida som framtida 
medlemmar.  

Faktorer som anses spela en stor roll för hur föreningen lyckas är framförallt de interna 
processer som går att relatera till kvalitén på servicen samt att den service som tillhanda-
hålls verkligen är det som efterfrågas. Både verksamhetschefen och ekonomiansvarige har 
pekat på att de viktigaste faktorerna för tillhandahållandet av servicen kan sammanfattas i 
någon form av helhetsbild av träningslokalen. Viktiga faktorer är bland annat att medlem-
marna ska bli trevligt bemötta, ha ett aktuellt utbud av träningsmöjligheter att välja bland, 
att lokalerna ska vara rena och fräscha samt att utrustning och kvalité på handledning ska 
vara av högsta klass. Faktorerna blev också verifierade av medlemmar som relevanta för val 
av träningslokal. Medlemmarna och verksamhetsledningen skiljer sig något åt i fråga om 
priset. Verksamhetschefen menar att priset inte är en central del i valet av F&S som trä-
ningslokal medan flera medlemmar och även funktionärer, till en början, nämnt det som en 
faktor. Dessa faktorer kan sammanfattas i en framgångsfaktor kallad ”bättre kvalité”. 
”Bättre kvalité” är länkad till ”ökad medlemstillfredställelse” eftersom medlemmarna 
borde bli nöjdare då kvalitén höjs och länkad till ”starkare varumärke” eftersom höjd 
kvalité speglas i varumärket F&S.  
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Motionärerna poängterade personalen och funktionärernas betydelse för träningsupplevel-
sen. Det kan liknas vid faktorn trevligt bemötta ovan och har för medlemmarna en slags 
trivselökande effekt. Samtidigt har flera funktionärer känslan av uppskattning från motion-
ärerna som en starkt motiverande effekt till att ställa upp och arbeta ideellt. Det är uppen-
bart att det är denna delade sinnesstämning, denna symbios, mellan ideellt aktiva och van-
liga medlemmar som är en av F&S större konkurrensfördelar. Genom att förstå att det är 
denna delade sinnesstämning som berikar organisationen så är det också uppenbart hur 
viktigt det är att behålla denna och uppmuntra de ideellt aktiva samt att göra dem förstådda 
med att de är de som verkligen driver organisationen framåt. Samtidigt är det viktigt att 
föra in sådana faktorer i styrningen av organisationen då de annars är möjliga att glömma 
bort.  

En framgångsfaktor som beskriver ”symbiosen” är att organisationen ska ”leva värde-
ringarna”. ”Leva värderingarna” innefattar att sprida den glädje och trivsel som F&S 
strävar efter ska genomsyra verksamheten. Framgångsfaktorn är länkad till, inom samma 
perspektiv, ”bättre kvalité” eftersom trivseln den skapar är en del i kvalitén. ”Leva värde-
ringarna” är också länkad till medlemstillfredställelse då medlemmen, i många fall, blir 
nöjdare då de blir trevligt bemötta. Dessa två övergripande framgångsfaktorer i processper-
spektivet är i enlighet med målsättningen, då styrningen av F&S, enligt verksamhetsidé och 
målsättning, ska fokusera på värderingar och kvalité.  

Utvecklingsperspektivet 

Utvecklingsperspektivet innehåller framgångsfaktorer som fokuserar på organisationen ur 
medarbetarnas, IT-systemets och organisationens ögon (Olve et al., 2003). Investeringar i 
detta perspektiv ska ses som långsiktiga vilka ska stämma överens med organisationens 
strategiskt långsiktiga riktning (Kaplan & Norton, 1999). Författarna har funnit fyra olika 
framgångsfaktorer som på olika plan speglar organisationens möjligheter att utvecklas. Det 
handlar om ”ökad kompetens”, ”integrerat informationssystem”, ”tillräckligt stora 
lokaler” och ”sprida kulturen (värderingarna) inom som utom organisationen”.   

Kompetensökning är relevant för alla organisationer, speciellt för F&S, då de konkurrerar 
med kvalité. För att kunna erbjuda högsta kvalité måste personalen och funktionärerna vara 
utbildade, därmed länken mellan ”ökad kompetens” och ”bättre kvalité”. Ett integrerat 
IS, ett med bättre kvalité än nuvarande, ser författarna som en nödvändighet för att F&S 
ska kunna fortsätta erbjuda service till högsta kvalité. Ett integrerat IS med bättre möjlig-
heter att utnyttja informationen, som finns i inpasseringssystemet, är både efterlängtat av 
F&S själva som det är en förutsättning för att relevant uppföljning ska kunna göras. Fram-
gångsfaktorn ”integrerat informationssystem” är länkad till ”bättre kvalité”.  

Lokalfrågan har redan uppmärksammats av F&S själva men det går inte nog understryka 
vikten av tillräcklig yta för medlemmarna. ”Tillräckligt stora lokaler” är länkad till 
”bättre kvalité”. Framgångsfaktorn ”sprida kulturen (värderingarna) inom som utom 
organisationen” är otroligt viktigt. För att funktionärerna ska kunna leva F&S värderingar 
så måste dessa också spridas inom organisationen. Vidare är det så, som verksamhetschefen 
poängterar, viktigt att i marknadsföringen förmedla kulturen, på rätt sätt, för att attrahera 
nya medlemmar. Framgångsfaktorn ”sprida kulturen…” är länkad till ”leva värderingar” 
och direkt till ”starkare varumärke”.  

Det finansiella perspektivet  

Det finansiella perspektivet blir annorlunda i en ideell förening än vad det är i ett företag 
(jämför Olve et al., 2003). I F&S ses det finansiella som en resurs för att kunna erbjuda ser-
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vicen, inte som en målsättning i sig. Därmed har författarna valt att se det finansiella per-
spektivet som möjligheter till investering i organisationen istället. Två framgångsfaktorer 
har identifierats: ”ett positivt resultat” och ”god likviditet”. Verksamhetsledningen har 
framfört att organisationen sätter medlemmen före resultatet men inser samtidigt att alla 
organisationer, speciellt om de som i F&S fall vill vara skuldfria, kräver i alla fall ett nollre-
sultat. För att möjliggöra investeringar måste dock ett positivt resultat uppnås. För att indi-
kera organisationens önskan att vara skuldfria har framgångsfaktorn ”god likviditet” in-
volverats. God likviditet innebär att F&S har pengar i kassan att kunna betala sina åtagan-
den på kort sikt. Och då de samtidigt har en hundraprocentig soliditet kommer deras lång-
siktiga betalningsförmåga, givet god likviditet, fortsatt vara mycket god.  

Båda framgångsfaktorerna har länkats till en övergripande faktor ”investeringsmöjlighet-
er” som i sin tur har länkats till samtliga framgångsfaktorer i utvecklingsperspektivet. Av-
slutningsvis länkas även medlemsperspektivet som helhet till det finansiella perspektivet 
som helhet, återkopplingspilen, för att illustrera hur fler medlemmar som tränar innebär 
större underlag för att få in finansiella resurser.  

5.6.3 Det balanserade styrkortet 

Det balanserade styrkortet består av ett antal styrtal som tillsammans, i egenskap av prestat-
ionsmål, ska representera en organisations strategi (Kaplan & Norton, 1999). Genom att 
styra organisationen med hjälp av dessa styrtal ska strategin bli uppfylld. Varje styrtal kan, 
enligt Olve et al. (2003) tas fram genom motsvarande framgångsfaktor i en strategikarta. 
Till sig har varje styrtal en målsättning och en åtgärdsplan. Detta balanserade styrkort som 
tas fram för F&S räkning kommer begränsas till att enbart innehålla styrtal.  

Det balanserade styrkortet nedan (figur 5-2) är baserat på de framgångsfaktorer som F&S 
strategikarta (figur 5-1) består av. Då styrtalen måste vara kraftigt situationsanpassade för 
att passa F&S går det inte alltid med hjälp av teorin motivera valet av dessa. Detta resone-
mang förs i ljuset av Kaplan och Nortons (1999) argumentation om att olika strategier krä-
ver olika styrtal. De styrtal, som återfinns i figur 5-2, är därmed skapade att passa F&S 
verksamhetsidé och målsättning. 

Medlemsperspektivet 

De framgångsfaktorer som identifierats i medlemsperspektivet är: ”ökat antal träningstill-
fällen”, ”ökad medlemstillfredställelse” och ”starkare varumärke”.  

Antal träningstillfällen går att mäta på flertalet olika sätt. Det mest givna styrtalet är att 
räkna antal träningstillfällen. Dock så är det inte det mest målkongruenta då ökning av trä-
ningstillfällen i det fallet kan bero på att samma personer som tränade innan tränar mer nu. 
Ett mått som bättre beskriver måluppfyllelse är ”antal medlemmar som registrerar trä-
ningstillfällen” i kombination med ”antal träningstillfällen/medlem”. Då får förening-
en information både om antal medlemmar som tränar och hur mycket i genomsnitt varje 
medlem tränar.  

Medlemstillfredställelse eller kundtillfredsställelse är ett vanligt sätt att undersöka hur väl 
organisationen skapar värde för kunden (Kaplan & Norton, 1999). Ett bra sätt att mäta 
medlemstillfredställelse är att skapa ett ”medlemstillfredställelseindex” och sedan följa 
utvecklingen av denna. Exempelvis kan medlemmarna få svara på en enkät en eller flera 
gånger om året där de besvarar frågor rörande upplevelsen. Enkäten måste framförallt un-
dersöka medlemmarnas glädje samt hur de uppfattar kvalitén på träningen. Ett annat sätt 
att mäta upplevd träningskvalité kan vara att låta en utomstående ”spion” ranka tränings-
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upplevelsen utifrån några förutbestämda kriterier. ”Återköpsbenägenhet” är ett annat 
styrtal som speglar medlemmarnas tillfredställelse. Det finns egentligen inga regler för hur 
styrtal för medlemstillfredställelse ska se ut utan de måste vara situationsanpassade.  

Ett styrtal som mäter den strategiskt viktiga framgångsfaktorn ett ”starkare varumärke” är 
exempelvis hur ofta föreningen blir omnämnd i lokal media. Det går också att undersöka 
saken genom att fråga folk vilken uppfattning de har av F&S. Ett annat exempel som till 
viss del speglar ett starkare varumärke är hur ofta F&S marknadsföring når ut till potenti-
ella medlemmar.  

 

Figur 5-2 F&S balanserade styrkort 

Processperspektivet 

Framgångsfaktorer som identifierats i processperspektivet är: ”bättre kvalité” och ”leva 
värderingarna”. Verksamhetschefen och ekonomiansvarige var båda klara med vad kvalité 
innebär på F&S. Medlemmarna berörde också flera av dessa faktorer. Dessa är medlems-
bemötande, aktuella träningserbjudanden, fräscha lokaler och ledar- och utrustningskvalité. 
De styrtal som tas fram ska således reflektera de faktorer som innebär bättre kvalité.  

Exempel på styrtal är ”antal ideellt aktiva/antal medlemmar”, ”medlemsbemötande-
index”, ”antal inställda pass/totalt antal pass”, ”tid för reparation av trasig utrust-
ning” och ”städindex”. De index som presenteras ovan kan undersökas i samma enkät el-
ler av samma ”spion” som nämndes ovan. Att ha ett ständigt inflöde av nya ideellt aktiva 
då antalet medlemmar stiger är av vikt för kvalitén på servicen så ett styrtal som reflekterar 
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denna process är viktig. Samma sak gäller uppföljningen av passen. Att så få som möjligt 
blir inställda är viktigt. Centralt är också att passen håller tiden, både att de startar vid utsatt 
tid som att de avslutas i tid så att andra schemalagda pass inte blir försenade. Vad gäller ut-
rustningen så är kvalité att utrustning är hel samt att det går att välja bland den senaste ut-
rustningen (träningsmaskiner, spinningcyklar och så vidare). Därför kan ytterligare ett styrt-
al som berör nya träningsformer vara viktigt och kan uppnås genom exempelvis bench-
marking mot andra Friskis&Svettis runt om i Sverige.   

Framgångsfaktorn ”leva värderingarna” går att mäta genom att anställda och funktionärer 
får svara på frågor rörande F&S värderingar och att det utfallet sedan får gälla som upp-
följning. Styrtalet kan se ut på många olika sätt men en kvot över antalet rätta svar är ett 
sätt att mäta det på. Viktigt är också styra med glädje. Det vill säga mäta hur mycket glädje 
och trivsel som funktionärer bidrar med. Detta går väva in i en enkät och mäta som ett in-
dex.  

Utvecklingsperspektivet 

Utvecklingsperspektivet innehåller fyra framgångsfaktorer: ”ökad kompetens”, ”integre-
rat informationssystem”, ”tillräckligt stora lokaler” och ”sprida kulturen inom och 
utom organisationen”. Kompetens skapas genom utbildning så ett styrtal liknande ”antal 
utbildningstimmar/anställd (funktionär)” skapar förutsättningar för att öka kompeten-
sen i organisationen. Verksamhetschefen har poängterat betydelsen av träningslokalen. Ge-
nom att använda ett styrtal som tar in just träningslokalens storlek gentemot antalet med-
lemmar exempelvis ”yta/antal medlemmar” eller ”antal maskiner/antal medlemmar” 
så går det upptäcka när lokalerna blir för små. 

F&S har själva nämnt att de har börjat leta efter ett nytt inpasseringssystem. Detta för att 
kunna få fram bättre information om medlemmarnas träningsvanor. Organisationen skulle 
må bra av att integrera det systemet med ekonomisystemet, både för att effektivisera men 
också för att underlätta styrningen. De data som samlas i inpasseringssystemet är vitala för 
att ekonomistyrningen ska fungera fullt ut. Ett styrtal som tar in integrationen kan vara 
”antal integrerade funktioner/antal funktioner” där en strävan självklart är att få alla 
funktioner integrerade.  

När det kommer till att sprida kulturen är F&S redan på god väg. Denna studie har identifi-
erat just kulturen eller värderingarna som en viktig beståndsdel i organisationens nuvarande 
ekonomistyrning. Därför är det viktigt att involvera kulturen i det balanserade styrkortet. 
Styrtal som involverar spridning av kulturen kan internt vara ”antal informationsmöten” 
och externt vara ”resurser satsade på marknadsföring”. Båda styrtalen kretsar kring den 
viktiga informationsspridningen. 

Det finansiella perspektivet 

Framgångsfaktorer i detta perspektiv är ”ett positivt resultat” och ”god likviditet”. 
”Vinstmarginal” och ”kassalikviditet” är utmärkta styrtal att mäta utfallet från de båda 
framgångsfaktorerna. Som argumenterades ovan utgör de båda framgångsfaktorerna det 
övergripande ”investeringsmöjligheter” vilket innebär att inget ytterligare styrtal behöver 
konstrueras för möjligheterna att investera i organisationen.  

5.6.4 Förväntade effekter 

Syftet med det balanserade styrkortet är att utveckla ekonomistyrningen på F&S. För till-
fället använder organisationen budget och två nyckeltal som cybernetisk styrning. Genom 
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att inkludera det balanserade styrkortet, antingen som ett komplement till den nuvarande 
styrningen eller som ersättning av den, skulle föreningen öka fokusen på mer relevant pre-
stationsmätning. Som argumenterats ovan är budgeten inte riktigt i linje med verksamhets-
idén. Det balanserade styrkortet är konstruerat så att styrningen koncentreras kring kvalité 
och värderingar vilket speglar vad F&S vill ta fasta på. Dessutom är meningen med det ba-
lanserade styrkortet att sprida information inom organisationen för att påverka anställda att 
agera i organisationens bästa. Budgeten har samma syfte men på det sättet som budgeten 
används i dagsläget så skapas inte den önskvärda effekten.  

Verksamhetschefen och ekonomiansvarige har båda nämnt flertalet viktiga faktorer, för 
tillhandahållandet av servicen, som i dagsläget inte följs upp eller ens finns med i ekonomi-
styrningen. Det balanserade styrkortet är utformat så att dessa relevanta faktorer återspeglas 
i målstyrningen och borde därmed komma åt den brist som studien funnit i budgetarbetet. 
Det vill säga, ekonomistyrning baserad på verksamhetsidén.  

5.6.5 IT-stöd 

Något att ha i åtanke då ett balanserat styrkort ska implementeras är att verktyget kräver 
någon form av IT-stöd (jämför Olve et al., 2003). Då F&S är, en i sammanhanget liten or-
ganisation, så torde detta inte vara något problem då informationen med fördel kan regi-
streras manuellt. Vad som kan vara av mer problematisk karaktär är den informationsflö-
deshantering som ett balanserat styrkort kräver. För att kunna åtnjuta fördelarna i ett styr-
kort behöver F&S introducera ett integrerat informationssystem som fångar upp medlem-
marnas aktiviteter och som stödjer annan icke-finansiell informationshantering. 
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6 Slutsats 

6.1 Förutsättningar för ekonomistyrning 

Syftet med denna studie är att analysera förutsättningarna för ekonomistyrning och identifi-
era möjligheter att utveckla ekonomistyrningen i en serviceproducerande ideell förening. 
Författarna har kommit fram till att F&S har mycket goda förutsättningar till att använda 
ekonomistyrning. Att studien resulterade i detta faktum beror på att F&S är en servicepro-
ducerande ideell förening som bedrivs med affärsintäkter. Det finns således stora likheter 
mellan denna typ av organisation och ett företag. F&S har därmed potential att utnyttja 
fördelarna med en fungerande ekonomistyrning till fullo.  

Den första typen av ekonomistyrning som F&S har goda förutsättningar till att utnyttja är 
den kulturella styrningen. Funktionärerna delar värderingar och har en stark gemenskap 
vilket är en bra grund för så kallad värderingsbaserad styrning. Vidare finns goda förutsätt-
ningar att dra nytta av fördelarna med den symbolbaserade styrningen. F&S ger uttryck för 
kulturen genom möblemang, planlösning och klädkod.  

Den andra typen av ekonomistyrning som har goda chanser att etableras i F&S är utnytt-
jandet av finansiella nyckeltal. Den största orsaken till att förutsättningarna är goda är det 
faktum att det finns en stark vilja hos ledningen att göra detta då de vill börja tänka mer 
som ett företag. Det finns även en vilja att ha finansiella delmål som kompletterar det ide-
ella målet. Vidare är användandet av icke-finansiella nyckeltal något som redan praktiseras 
och förutsättningarna för dem är goda. 

Det finns både goda och mindre bra förutsättningar för att en budget ska fungera på ett till-
fredsställande sätt i F&S. Den positiva sidan är att ledningen har fattat tycke för budgeten 
och gillar att använda den. Att arbeta för ett budgeterat ekonomiskt utfall är dock inte 
överensstämmande med F&S verksamhetsidé där styrning med värderingar och kvalité är i 
fokus.  

6.2 Möjligheter att utveckla ekonomistyrningen 

Möjligheterna för F&S att utveckla ekonomistyrningen är goda. Detta grundar författarna i 
att F&S besitter några viktiga förutsättningar för att kunna använda sig av och utnyttja de 
fördelar som en utvecklad ekonomistyrning innebär. Dessa förutsättningar är en organisa-
torisk vilja att använda ekonomistyrning, en öppenhet för att använda finansiell styrning 
samt att kärnan i verksamheten (serviceproducerande) är affärsmässig. Det balanserade 
styrkortet är ett ekonomistyrningsverktyg som involverar både finansiell och icke-finansiell 
styrning vilket passar F&S förutsättningar strålande. En positiv effekt på ekonomistyrning-
en är att den kommer, på ett bättre sätt, spegla verksamhetsidé och målsättning. Den är 
med andra ord mer kongruent med det ideella målet. Genom att involvera faktorer vilka 
verksamhetschefen och ekonomiansvarige menar är viktiga för servicen så skapas ett bättre 
underlag för att påverka organisationen då styrning med värderingar och kvalité (verksam-
hetsidé) är i fokus. 
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7 Diskussion 

7.1 Ett ideellt mål kontra ett finansiellt mål 

Att ideella föreningar inte har något finansiellt mål är utgångspunkten till det problem som 
har studerats. Ax et al (2005) diskuterar att ideella föreningar har annorlunda intressen och 
strävar efter att förverkliga ideal. Det är en stor faktor som ideella föreningar har gemen-
samt. F&S i egenskap av serviceproducerande ideell förening som bedriver näringsverk-
samhet skiljer sig dock avsevärt ifrån exempelvis trossamfund, som är beroende av staten, 
donationer och privata gåvor. F&S har flera likheter med ett företag, de bedriver närings-
verksamhet och har ett behov av att hushålla med sina begränsade resurser. Ledningen i 
F&S förstår att i och med F&S enorma utveckling behövs ett tankesätt mer likt ett företags. 
Att F&S mål är av icke-finansiell karaktär, att få så många som möjligt att röra på sig, hind-
rar inte föreningen ifrån att även ha finansiella mål som delmål. 

7.2 Måluppfyllelse 

Att mäta det ideella målet behöver inte innebära någon svårighet då antalet medlemmar el-
ler antalet träningstillfällen kan räknas. Annars beskrivs det i litteraturen att ideella före-
ningars mål ofta är abstrakta och det blir därmed problematiskt att mäta hur väl målet är 
uppfyllt. Silverman och Taliento (2005) menar att ideella föreningars mål är mer komplice-
rade än de i näringslivet och därmed innebär det en större svårighet att mäta dem. Detta är 
således inte F&S fall om hänsyn endast tas till det faktiska målet, som är att få så många 
som möjligt att röra på sig. Att det ska vara roligt att träna är en idé som präglar målet 
mycket starkt och bör därför uppmärksammas. Om denna idé beaktas kan det dock bli mer 
problematiskt att mäta målet då det inte är konkret.  I detta fall har Silverman och Taliento 
(2005) en poäng med att målet är komplicerat och abstrakt och därmed svårt att mäta.   

Vidare krävs det stor eftertänksamhet vid val av finansiella nyckeltal som ska användas som 
komplement för att mäta måluppfyllelse. Det krävs att det finns ett starkt samband mellan 
det finansiella målet och det ideella målet, om det finansiella nyckeltalet förbättras ska detta 
också påverka det ideella målet positivt. Det finns en klar medvetenhet om att för att uppnå 
det ideella målet behövs hela tiden finansiella resurser för att ytterligare kunna utveckla 
verksamheten i medlemmarnas intresse. Det behöver därför inte finnas en motsättning 
mellan ett icke-finansiellt mål och ett finansiellt mål i F&S fall, tillsammans kan de förverk-
liga idealet på ett bättre sätt än om de hade varit fristående.  

Kaplan (2002) menar att ideella föreningar har en tendens att utforma långa strategier och 
att det är en stor fokus på vad som bör göras. Det läggs mindre vikt på vad som egentligen 
ska presteras och det är i denna problematik som författarna menar att en strategikarta kan 
vara till hjälp. Olve et al. (2003) menar att en organisation kan förenkla och förklara affärs-
logiken i en strategikarta. Genom att använda en strategikarta förenklas strategin i den me-
ningen att den blir en målsättning som organisationen kan uppnå genom prestationer. Stra-
tegikartan kan därmed lösa problemen med en lång strategi och göra den mer konkret och 
kopplad till en rad prestationer. Enligt Kaplan och Norton (2004) visualiseras därmed i 
strategikartan hur organisationen ska gå till väga för att skapa värde.  

7.3 Avgörande resurser 

Lindblad och Lundén (2006) menar att en viktig resurs hos ideella föreningar är den ideella 
arbetskraften. Den ideella föreningen står då inför en grundläggande uppgift i form av att 
locka till sig de människor som är villiga att arbeta utan eget vinstintresse menar Collins 
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(2005). Det är i detta avseende som F&S har sin största fördel med att vara en ideell före-
ning. De ideellt arbetande skapar enorma ekonomiska fördelar för föreningen då de inte är 
avlönade. Dock spelar det kanske större roll att de lever F&S värderingar och därmed upp-
rätthåller den starka kulturen och identiteten som funnits med enda från start. Det är fast-
ställt att kundbemötande är en central faktor för F&S framgång och i detta avseende får de 
ideellt arbetande funktionärerna en viktig roll. Det är högst önskvärt att de människor som 
väljer att vara aktiva i F&S delar de värderingar som F&S står för samt har förmågan att 
sprida glädje till motionärerna. Författarna spekulerar dock om att funktionärerna har mest 
betydelse när det kommer till gruppträningen, eftersom det är här de är mest synliga och 
har mycket kontakt med medlemmarna. Medlemmar som endast tränar på gymmet tros 
inte uppleva samma känsla och atmosfär som de som går på pass. Största anledningen till 
varför de väljer F&S antas vara för att det är billigt. 

Vid rekrytering av nya funktionärer skulle det kunna undersökas om orsaken till en person 
väljer att arbeta ideellt. Om orsaken är att de exempelvis tycker att F&S är en bra förening, 
att de tycker det är kul att träna, att de vill fylla en funktion, att de vill känna gemenskap el-
ler att de vill lära känna nya trevliga människor, ökar detta chanserna till att de kommer bi-
dra positivt till föreningen. De har då inställningen att de vill trivas tillsammans med andra 
människor samtidigt som att de förknippar träning med glädje. En sådan inställning smittar 
i sin tur av sig positiv energi till medlemmarna och den hjälper till att upprätthålla F&S vär-
deringar. Om orsaken däremot är exempelvis att få gratis träning, minskar detta chanserna 
till att funktionären kommer att agera i föreningens intresse, det vill säga sprida glädje till 
motionärerna.  

De ideellt arbetande är en avgörande resurs främst i den meningen att de har en stark ge-
menskap och delar värderingar som i sin tur leder till att F&S kultur upprätthålls. Företag 
skulle kunna lära sig att dra nytta av detta fenomen även utan de ideellt arbetande. Många 
företag lägger ner mycket tid att skriftligt utforma organisationskulturer och skapa någon 
slags identitet. Om dessa företag skulle kunna få sina anställda att leva företagsvärderingar-
na samt skapa en gemenskap, skulle även de kunna dra nytta av den kulturella styrningen.   

Enligt Collins (2005) behövs också pengar och ett varumärke i en organisations resursmo-
tor. F&S har för tillfället ett stabilt kassaflöde och varumärket är starkt. Kassaflödet är så 
stabilt på grund av att medlemmarna betalar sina träningskort i en klumpsumma direkt. Va-
rumärket är resultatet av F&S starka identitet och kultur som har funnits med från början. 
Många delar samma uppfattning om vilka F&S egenskaper besitter och det är ett klart bevis 
på styrkan i varumärket.  

7.4 Ekonomistyrning som hjälpmedel 

Genom de likheter som F&S har med ett företag är det aktuellt att diskutera hur vida något 
slags ekonomistyrningsverktyg skulle kunna utnyttjas. Även om F&S är skickliga på att ta 
till vara på den ideella arbetskraften kan de inte kringgå det faktum att de står inför uppgif-
ten att hantera ändliga resurser. Att hantera resurserna på ett förståndigt sätt skapar således 
bättre möjligheter att nå högre grad av måluppfyllelse, givet att F&S har accepterat finansi-
ella mål som komplement till det ideella målet. Även om det inte finns några ägare i tradit-
ionell mening att skapa värde för, finns medlemmarna som upptar den rollen istället och 
föreningens uppgift borde vara att maximera deras värde. Värde för medlemmarna är lika 
med bra bemötande från medlemmar och personal, bra kvalité på ledare, tillfredsställande 
priser och fräscha lokaler. Alla dessa centrala faktorer kräver finansiella medel och satsning 
på effektivitet. Att F&S insett detta faktum råder det ingen tvekan om eftersom de i nuläget 
redan använder ett ekonomistyrningsverktyg, de upprättar budget. Dock utnyttjas inte bud-
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getens potential på ett tillfredsställande sätt. För att det ska finnas en mening med en bud-
get krävs först och främst en klar målsättning om vad F&S vill uppnå och vid uppföljning-
en är det viktigt att analysera de avvikelser som finns för att i sin tur hantera de eventuella 
bristerna som finns. Utöver budgeten används inga fler ekonomistyrningsverktyg och här 
ser forskarna flera utvecklingsmöjligheter.  

Lindberg (1999) diskuterar att ideella föreningar strävar efter demokrati och på grund av 
detta är det praktiskt taget omöjligt att uppnå samma effektivitet som ett företag. Demokra-
tin innebär att det råder folkstyre inom föreningen, det vill säga att medlemmarna är med 
och fattar besluten och detta leder då till lednings- och styrningsproblem. Detta antagande 
kan inte appliceras på F&S fall då det sker smidiga beslutsprocesser även fast medlemmar-
na deltar i dem. Balansgången mellan effektivitet och idealitet märks dock av i F&S i alla 
fall, men i ett annat avseende. Arbetet på F&S skulle kunna utföras mer effektivt, men inef-
fektivitet ursäktas med det faktum att F&S är en förening och inte ett företag. Det finns 
dock en önskan hos ledningen på grund av den ökade tillväxten att tänka mer som ett före-
tag och fokusera mer exempelvis på effektivitet och finansiella styrtal, det kan då bli en ut-
maning att försöka ändra på den grundläggande uppfattningen om F&S identitet.  

7.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har behandlat en serviceproducerande ideell förening. Med det breda spekt-
rum av ideella föreningar som finns, vore det även intressant att undersöka samma feno-
men i någon av de andra typerna. Som tidigare nämnt finns det främst fyra olika typer av 
ideella föreningar, Collins (2005) beskriver dem genom att de bedrivs på fyra olika sätt. De 
fyra sätten att bedriva en ideell förening är med statliga medel, med donationer och privata 
gåvor, med affärsintäkter, donationer och privata gåvor samt med affärsintäkter. F&S är så-
ledes en ideell förening som bedrivs med affärsintäkter, enligt Colins (2005) klassifikation, 
och har därför en ekonomisk dynamik som är snarlik den inom företagsvärlden. Att en så-
dan ideell förening kan dra fördel av att använda ekonomistyrning blir då naturligt. Intres-
sant vore därför att se hur en studie av de andra typerna av ideella föreningar skulle resul-
tera. Sannolikheten är mycket hög att det skulle vara med helt andra resultat.   
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Bilaga 1 Intervjuguide verksamhetsledning 

Ideell förening 
Vad innebär det att vara en ideell förening för F&S? Fördelar, nackdelar?  
 
Ideella målet 
Vilket är F&S mål? Utveckla!  

o Hur går ni till väga för att uppfylla målet, dvs hur ser er strategi ut? 
o Hur påverkas ni av målet? Jämför med ett företag som ofta har finansiellt 

mål. Svårigheter?  
o Sker det någon uppföljning av målet? Isf hur? I vilka termer tar uppfölj-

ningen sitt uttryck? Finansiella, icke finansiella? Exempel?  
o Ser ni några svårigheter med att följa upp ett ideellt mål?  

 
Kan finansiella mål användas i anslutning till ett ideellt mål?  
Kan finansiella mål underlätta uppfyllelsen av det ideella målet?  
 
(Är det exempelvis att ha så många ”leende” motionärer som möjligt? Om ni inte har något 
mått, hur skulle ni kunna tänka er att mäta det? Antalet motionärer per pass?) 
 
Ekonomistyrning 
Kort genomgång av ekonomistyrning. Svara på frågor. MAX 5 MIN 
 
Budget 
Upprättar ni någon slags budget? Varför, vilket är syftet? Varför just den? Kostnadskon-
troll?  

o Hur tycker ni att den fungerar? Bra, dåligt varför?  
o Sker uppföljning? Avvikelseanalys?  
o (Får ni ut något mer än planering av kostnader?) 

 
Finns det några svagheter, något som behöver förbättras?  
Syften med budget: Tänka långsiktigt, planera framtiden, bättre förståelse för organisation-
en och dess styrkor och svagheter, informationsutbyte inom organisationen, motiverande 
faktor, mäta prestationen  
 
Kalkyler 
Använder ni kalkyler? I så fall vilka och varför?  
 
Nyckeltal 
Använder ni finansiella nyckeltal? Exempel soliditet, likviditet? I vilket syfte? Kostnadskon-
troll? 
Använder ni icke-finansiella nyckeltal? Exempel kundnöjdhet? I vilket syfte?  
 
Kultur 
Kan du förklara F&S organisationskultur? Vilka är de viktiga beståndsdelarna?  
Vad gör F&S för att utveckla denna? 
 
Framgångsfaktorer 
Hur tänker ni när det kommer till kundtillfredsställelse? Hur svarar ni på kundernas efter-
frågan?  
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Vilka är de viktigaste faktorerna som ligger bakom tillhandahållandet av de tjänster ni er-
bjuder?  
 
Hur prioriterar ni mellan medlem och kostnad när det kommer till service? Exempel: så 
stora kostnader ni kan ta med tanke på intäkten? 
 
(Hur tänker ni när det kommer till fokusera på olika aktiviteter (jympa, gym och spinning), 
är det främst kundens önskemål, eller det som ger högst avkastning? Hur mäter ni kvalité 
och kostnad på processerna?) 
 
Hur motiverar ni de ideellt arbetande till att vilja arbeta för F&S mål?  
Hur förmedlar ni kunskap om F&S idé?  
Är personallojalitet något ni strävar efter? Hur motiverar ni anställda? 
 
Hur använder ni ert informationssystem? 
Bokföring?  
Budget? Avvikelseanalys?  
Hur ser integrationen mellan inpasseringssystem och ekonomisystem ut?  
Hur tycker ni att informationssystemen fungerar? Bra, dåligt? Varför?  
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Bilaga 2 Intervjufrågor funktionärer 

Varför är du funktionär på F&S? Vad motiverar dig att jobba ideellt?  

Känner du dig uppskattad för din insats som du gör för föreningen? Hur tar sig detta i ut-
tryck?  

Tycker du att du förmedlar glädje till motionärerna? 

Hur motiveras du till att utföra de städsysslor som ingår i uppdraget? 

Tycker du att F&S skiljer sig från andra gym? På vilket sätt i sådant fall? 



 Bilagor 

 
4 

Bilaga 3 Intervjufrågor personal 

Känner du till målet med verksamheten F&S? 

Vet du vilken vision F&S har? 

Varför jobbar du på F&S? 

Hur motiveras du att arbeta?  

Tycker du att det är tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling hos F&S?  
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Bilaga 4 Intervjufrågor medlemmar 

Vet du vad för slags organisation F&S är? Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eko-
nomisk förening eller ideell förening? 

Om ja, har det någon betydelse för ditt val att träna på F&S? 

Vilka är de bidragande faktorerna som gör att du väljer just F&S?   

Blir du gladare efter att du tränat på F&S? 
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